
Załącznik nr 1 do umowy 

 nr ………….. z dnia ………….. 

 

Szczegółowy zakres i sposób realizacji zadania  

 

 

§ 1 

 

Szczegółowy zakres obejmuje: 

 

1) Przedmiotem zadania jest zapewnienie schronienia - miejsc noclegowych we wszystkie dni 

kalendarzowe miesiąca w cyklu 24 godzinnym, w lokalu będącym w wyłącznej i swobodnej 

dyspozycji podmiotu, bezdomnym mężczyznom, kobietom oraz kobietom z dziećmi, 

znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej  materialnej warunkującej skorzystanie ze 

schronienia. Podmiot zobowiązany jest do całodobowego udzielania schronienia osobom 

bezdomnym, skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach. Zadanie powinno 

być realizowane w lokalu znajdującym się  na terenie powiatu Kętrzyńskiego lub na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego w odległości nie większej niż 50 km od siedziby 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach. 

2) Podmiot  dodatkowo jest zobowiązany zapewnić każdej skierowanej osobie następujące 

warunki pobytu: 

a. całodobowy dostęp do lokalu, w którym będzie realizowane zadanie, 

b. nocleg z łóżkiem wraz z pościelą, 

c. codzienne wyżywienie: 3 posiłki dziennie - śniadanie, obiad w postaci ciepłego posiłku 

oraz  kolacja; w przypadku dzieci wyżywienie odpowiednie do wieku dziecka, 

d. warunki sanitarne umożliwiające utrzymanie higieny osobistej, w tym zapewnienie 

środków czystości w postaci: mydła, szamponu, pasty do zębów, środków higieny 

osobistej, proszku do prania, itp., 

e. zaopatrzenie w leki, które znajdują się w standardowym wyposażeniu apteczki 

podmiotu. 

3) Podmiot zobowiązuje się do świadczenia dla skierowanych bezdomnych usług 

ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i 

uzyskanie samodzielności życiowej w ramach zawartych kontraktów socjalnych. Za 

zawarcie kontraktu socjalnego w przypadku osoby kierowanej przez MOPS, odpowiada 

pracownik socjalny MOPS-u. Postanowienia kontraktu socjalnego muszą być uzgodnione z 

pracownikiem socjalnym Zleceniobiorcy, który zobowiązany jest do jego monitoringu. W 

przypadku osoby już przebywającej w schronisku kontrakt socjalny zawiera i monitoruje 

pracownik socjalny Zleceniobiorcy. 

4) Podmiot zobowiązuje się do realizacji z osobą bezdomną indywidualnego programu 

wychodzenia z bezdomności. 

 

Zleceniobiorca jest odpowiedzialny, za jakość i terminowość wykonywanych usług oraz ponosi 

pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe i osobowe przez swoich pracowników w związku z 

realizacją usług. 

 

Zleceniobiorca zobowiązuje się informować Zleceniodawcę o zdarzeniach, które mogą mieć wpływ 

na zmianę zakresu wymaganej opieki. 

 

 

 

Zleceniodawca     Zleceniobiorca 


