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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1) 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

4. Tytuł zadania publicznego "Aktywna pomoc w integracji"

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-10-16 Data

zakończenia 2018-12-31

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

nazwa: Stowarzyszenie "MONAR"
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000139796
adres siedziby: Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa, poczta: Warszawa

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: pcpb@monar.org, telefon: 58 344-31-49, numer faksu: 58
344-31-49

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Agnieszka Nowak, adres e-mail: pcpb@monar.org, telefon: 609-188-
466, numer faksu: 58 344-31-49

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Projekt - Aktywna pomoc i integracja- zakłada zapewnienie krótkoterminowego pobytu dla czterech osób
niekwalifikujących się do świadczeń z zakresu pomocy społecznej (min. imigranci, Romowie), którzy znaleźli się w kryzysie
mieszkaniowym. Zabezpieczenie dwóch miejsc dla osób samotnych oraz dwóch miejsc (samotny rodzic z dzieckiem) w
placówkach Pomorskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT:
Schronisko dla Osób Bezdomnych w Gdańsku przy ul. Sztutowskiej 16 a
Dom Samotnej Matki w Gdańsku przy ul.Kochanowskiego 7a.
Czas przebywania osób skierowanych przez MOPR w Gdańsku wynosić będzie średnio dwa miesiące.
Na potrzeby zadania od dnia 16.10.2018 do 31.12.2018 zostaną przygotowane: dwa miejsca dla samotnego rodzica z
dzieckiem. Natomiast od dnia 01.11.2018 do 31.12.2018 zostaną zabezpieczone dwa miejsca dla osób samotnych.
Kalkulacja kosztów dla samotnego rodzica z dzieckiem wynosi: 42 zł (stawka osobodnia) x 2 osoby x 76 dni =6384,00
Kalkulacja kosztów w przypadku osoby samotnej wynosi: 30 zł (stawka osobodnia) x 2 osoby x 60 dni = 3600,00
W celu prawidłowego przebiegu zadania koniecznym jest zabezpieczenie miejsc w gotowości. Utrzymanie miejsca w
gotowości wyniesie 50 % przedstawionej stawki osobodnia.
W ramach realizacji projektu- Aktywna pomoc w integracji- zostaną zapewnione :
-potrzeby bytowe: 3 posiłki dziennie, w tym jeden gorący, umożliwienie kąpieli, zapewnienie dostępu do bieżącej ciepłej i
zimnej wody,zapewnienie dostępu do podstawowych środków higieny osobistej (mydło, golarka jednorazowa, ręcznik,
papier toaletowy, proszek do prania), możliwość skorzystania z pralki, suszarki i lodówki. Dodatkowo w przypadku rodzica
z dzieckiem zabezpieczone zostaną kosmetyki dziecięce, pieluchy oraz mleko, kaszki i inne niezbędne dla dzieci produkty.
- Opieka ze strony zatrudnionego personelu realizatorów, opiekunów i pracowników socjalnych.
- Wprowadzenie ze strony kadry, zatrudnianej w placówkach PCPB MONAR MARKOT, w panujące zasady pobytu w
placówkach i pomoc w wyjściu sytuacji kryzysowej.
- Prowadzenie działań ze strony zatrudnionego personelu dla uczestników projektu, zmierzających do nabycia narzędzi do
usamodzielnienia, wsparcia i integracji.
- Przetłumaczenie niezbędnych dokumentów, regulaminów z języka polskiego na język angielski i rosyjski z pomocą
tłumaczy zatrudnionych w Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek.
- Koordynacja działań pomiędzy placówkami DSM i Schroniskiem MONAR MARKOT a Centrum Wsparcia Imigrantów i
Imigrantek raz innymi instytucjami niezbędnymi do stworzenia planu pomocy odbiorcom projektu.
Projekt zakłada opracowanie i realizację planu działań zmierzających do wyjścia z kryzysu mieszkaniowego lub powrotu do
kraju pochodzenia osobom niekwalifikującym się do świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT zawarło porozumienie o wzajemnej współpracy z Centrum
Wspierania Imigrantów i Imigrantek w zakresie : dostępu do informacji pobytowej i legalizacyjnej, doradztwa
zawodowego i doradztwa prawnego oraz kursów językowych.
Zgodnie z informacją uzyskaną z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek zgłasza się do nich około kilkunastu osób
rocznie znajdujących się w kryzysie mieszkaniowym. Są to często osoby, które zostały oszukane przez pracodawców i
znalazły się w dramatycznej sytuacji finansowej jak również osoby, które utraciły dokumenty pozwalające im na powrót do
kraju pochodzenia. W miesiącu sierpniu 2018 udzieliliśmy interwencyjnie schronienia dwóm osobom (matce i córce ) z
Republiki Czeskiej, które znalazły się w sytuacji braku dachu nad głową. Również otrzymaliśmy zapytanie o możliwość
udzielenia pomocy kobiecie z dziećmi z Republiki Czeczeńskiej. Dotychczas corocznie pojawiały się pytania o możliwość
umieszczenia imigrantów bądź Romów na terenie naszych placówek, jednak brak możliwości finansowania pobytu tych
osób uniemożliwiał nam świadczenie tego typu usług w zakresie innym niż w trybie interwencyjnym (parodniowe pobyty).

