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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) Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

4. Tytuł zadania publicznego Coraz bliżej Święta Bożego Narodzenia

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-11-12 Data

zakończenia 2018-12-12

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: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000731134
adres siedziby: Wita Stwosza 73, lokal 25-28, 80-308 Gdańsk , poczta: Gdańsk Strzyża

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: bozena.siuda@poczta.onet.pl, telefon: 514 143 866,
strona internetowa: https://www.ptsr.org.pl/

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Bożena Siuda, adres e-mail: bozena.siuda@poczta.onet.pl, telefon: 514
143 866, strona internetowa: https://www.ptsr.org.pl/

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

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Zadanie publiczne będzie polegać na zaplanowaniu i przeprowadzeniu spotkań warsztatów aktywizujących społecznie
związanych ze zwyczajami Święta Bożego Narodzenia. Projekt zaplanowano na 10-15 osób mieszkańców Miasta Gdańska,
którzy są członkami Oddziału Wojewódzkiego- niepełnosprawnych z orzeczeniami o stopniach umiarkowanych oraz
znacznych chorych na Stwardnienie Rozsiane i z innymi chorobami neurologicznymi jak SLA, ALS.

Święta Bożego Narodzenia są dla wszystkich ludzi, a zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych z chorobą nieuleczalną,
szczególnym przeżyciem. W każdym domu przygotowują się do Świąt, aby mogły poczuć magię Świąt, opracowaliśmy
projekt "Coraz bliżej Święta Bożego Narodzenia" włączając ON w realizację tego przedsięwzięcia.

Na zakończenie projektu przewidujemy uroczystą wigilię dla członków i ich rodzin, którzy czynnie uczestniczyli w
spotkaniach oraz dla zaproszonych gości m.in. Przewodniczących kół z woj. Pomorskiego.
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Cel realizacji zadania
Celem głównym zadania jest wzrost uaktywnienia osób ON osamotnionych, zagrożonych wykluczeniem w aktywnej
integracji, uczestniczenia w życiu w środowiskowym oddziału/społeczności a także poprawy samopoczucia. Z naszych
doświadczeń wynika, że te osoby spędzają samotnie Święta, czują się odrzuceni.

Miejsce realizacji zadania
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku
ul. Wita Stwosza 73 lokal 25-28
80-308 Gdańsk

Grupa odbiorców zadania
Są to członkowie Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku 10 - 15 osób
niepełnosprawnych z umiarkowanym oraz znacznym stopniami niepełnosprawności, mieszkańców Miasta Gdańska z
różnych dzielnic i w różnym wieku.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Termin realizacji od 12.11.2018 do 12.12.2018.
Zajęcia będą odbywały się w godzinach od 10 do 14 w siedzibie Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza
73 lok 25-28
W ramach projektu odbędzie się 20 spotkań warsztatów aktywizujących łącznie 80 godzin dla 10-15 osób.

Koordynator projektu będzie odpowiedzialny za opracowanie niezbędnej dokumentacji (listy obecności, listy
beneficjentów, inne) oraz dokonana zakupów materiałów niezbędnych do zajęć aktywizujących w okresie od 12.11.2018
do 07.12.2018.
Do zakupu materiałów na potrzeby zajęć będzie używany samochód osobowy na podstawie umowy użyczenia pojazdu
pomiędzy PTSR Oddziałem Wojewódzkim a Koordynatorem.

Zajęcia prowadzić będzie terapeutka z doświadczeniem zatrudniona na umowę zlecenie wspierana przez 2 wolontariuszy z
doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnych, zadania realizowane będą również poprzez rozwijanie
zainteresowań indywidualnych i uzdolnień plastyczno– technicznych oraz warsztatów kulinarnych.

Warsztaty i zajęcia arteterapii: własnoręcznie robione wianki, stroiki, kartki zaproszenia i życzenia. W trakcie zajęć
przewidujemy poczęstunek dla uczestników. Do wykonania zaproszeń czy życzeń, będą potrzebne szablony, które przy
pomocy internetu pobierane, drukowane a wyrównywanie zaproszeń czy kartek świątecznych odbywać się przy pomocy
gilotyny.

Podczas zajęć kulinarnych będą robione tradycyjne ciasta i pierniki,czy potrawy, które będą również spożywane na Wigilii.

Na zakończenie projektu przewidujemy uroczystą wigilię w dniu 08.12.2018 dla członków i ich rodzin oraz opiekunów,
którzy czynnie uczestniczyli w spotkaniach oraz zaproszonych gości m.in. Przewodniczących kół z woj. Pomorskiego.
Zaproszenia na Wigilię dla gości będą wysyłane pocztą.
Rozliczenie projektu do 12.12.2018 r.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

1. Zwiększenie aktywności społecznej u osób ON.
2. Podtrzymywanie tradycji przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.
3. Minimalizacja poczucia wykluczenia 10-15 osób przez udział w grupie społecznej.
4. Przezwyciężanie barier wychodzenia z domu.
5. Podwyższenie się samooceny oraz samopoczucia.
6. Uczestnicy w projektu poznają nowe doświadczenia a także organizowanie i spędzanie czasu wolnego.
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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 Koordynator projektu 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

2
Terapeutka (80 h x stawka 26 zł/h)

umowa zlecenie 2 080,00 zł 2 080,00 zł 0,00 zł

3

Wolontariusze 2 x 80 h x stawka 15
zł/h

80 h x 15 zł = 1200 zł
1200 zł x 2 osoby

2 400,00 zł 0,00 zł 2 400,00 zł

4

Zakupy art. spożywczych na
poczęstunek dla uczestników zajęć
m.in. różne artykuły spożywcze.

Oraz na zakup art. spożywczych na
potrzeby zajęć kulinarnych, które
będą równocześnie potrawami na

Wigilię

1 500,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł

5

Materiały potrzebne zajęć do
aktywizujących arteterapii: m.in.

półprodukty ze styropianu, sztuczne
kwiaty, elementy drewniane, brokaty,
ozdoby na stroiki, wstążki, farby itp...

2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł

6

Materiały biurowe i wyposażenie
biura do obsługi zadania: m.in papier
ksero, tusze, koperty, segregatory,
gilotyna do realizacji zadań, itp...

1 200,00 zł 1 200,00 zł 0,00 zł

7 Zakup znaczków pocztowych do
wysyłania zaproszeń na Wigilię 40,00 zł 40,00 zł 0,00 zł

8 Zakup modemu internetowego na
potrzeby realizacji zadań 150,00 zł 130,00 zł 20,00 zł

9
Środki czystości i jednorazowe

naczynia :mydła, ręczniki papierowe,
itp...

200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł

10
Koszty eksploatacji pojazdu na
potrzeby realizacji zadania jako
zaopatrzenie - zakup paliwa

150,00 zł 100,00 zł 50,00 zł

11

Koszty wynajmu (częściowo)
budynku, eksploatacyjne (m.in. prąd,

woda,ogrzewanie) obliczenie
średniego kosztu na postawie zużycia

miesięcznego.

800,00 zł 600,00 zł 200,00 zł

Koszty ogółem: 10 820,00 zł 8 150,00 zł 2 670,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
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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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