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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 65/2016 z dnia 12.08.2016

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ogłasza
otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu „Program
zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób
z doświadczeniem choroby psychicznej”.
Celem naboru jest wyłonienie organizacji pozarządowej zainteresowanej wspólną realizacją projektu
wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j, Oś priorytetowa IV Innowacje
społeczne i współpraca ponadnarodowa w zakresie ewentualnego wdrożenia i rocznego testowania
wypracowanego modelu.
Celem partnerstwa jest zapewnienie osobom z doświadczeniem choroby psychicznej kompletu świadczeń
zdrowotnych, społecznych i socjalnych niezbędnych do wyjścia z kryzysu oraz dostosowanych jego
indywidualnych potrzeb poprzez zaoferowanie mu uczestnictwa w charakterze odbiorcy wsparcia
w rocznym testowaniu - wypracowanego w ramach 1 etapu realizacji projektu - modelu leczenia
środowiskowego zaburzeń psychicznych.
Projekt rocznego testowego wdrożenia modelu, który został wypracowany w ramach realizacji pierwszego
etapu projektu, będzie przeprowadzany wspólnie, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wrocławskim
Centrum Zdrowia Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej a partnerami z sektora finansów
publicznych zaproszonymi do wspólnej realizacji projektu oraz partnerem spoza sektora finansów
publicznych, wyłonionym w trybie naboru, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.
Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Oceniającą według następujących kryteriów:
 zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
 deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, zasoby, którymi podmiot
dysponuje: zdolności organizacyjne, kadra zarządzająca, kadra merytoryczna, potencjał lokalowy.
 doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
Do Partnerstwa zostanie wybrany podmiot, którego zgłoszenie spełnia wyżej określone kryteria.
Pozostałe informacje dotyczące naboru określone są w „Warunkach otwartego naboru partnera”.
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Informacje o wszelkich ewentualnych zmianach w zakresie warunków otwartego konkursu ofert zostaną
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ
(http://www.spzoz.wroc.pl/bip) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wrocławskiego Centrum
Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu.
Szczegółowych informacji udziela pracownik Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ: p. Barbara Piekarska
- Leszek, tel. 71 391-17-52, ,mail:
Termin i miejsce składania zgłoszeń: do 02.09.2016 r. do godz. 13.00, Wrocławskie Centrum Zdrowia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław.
Wybór partnera nastąpi do 06.09.2016 r.