Cel realizacji zadania
Zabezpieczenie czasowego pobytu dla czterech osób (dwóch osób samotnych i dwóch dla samotnego rodzica z dzieckiem )
niekwalifikujących się do świadczeń z zakresu pomocy społecznej, które znalazły się w kryzysie mieszkaniowym poprzez
zapewnienie całodobowego schronienia wraz z trzema posiłkami (jeden ciepły), zaopatrzenie w odzież, podstawowe
środki czystości. Przeciwdziałanie postępującej izolacji społecznej poprzez wsparcie zatrudnionego w PCPB MONAR
MARKOT personelu w tym również w zakresie pracy socjalnej. Koordynację działań w celu skorzystania z oferty Centrum
Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku obejmującej min.: uczestniczenie w kursach doszkalających
zawodowych,nauka języka polskiego, skorzystanie z porad prawnych celem legalizacji pobytu bądź możliwości powrotu do
kraju pochodzenia. W przypadku imigrantów kontakt z ambasadą kraju pochodzenia w celu zdobycia informacji o
możliwości pomocy ze strony pracowników konsulatu ( wyrobienie dokumentów umożliwiających powrót do kraju
pochodzenia) bądź sfinansowanie powrotu.
Stały nadzór merytoryczny nad osobami zamieszkującymi placówki PCPB MONAR MARKOT.

