KONSULT ACJE SPOŁECZN E OTW ARTEGO KONKURSU OFERT NA PROW ADZENIE
CENTRUM SPOŁECZNOŚCIOWEGO W CHRZANOWIE

Zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych do udziału
w konsultacjach społecznych założeń otwartego konkursu ofert na prowadzenie Centrum
Społecznościowego w Chrzanowie, w oparciu o założenia modelu opracowanego w projekcie
pod nazwą "Miejsce Aktywnych Mieszkańców”.
Centrum społecznościowe w pod nazwą Miejsce Aktywności Mieszkańców (MAM) powstało
w Chrzanowie i prowadzi swoją działalność od 2019 r. Na początkowym etapie jego działania prowadzone
było przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, przedstawicieli lokalnych NGO i grup nieformalnych
oraz Urząd Miejski w Chrzanowie. Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa jest dzięki współfinansowaniu
ze środków Unii Europejskiej.
Kolejnym etapem rozwoju MAM będzie przekazanie odpowiedzialności za jego prowadzenie lokalnym
organizacjom pozarządowym, w oparciu o dotację ze środków Gminy. Na bazie dotychczasowych
doświadczeń ponad roku działalności MAM przygotowany został projekt ogłoszenia otwartego konkursu
ofert, w ramach którego zostanie wyłoniona organizacja pozarządowa lub organizacje pozarządowe
odpowiedzialne za prowadzenie Centrum Społecznościowego w 2021 roku.
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach założeń konkursowych i zgłaszania uwag
dotyczących warunków działalności Centrum Społecznościowego w przyszłym roku.
W szczególności zbieramy opinie w zakresie:
 Katalogu działań możliwych do realizacji w ramach projektu
 Wyboru działań priorytetowych (katalog minimum)
 Obowiązkowych rezultatów
 Standardu zarządzania MAM
 Kryteriów oceny ofert, w szczególności kryteriów premiujących (dodatkowe punkty)
Opinie i uwagi można zgłaszać w następujący sposób:
 Mailowo - podając imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagę oraz treść uwagi, przesyłając na
adres: iwona.piksa@chrzanow.pl. Uwagi przyjmowane będą w okresie od 17- 23 listopada.
• Podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 20 listopada br. (piątek) o godz.
17.00 w formule on-line. W dniu spotkania uczestnicy otrzymają link do platformy zoom, który
zostanie przesłany na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących procesu konsultacyjnego udziela Urząd Miejski w
Chrzanowie, kontakt: mail iwona.piksa@chrzanow.pl telefon 32 75 85 139
Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

