KOMUNIKAT
Środki finansowe na udzielenie dotacji w obszarze „Wspieranie rodziny
i systemu pieczy zastępczej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – środki
na tzw. „małe dotacje”
W budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2018 dostępne są środki
w wysokości 128 000,00 zł na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w trybie
art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą:
„Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny
i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”.
Obszar: „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”
Zadanie: Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze
rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
Kwota dostępnych środków: 128 000,00 zł
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe prowadzące
działalność w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, reintegracji rodzin,
ochrony macierzyństwa, wielodzietności oraz dzieci zagrożonych sieroctwem, a także
wspierania rodzin z problemami bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
oraz podmioty nieposiadające wymagalnych zobowiązań wobec Województwa
Mazowieckiego.
Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego.
Programem powinny zostać objęte rodziny i dzieci ze zdiagnozowanym już kryzysem
w rodzinie, a także rodziny objęte wsparciem pieczy zastępczej.
Uznając celowość realizacji zadania, brane będzie m.in. pod uwagę czy zaproponowane
programy będą miały na celu podniesienie umiejętności wychowawczych rodziny
i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
W ramach programu jest możliwość zorganizowania wyjazdu terapeutycznego
dla rodzin z dziećmi, jako elementu programu wyjścia z kryzysu.
Organizacje pozarządowe podlegają „Zasadom przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu
Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie”, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 475/18 Marszałka
Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2018 r.. Ponadto zgodnie z w/w Zasadami w
przypadku oferty składanej w trybie określonym w art. 19a ww. ustawy, możliwe jest ujęcie
w ofercie zarówno wkładu własnego oferenta, jak i określenie zakresu finansowania na
poziomie 100% ze środków Województwa.
Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.
W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją
zadania.
Szczegółowe informacje na temat kosztów możliwych do sfinansowania w ramach dotacji
dostępne są w wyżej wymienionym dokumencie.
Ofertę należy złożyć w formie papierowej na formularzu określonym w załączniku nr 1
do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r.
w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji
zadania publicznego.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie Oferenta o następującej treści:
Wyrażamy zgodę, na przetwarzanie danych osobowych przez Województwo
Mazowieckie, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z siedzibą
w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62A, w celu dokonania niezbędnych działań
dotyczących realizacji zadania publicznego.
Wyrażamy zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonii
komórkowej informacji dotyczących działań prowadzonych przez Mazowieckie Centrum
Polityki Społecznej, w celu dokonania niezbędnych działań dotyczących realizacji zadania
publicznego.
Dokumenty, o których mowa powyżej, tj.: oferta i oświadczenie, muszą być podpisane
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta wymienione
w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub, których uprawnienia wynikają z załączonych
pełnomocnictw.
Zasady:
1. Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć
kwoty 10 000 zł dla jednej organizacji pozarządowej.
2. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w trybie art. 19a
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w danym roku kalendarzowym
nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
3. Oferty należy składać minimum 40 dni przed planowanym rozpoczęciem zadania
publicznego.
4. Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
5. Termin zakończenia realizacji zadania nie może być późniejszy niż dzień 15 grudnia
2018 roku.
6. Projekt powinien być odrębny/ niezależny, tzn. nie może być ciągłością zadania, na które
przeznaczona została dotacja w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert.
7. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór ofert w trybie
art. 19a Ustawy w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”:
1) osobiście w godzinach: 8.00-16.00 w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki
Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A w Warszawie, III piętro;
2) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Nowogrodzka 62A,
02-002 Warszawa.
UWAGA:
W przypadku składania więcej niż jednej oferty, każda musi być złożona w osobnej,
zamkniętej kopercie.
Dodatkowych informacji w zakresie składania ofert w trybie pozakonkursowym udzielają
pracownicy Wydziału ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Mazowieckiego
Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu: /22/ 692-46-29 wewn. 201.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż w zakresie związanym z realizacją zadania
publicznego, w tym z przetwarzaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem
ich do systemów informatycznych, stosowane są przepisy powszechnie obowiązującego
prawa z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności przepisy rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Mazowieckie Centrum Polityki
Społecznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62A.
Z Inspektorem ochrony danych w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej można
kontaktować się pod nr tel. 601131654.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie udzielona zgoda.
Państwa dane mogą być przekazywane procesorom w związku ze zleconymi przez
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zadaniami oraz podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych będzie wynosił 5 lat.
Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania danych,
• żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie
dodatkowego oświadczenia,
• usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
• przeniesienia Państwa danych osobowych,
• tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera
istotny wpływ.
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego
dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wątpliwości
co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Mazowieckie Centrum
Polityki Społecznej, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej nie korzysta z systemów służących
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

