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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 MILA - Międzysektorowa Iskra Lokalnej Aktywności w obszarze
problematyki bezdomności

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-10-22 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: Pomorskie Forum Na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności
forma prawna: fundacja
KRS: 0000273179
adres siedziby: ul. Ks. J. Zator-Przytockiego 4, 80-245 Gdańsk, poczta: Gdańsk

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: biuropfwb@gmail.com, telefon: 500165355, strona
internetowa: www.pfwb.com.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Karolina Weiner, adres e-mail: biuropfwb@gmail.com, telefon:
500165355

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 polega na wdrażaniu Gdańskiego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności(GPRPB) na lata 2018-2023
(zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta) w zakresie realizacji Celu 4: Doskonalenie Systemu Wsparcia osób
doświadczających bezdomności-działanie 4.2.5 Powołanie Forum Współpracy a także celu 1:Skuteczne zapobieganie
zagrożeniom powstania bezdomności - działanie 1.1.1 Rozpowszechnianie wśród mieszkańców nt. właściwych sposobów
interwencji i pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Realizacja projektu stworzy podstawy do kontynuacji Programu w
przyszłych latach w szerszym zakresie. W ramach projektu planuje się organizację dwóch spotkań w celu Powołania Forum
Współpracy organizacji i instytucji z różnych sektorów, aktualizacja informacji o dostępnych formach pomocy na portalu
internetowym oraz plakatu. Podczas spotkań zostanie zaproponowana formuła dalszej pracy oraz zagadnienia jakimi
Forum Współpracy miało by się zająć w kontekście wdrażania ww. Programu. Jedno spotkania będą miały charakter
roboczy, na grudniowym spotkaniu planowana jest uroczysta inauguracja powołania Forum Współpracy. W ramach
przygotowań do pierwszego spotkania zostaną podjęte aktywne działania zachęcające instytucje i organizacje do
włączenia się w powołanie FW. Przeprowadzone zostaną spotkania z kluczowymi iteresariuszami, poprzedzone wysyłką
oficjalnych zaproszeń. "Rekrutacja" do forum prowadzona będzie szeroko i aktywnie tak aby umożliwić wszystkim
zainteresowanym udział w jego pracach, zaproszenie zostanie również skierowane do samych Osób Bezdomnych .
Podczas pierwszego spotkania chcemy zaproponować i wspólnie doprecyzować formułę. W ramach FW chcemy powołać
zespoły robocze, które będą koncentrowały się nad konkretnymi zagadnieniami. Nasza propozycja Grup: Gr. ds. Karty
Praw Osób Bezdomnych, Grupa ds. zdrowia , Gr. rozwoju i badań , Gr. zadaniowa/edukacyjna - poświęcona kwestiom
problematycznym które pojawiają się w danym roku i będzie odpowiadała na potrzeby danej chwili np. Osoby Bezdomne
w Komunikacji Miejskiej.
Drugie spotkanie ma mieć charakter uroczysty gdzie po spotkaniu roboczym zostaną ukształtowane składy grup roboczych
i gdzie wspólnie zaakceptujemy kształt dalszych prac FW. Oba spotkanie będą moderowane przez specjalistę/ów z zakresu
pomocy społecznej co pozwoli na sprawniejszy przebieg i efektywniejsze wykorzystanie poświęconego czasu.

