ЈАВНИ ПОЗИВ
У циљу унапређења квалитета живота деце са сметњама у развоју и њихових породица, општине
Чока, Земун, Нови Кнежевац и Топола су формирале конзорцијум и расписују конкурс за избор
пружаоца услуга за развој следећих социјалних услуга у заједници:
1. Дневни боравци за децу са сметњама у развоју
2. Помоћ и нега у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице
3. Персонална асистенција за децу са сметњама у развоју
Финансијска средства за успостављање наведених социјалних услуга у локалним заједницама
обезбеђена су кроз пројекат “Развој услуга за децу са сметњама у развоју и њихове породице“, који
финансира Делегација Европске Уније у Србији а спроводе UNICEF и Министарство рада и социјалне
политике.
На конкурс могу да се јаве организације и институције које имају искуства у раду са наведеном
категоријом деце и младих, а које ће у периоду од максимално 2 године на територији наведених
општина успостављати и развијати наведене социјалне услуге. Критеријуми за избор оптималног
пружаоца социјалне услуге су:
•
•
•
•

релевантност пројектне идеје/социјалне услуге у складу са потребама локалних заједница и
расположивим ресурсима
досадашње искуство у раду са наведеном категоријом, деце и младих, као и њихових породица
(расположиви капацитети организације)
финансијска компонента пројекта за пружње услуге у периоду од 2 године
употреба мањинских језика који су у званичној употреби у наведеним општинама
Конкурс је отворен до 25 фебруар 2011 године, до 14 часова, а своје предлоге можете доставити
на следеће адресе:
ОПШТИНА

ЕЛЕКТРОНСКА ДОСТАВА
e-mail адреса

ЛИЧНА ДОСТАВА
Адреса Општине

Општина Чока

opstina@coka.rs

Потиска 20

Општина Земун

drustvene.delatnosti@zemun.rs

Магистратски трг, бр. 1.

Општина
Нови Кнежевац

privreda@noviknezevac.rs

Општина Топола

ler@topola.com

Краља Петра Карађорђевића 1
Бул. Краља Александра I, 9

На подручју општине Топола предвиђен је развој услуге „Помоћ и нега у кући за децу са сметњама у
развоју и њихове породице, укључујући и персоналну асистенцију за децу са сметњама у развоју”.
Предлози пројекних идеја пружаоца услуга треба да садрже следеће информације:
1. Основни подаци о потенцијалном пружацу услуга (адреса, контакт особа)
2. Расположиви капацитети потенцијалног пружаоца услуге (материјални и људски ресурси, релативно
искуство у раду са наведеном категоријом корисника)
3. Образложење за успостављање наведених социјалних услуга, као и преглед потенцијалних корисника
4. Активности које би се спроводиле у периоду од максимално 2 године, у оквиру изабране социјале
услуге/услуге
5. Финансијска понуда за наведене услуге
Избор оптималних пружаоца услуга, од стране општинске Комисије за избор пружаоца услуге
биће завршен до 26.02.2011.г, када ће бити и јавно обављени резултати конкурса.

ПРЕДСЕДНИК
Општинске комисије
Верица Перић, с.р.

