Pytanie 1. Czy pomocy określonej w § 4 ust. 1 pkt 3 Ogłoszenia, tj. organizowanie
i finansowanie poradnictwa prawnego, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, może
udzielić osoba tzw. pierwszego kontaktu - w szczególności w zakresie kierowania do
Instytucji Rynku Pracy?
Podmiot do realizacji świadczenia określonego w § 4 ust. 1 punkt 3 Ogłoszenia może, ale nie
musi zatrudniać prawnika. Kluczowe jest podjęcie konkretnych działań zmierzających do
przywrócenia osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych na rynek pracy,
także poprzez wskazanie, do jakich instytucji mogą zwrócić się o wsparcie w znalezieniu
zatrudnienia. W przypadku, jeśli zaplanowane działania nie dotyczą konkretnie udzielania
porad prawnych, mogą być podejmowane także przez osobę tzw. pierwszego kontaktu lub
inna osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje (np. doradcę zawodowego).
Pytanie 2.: Czy każdy z uczestników winien obligatoryjnie wziąć udział w programach
podnoszących kompetencje społeczne, mających na celu przeciwdziałanie czynnikom
kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie, oraz
problemom uzależnień (świadczenie określone w § 4 ust. 1 pkt 5 ogłoszenia)? Czy
obowiązkowo należy sfinansować pomoc psychologiczną, terapeutyczną i in. w ramach
zatrudnienia psychologa w organizacji lub zlecenia realizacji świadczenia innym jednostkom?
Nie każdy z uczestników wymaga bowiem tego typu pomocy, a jeśli istnieje taka
konieczność, uczestnicy mogą zostać skierowani do właściwych podmiotów (organizacje
udzielającej pomocy prawnej, psychologicznej, terapeutycznej i in.), które świadczą
przedmiotową pomoc nieodpłatnie.
Świadczenie określone w § 4 ust. 1 pkt 5 Ogłoszenia tj. organizowanie i finansowanie
programów podnoszących kompetencje społeczne, mających na celu przeciwdziałanie
czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie, oraz
problemom uzależnień - w tym obowiązkowo pomoc osoby tzw. pierwszego kontaktu
polegająca m.in. na wsparciu w procesie społecznej readaptacji oraz dostarczaniu
informacji w zakresie możliwości uzyskania pomocy innych instytucji po zakończeniu
przebywania w ośrodku jest świadczeniem obligatoryjnym, tj. podmiot chcący ubiegać się
o dofinansowanie musi zagwarantować jego realizację. Jakkolwiek nie każdy
z potencjalnych beneficjentów wymaga np. terapii uzależnień, to powinien skorzystać
z pomocy osoby tzw. pierwszego kontaktu. Zgodnie z Ogłoszeniem do zadań osoby
pierwszego kontaktu należy w szczególności przyjmowanie zgłoszeń, ocena uprawnienia
do uzyskania pomocy, czuwanie nad prawidłowym wypełnianiem formularzy
przetwarzania danych osobowych, ustalanie zakresu potrzeb beneficjentów, kierowanie
do specjalistów a także udzielanie podstawowych informacji dotyczących praw osób
pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób
im najbliższych, w tym o procedurach pomocy i instytucjach wsparcia.

Pytanie 3.: Co w przypadku, jeśli żaden z uczestników w trakcie realizacji zadania nie będzie
wymagał pomocy w szczególności w zakresie świadczenia wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 9 tj.
pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych dokumentów
niezbędnych do uzyskania pomocy?
W uzasadnionych przypadkach będzie możliwość przeniesienia części środków na realizację
innych zadań merytorycznych. Natomiast jeśli dotacja nie zostanie wydatkowana w całości,
wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu niewykorzystanej kwoty na rachunek bankowy
Dysponenta Funduszu po zakończeniu realizacji zadania, w terminie określonym w umowie.
Pytanie 4.: Czy możliwe jest dofinansowanie dwóch placówek w różnych miastach w ramach
funkcjonowania jednej organizacji na terenie jednego województwa?
Podmiot powinien przedstawić w ofercie działania na terenie całego województwa. Większa
ilość placówek na danym terenie będzie istotna w kontekście zapewnienia przez Oferenta
kompleksowego wsparcia na terenie realizacji zadania.