Instytucją odpowiedzialną za świadczenie pomocy osobom bezdomnym jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W pracy,
korzysta on ze wsparcia licznych organizacji pozarządowych, do największych z nich zaliczyć należy Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Stowarzyszenie MONAR, Stowarzyszenie PROMETEUSZ, Stowarzyszenie AGAPE.
Dodatkowo do głównych aktorów gdańskiego systemu rozwiązywania problemu bezdomności zaliczyć również należy
służby mundurowe (Policję, Straż Miejską), Instytucje ochrony zdrowia, podmioty z obszaru mieszkalnictwa, edukacji ,
rynku pracy itd. W celu zwiększenia skuteczności i efektywności gminnego systemu, te wszystkie podmioty składające się
na niego winny partycypować w kształtowaniu gminnych rozwiązań i wziąć odpowiedzialność za rozwiązywanie problemu
bezdomności oraz zmniejszanie zagrożenia nią.
Planowany Harmonogram działań:
22.10 - 5.11.2018 Wysyłka zaproszeń, spotkania z kluczowymi osobami, aktualizacja treści na stronę i do plakatu
6 -20.11 przygotowanie spotkania i spotkanie, aktualizacja treści na stronę i do plakatu
20.11-30.11 dogrywanie składu grup roboczych, przygotowanie do kolejnego spotkania, nanoszenie zebranych informacji
na stronę i do plakatu, prace graficzne nad plakatem
1-14.12 wysyłka zaproszeń i organizacja spotkania uroczystego, druk plakatu
15-31.12 dystrybucja plakatu

Cel realizacji zadania
Celem realizacji projektu będzie zwiększenie integracji lokalnych organizacji i instytucji działających na polu pomocy
osobom bezdomnym ich wzrost partycypacji w tworzenie spójnego systemu rozwiązywania problemów bezdomności, a
także podniesienie świadomości o lokalnych, jak i globalnych działaniach na rzecz osób bezdomnych i wzrost dostępu do
spójnej informacji o ofercie systemu na rzecz osób bezdomnych. Zgodnie z GPRPB - Doskonalenie Systemu Wsparcia osób
doświadczających bezdomności- Powołanie Forum Współpracy oraz Rozpowszechnianie wśród mieszkańców nt.
właściwych sposobów interwencji i pomocy osobom w kryzysie bezdomności.

Miejsce realizacji zadania
Gdańsk, woj. pomorskie

Grupa odbiorców zadania
Przedstawiciele i rzecznicy osób bezdomnych, jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej, organizacje i inne
podmioty prowadzące usługi dla osób bezdomnych, publiczne służby zatrudnienia, instytucje systemu ochrony zdrowia,
instytucje mieszkalnictwa (spółdzielnie, wspólnoty, zarządcy), służby mundurowe, osoby bezdomne.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Sprzęt biurowy

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
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Powołanie Partnerstwa, realizacja 2 spotkań, powołanie grup roboczych, plakat trójmiasto o instytucjach niosących
wsparcie, strona z informacjami w zakresie wsparcia.

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

organizacja I spotkania roboczego (
koszt wysyłki pism i zaproszeń,

znaczków, telefonów zapraszających,
papieru, drobny poczęstunek)

500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

2

organizacja II spotkani ( certyfikaty,
poczęstunek,koszt wysyłki pism i
zaproszeń, znaczków, telefonów

zapraszających, papieru)

2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł

3 moderowanie 2 spotkań 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

4 opracowanie/aktualizacja i druk
plakatów 1 800,00 zł 1 800,00 zł 0,00 zł

5 koszt serwera 152,00 zł 152,00 zł 0,00 zł

6 domena 75,00 zł 75,00 zł 0,00 zł

7 redakcja portalu i aktualizacja treści 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

8 eskpert-organizator spotkań 1 200,00 zł 1 200,00 zł 0,00 zł

9
dystrybucja plakatu ( tuby i znaczki

lub koszt osoby,przejazdów w
przypadku dystrybucji bezpośredniej)

700,00 zł 700,00 zł 0,00 zł

10 koordynator merytoryczno finansowy 800,00 zł 600,00 zł 200,00 zł

11
opłaty pocztowe, ochrona, sprzątanie

biura, opłaty bankowe, środki
czystości

300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

12 czynsz, media, Internet, telefony,
poczta, materiały biurowe 300,00 zł 250,00 zł 50,00 zł

Koszty ogółem: 8 827,00 zł 8 577,00 zł 250,00 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.
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.............................................

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

.............................................
(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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