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Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 20 stycznia 2009 roku



Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego
w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 
w 2009 roku - przeciwdziałanie problemom alkoholowym 

§ 1
Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, określonej w „Programie współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok  2009”.

§ 2
Dofinansowane będą projekty realizowane w 2009 roku, które kończą się nie później niż 31 grudnia 2009 roku.
§3
Do złożenia oferty uprawnione są podmioty prowadzące działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na obszarze województwa śląskiego:
	organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96, poz. 873 ze zm.), 

osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
spółdzielnie socjalne,
jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

§ 4
Preferowane będą projekty o zasięgu lub znaczeniu regionalnym oraz realizujące cel strategiczny 5 Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 – „Wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” oraz cele operacyjne i działania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010 i Programu operacyjnego na lata 2008-2013 – „Warunki i  jakość życia dzieci i młodzieży w województwie śląskim – szanse i zagrożenia”.
Przewiduje się dotowanie projektów, które będą się wpisywały w realizację następujących typów przedsięwzięć:
	Edukacja publiczna w zakresie problemów alkoholowych.

Wspieranie realizacji programów profilaktycznych, m.in. w środowisku szkolnym i rodzinnym.
Wspieranie programów z zakresu socjoterapii dla dzieci i młodzieży.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym.
Wspomaganie działań na rzecz dorosłych dzieci alkoholików.
Propagowanie wiedzy na temat alkoholowego zespołu płodowego (FAS) i alkoholowych uszkodzeń płodu (FAE), ograniczanie ich skutków oraz wspieranie rodziców i opiekunów dzieci z zespołem FAS i FAE.
Wspieranie i integracja instytucji działających na rzecz osób i rodzin z problemem alkoholowym, szczególnie organizacji samopomocowych.
Wspieranie działań o charakterze reintegracji społecznej i zawodowej skierowanych do osób uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego.
§ 5
Na realizację zadań ujętych w ofertach wyłonionych w ramach konkursu Zarząd Województwa Śląskiego przeznacza kwotę 130 000,00 zł.
§ 6
Wszystkie informacje na temat konkursu, w tym terminy i miejsce składania ofert, koszty kwalifikowane związane z realizacją zadań, wymagane dokumenty, kryteria wyboru ofert, warunki zawierania umów, a także informacje o podmiotach dofinansowanych przez Województwo Śląskie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2008 roku - przeciwdziałanie problemom alkoholowym, są dostępne na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego: www.rops-katowice.pl (Konkursy) oraz pod numerami telefonów .:  032-730-68-92 do 95.


