SIEĆ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM NA LATA 2022-2025
PYTANIA I ODPOWIEDZI (część 1)

Pytanie 1. Gdzie na stronie www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl znajduje się aktualizacja nr 3
Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na lata 2019-2025?
Informujemy, że Program wraz ze wszystkimi aktualizacjami znajduje się pod poniższym linkiem:
https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/konkursy/pomocpokrzywdzonym/news,15307,program-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem.html
Pytanie 2. Czy Dysponent Funduszu w ramach konkursów na Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na
lata 2022-2025 przewiduje utworzenie Lokalnego Punktu na terenie Łosic?
Miejsca świadczenia pomocy w Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na lata 2022-2025 zostaną
utworzone, co do zasady, w miejscowościach, w których swoją siedzibę mają Sądy Rejonowe oraz Sądy
Okręgowe. Zgodnie z powyższym, Dysponent Funduszu nie przewiduje utworzenia miejsca świadczenia
pomocy na terenie Łosic.
Pytanie 3. W § 9 Ogłoszenia konkursowego widnieje zapis, że w przypadku reprezentacji
wieloosobowej, pod kopią statutu podpisy składają wszystkie uprawione osoby. W sytuacji gdy skład
zarządu oferenta uległ zmianie w odniesieniu do składu ujawnionego aktualnie w KRS czy prawidłowym
będzie podpisanie kopii statutu przez wszystkich pozostałych członków zarządu aktualnie pełniących
swoją funkcję i ujawnionych w KRS wraz z dołączeniem stosownej uchwały zarządu?
Informujemy, że w przypadku zmiany składu zarządu, która nie została uwzględniona w Krajowym
Rejestrze Sądowym, Oferent jest zobowiązany dołączyć kopię uchwały zarządu oraz kopię wniosku
o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
Pytanie 4. W § 7 ust. 1 Ogłoszenia konkursowego wskazano zasady dotyczące konstruowania
kosztorysu zadania. Prosimy o rozwinięcie zapisu dotyczącego: „kwot odpowiadających skali
planowanych działań; liczby godzin pracy osoby pierwszego kontaktu zgodnej z przedstawionym przy
ofercie harmonogramem; w przypadku wsparcia oferowanego przez m.in. psychologów, prawników,
psychiatrów, tłumaczy – szacunkowej liczby godzin pracy tych specjalistów oraz kwot przeznaczonych
na realizację poszczególnych zadań bez wskazywania kosztów jednostkowych”.
Informujemy, że komentarz dotyczący prawidłowego wypełnienia kosztorysu zadania znajdą Państwo
w załączniku do treści Ogłoszenia konkursowego: „Instrukcja wypełniania oferty”.
Pytanie 5. Czy można wskazać ten sam nr rachunku bankowego, który mamy w obecnym projekcie
realizowanym dla pokrzywdzonych i finansowanym z MS? Wypłaty rozliczające obecny projekt 2021
mogą nakładać się z nowymi rozliczeniami za 2022 r.
W przypadku składania ofert na konkursy na lata 2022 - 2025 nie należy wskazywać rachunku
przeznaczonego na realizację już trwającego zadania.

