Wyjaśnienia dotyczące
otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na
utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu,
w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”,
w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT,
Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Gmina Miasta Toruń w imieniu której występuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Toruniu ogłosiła konkurs na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu: „Rozwój usług
opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, którego realizacja merytoryczna pierwotnie zaplanowana była
na 23 miesiące w przypadku wynajmu lokalu pod klub samopomocy oraz na 21 miesięcy działań
merytorycznych zgodnie z kalkulacją kosztów (załącznik nr 1 do ogłoszenia).
Opóźnienia wynikające z przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu doprowadziły do
powstania oszczędności, których wykorzystanie powinno zostać zaplanowane przez Wykonawcę na
organizację dodatkowych formy wsparcia przewidziany dla uczestników.
W związku z powyższym kwoty w pozycjach wydatków: wynagrodzenie koordynatora
merytorycznego Klubu, zatrudnienie animatora Klubu, zatrudnienie terapeuty zajęciowego Klubu,
zakup materiałów papierniczych i piśmienniczych, zakup cateringu dla uczestników Klubu
Samopomocy oraz wynajem lokalu należy odpowiednio zmniejszyć, uwzględniając liczbę miesięcy,
a z powstałych w ten sposób oszczędności zaproponować dodatkowe wsparcie / usługi przewidziane
dla uczestników Klubu samopomocy. Wszystkie zaproponowane formy wsparcia muszą odbywać się
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Oceniana będzie innowacyjność i oryginalność
pomysłów oraz zastosowanie rozwiązań i pomysłów nowych na terenie Gminy Miasta Toruń.
Zaproponowane wsparcie nie powinno przekraczać budżetu określonego w szczegółowej kalkulacji
kosztów, dzięki czemu nie ulegnie zmianie również zaplanowany wkład własny, a przyjęte zostanie
ono do realizacji po akceptacji Instytucji Zarządzającej.
Prawidłowość i przejrzystość budżetu oraz adekwatność proponowanych kosztów oceniana będzie
w odniesieniu do kalkulacji przewidzianych kosztów wynikających z założeń określonych
w Szczegółowej kalkulacji kosztów.
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