Miejsce realizacji zadania
Dom Samotnej Matki MONAR MARKOT w Gdańsku , ul. Kochanowskiego 7 a - samotna matka z dzieckiem
Schronisko dla osób bezdomnych MONAR MARKOT W Gdańsku ul. Sztutowska 16 a-dwie osoby samotne
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Grupa odbiorców zadania
Projekt - Aktywna pomoc i integracja- zakłada zapewnienie czasowego pobytu dla czterech osób niekwalifikującym się do
świadczeń z zakresu pomocy społecznej ( średnio dwie osoby samotne oraz samotny rodzic z dzieckiem) w placówkach
PCPB MONAR MARKOT.
Istnieje możliwość w ramach projektu zmian w ilości osób objętych zadaniem np przyjęcia matki z dwojgiem dzieci bądź
przyjęcia np. 4 osób samotnych w zależności od zapotrzebowania, w ramach kwoty całości dotacji.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Zasoby rzeczowe PCPB MONAR MARKOT:
- Schronisko dla osób bezdomnych -Adaptowany budynek mieszkalny z pełnym zapleczem sanitarnym – użyczenie od UM
Gdańska (umowa do 31.05.2020) - łącznie powierzchnia użytkowa wynosi 341,21 m2. Budynek wyposażony jest w
instalacje wod.-kan., elektryczną, c.o., zasilanie c.o. i c.w. – elektryczne. Na terenie budynku znajdują się 14 pokoje od 2
do 5 osobowe i dodatkowo do dyspozycji mieszkańców: sanitariaty, kuchnia, stołówka, świetlica, sala telewizyjna ogródek,
2 magazyny. Na terenie obiektu znajduje się również pomieszczenie biurowe z wyposażeniem (komputery, urządzenia
biurowe). Wyposażenie Placówki można wycenić na 60 tys. złotych.
- Dom Samotnej Matki -obiekt jest adaptowanym budynkiem mieszkalnym z pełnym zapleczem sanitarnym – użyczony od
UM Gdańska. Budynek o dobrym standardzie, ok. 400 m2. Wyposażony jest w instalacje wod.-kan., elektryczną, c.o.,
kuchnia, jadalnia, sanitariaty, łazienki, gaz w butlach, zasilanie c.o. i c.w. - elektryczne. Mały plac zabaw dla dzieci, teren
ogrodzony. Wyposażenie placówki można oszacować na 50 tys. złotych.
Uczestnicy projektu będą mogli skorzystań z urządzeń.
Zasoby kadrowe:
Koordynator i realizator zadania placówka Schronisko dla Osób Bezdomnych MONAR MARKOT Joanna Kopyszko -
kierownik placówki wykształcenie wyższe – ukończone studia o kierunku pedagogika opiekuńczo wychowawcza, studia
podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, ukończone kursy: samodzielnej księgowej, kurs interwencji kryzysowej.
Pracownik socjalny Schronisko dla osób bezdomnych MONAR MARKOT Kamil Cichowicz
Koordynator i realizator zadania DSM Agnieszka Nowak - Dyrektor PCPB – wykształcenie wyższe– 10 letnie doświadczenie
w pracy z osobami bezdomnymi, , członek Stowarzyszenia MONAR, ukończone szkolenia z zakresu: „Innowacyjne metody
pracy z osobami bezdomnymi”, ,„ ABC pomagania” ,„Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – jak rozpoznać, diagnozować
i interweniować w przypadkach przemocy”
Opiekun DSM Joanna Sikorska - instruktor terapii uzależnień
Księgowość - Kancelaria Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwem – Henryka Budkiewicz (Usługa księgowa) nr wpisu do
działalności 10027.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

W trakcie pobytu w placówkach PCPB MONAR MARKOT zostaną przygotowane na potrzeby realizacji projektu dwa
miejsca w Domu Samotnej Matki MONAR MARKOT oraz dwa miejsca w Schronisku MONAR-MARKOT.
Zabezpieczone zostaną również podstawowe potrzeby bytowe takie jak wyżywienie, środki czystości, pieluchy, mleka i
odżywki dla niemowląt i dzieci w miarę możliwości również odzież. Umożliwienie, we współpracy z Centrum Wsparcia
Imigrantów i Imigrantek nauki języka polskiego, wsparcia w sprawach administracyjno-prawnych, mieszkaniowych,
doradztwa zawodowego i porad prawnych.
Rezultatem projektu - Aktywna pomoc w integracji -jest usamodzielnienie się bądź powrót do kraju pochodzenia osób
objętych projektem.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity(zł)
do poniesienia z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1 Realizator i koordynator Dom
Samotnej Matki MONAR MARKOT 2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł

2
Realizator i koordynator Schronisko
dla Osób Bezdomnych MONAR

MARKOT
2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł
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3 Pracownik socjalny 2 400,00 zł 2 400,00 zł 0,00 zł

4 Opiekun 2 200,00 zł 2 200,00 zł 0,00 zł

5 Środki czystości 100,00 zł 100,00 zł 0,00 zł

6 Wyżywienie 800,00 zł 584,00 zł 216,00 zł

7 Media 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

8 Usł. księgowe 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 10 200,00 zł 9 984,00 zł 216,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

bezpieczenie społeczne.

.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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