
Otwarty Konkurs Ofert -  na realizację zadań Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego przez Gminę Suchy Dąb.

   Wójt Gminy Suchy Dąb serdecznie zaprasza 
zainteresowane osoby do składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert zgodnie 
z zapisami Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019- 2020
finansowanego  ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, w ramach

resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodnie
z załącznikiem do Zarządzenia nr OB.0005.300.2014 Wójta Gminy Suchy Dąb 

w sprawie udzielania zamówień publicznych - 
- nabór na stanowisko pracy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Program będzie realizowany na terenie Gminy Suchy Dąb w celu zapewnienia m.in. wsparcia w formie
świadczenia  usług  asystenta  w  wykonywaniu  codziennych  czynności  oraz  funkcjonowaniu  w  życiu
społecznym, dedykowany osobom niepełnosprawnym. 

Program  zapewnia  osobom  niepełnosprawnym,  w  stopniu  znacznym  lub  umiarkowanym  wsparcie  
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowanie w życiu społecznym. 

Łączna kwota dofinansowania to 40.250,25 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych
dwadzieścia pięć groszy) w tym kwota przeznaczona na koszt godzin usług asystenckich to 32.400,00zł.
(trzydzieści dwa tysiące czterysta złotych).

Termin realizacji Programu: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r. 

Pod opieką asystenta w tym samym czasie może pozostawać tylko jeden uczestnik Programu.

Kryteria naboru na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej szczegółowo zostały określone
w zapytaniu ofertowym,  znak sprawy ZP.271.06.2020. -Zapytanie ofertowe. Zgłoszenia należy składać do
Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Suchym  Dębie  w  terminie  7  dni  od  daty  opublikowania
ogłoszenia na stronie internetowej Gminy Suchy Dąb.

Podstawa prawna:
1. art. 7 ust. 5 oraz art 13 ust. 10 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j.
Dz.U. 2018 poz. 2192)
2. Uchwała nr  0007.XVI.126.2020   Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 29 stycznia 2020 roku  w sprawie
realizacji  Programu  „Asystent  osobisty  osoby  niepełnosprawnej”  edycja  2019-2020  realizowanego  ze
środków Funduszu Solidarnościowego
3. Zarządzenie  Nr OB.0050.300.2014 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia  16 maja  2014 roku  w sprawie
zatwierdzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o  wartości  szalunkowej  nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 30.000 euro;


