ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Suwalski Ośrodek Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na nieodpłatne udostępnienie
pomieszczeń w wyremontowanym zabytkowym budynku przy ul. Noniewicza 71
organizacjom pozarządowym, których działania wpisują się w program rewitalizacji miasta, a
nie posiadają własnej stałej siedziby, które prowadzą szeroką działalność kulturalnospołeczną ukierunkowaną na dzieci, młodzież, osoby starsze i niepełnosprawne, w tym
zagrożone wykluczeniem, mieszkające w obszarze rewitalizacji.

I. REALIZACJA PROJEKTU
Zadania dotyczą trwałości programu po rewitalizacji, odnoszą się do Studium wykonalności
projektu: „Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Noniewicza
71” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020”.

II. CEL KONKURSU I OPIS ZADAŃ
Celem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność w
obszarze kulturalno-społecznym, ukierunkowanym na grupy osób zagrożonych
wykluczeniem, w tym osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci i młodzież z obszaru
rewitalizacji. Efektem jest szeroko pojęta poprawa sytuacji życiowej młodych, rozwój
talentów i kompetencji wśród uczestników – dzieci, młodzieży, ich rodziców i opiekunów
prawnych oraz osób dorosłych.
Korzystając nieodpłatnie z pomieszczeń przy ul. Noniewicza i we współpracy z Suwalskim
Ośrodkiem Kultury organizacje będą mogły realizować własne projekty nieodpłatne dla
odbiorców w oparciu o budynek SOK przy ul. Noniewicza 71 oraz podejmować wspólne
przedsięwzięcia na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym nowatorskie
działania pedagogiczne, społeczne, socjoterapeutyczne i streetworkingowe, aktywizujące i
pobudzające do rozwoju amatorski ruch artystyczny, z wykorzystaniem różnych metod i form
pracy (patrz załącznik nr 1 do zaproszenia do współpracy).

III. ZASADY SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH
1. Projekty konkursowe należy składać na formularzu (Załącznik nr 2)
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej bądź elektronicznej w jednym egzemplarzu wraz z
załącznikami w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 roku z dopiskiem na kopercie
„Zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe”, na adres: Suwalski Ośrodek Kultury,
ul. Papieża Jana Pawła II 5, 16-400 Suwałki.
3. Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu, ani korekcie po upływie terminu ich składania.

IV. WYMAGANIA FORMALNE:
1. Prawidłowo i kompletnie wypełnione formularze oferty wraz z programem działań.

V. KRYTERIA WYBORU OFERT:
a) atrakcyjność i różnorodność działań adresowanych do grup docelowych oraz form i metod
pracy
b) doświadczenie w realizacji projektów ukierunkowanych na cele wskazane w pkt. II
c) sposób finansowania – wskazanie źródeł finansowania
d) spójność oferty z Miejskim programem rewitalizacji oraz statutem Suwalskiego Ośrodka
Kultury.

VI. WYŁONIENIE ORGANIZACJI

1. Rozstrzygnięcie ofert i wyłonienie organizacji pozarządowej nastąpi 21 kwietnia 2020
roku, o czym zostaną poinformowane organizacje.
2. Rozpoczęcie działalności w obiekcie SOK przy ul. Noniewicza 71 nastąpi po podpisaniu
umowy o współpracy.
3.Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Dorota Skłodowska, tel. 87 566 42 11
wew. 148; 87 563 85 48, dorota.sklodowska@soksuwalki.eu,

Załączniki:
Załącznik 1: Zakres działań merytorycznych w budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 po
rewitalizacji
Załącznik nr 2 Charakterystyka oferty organizacji pozarządowej - formularz

