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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 Wspólne pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowej i noworocznej na
Farmie Życia

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-11-20 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: Fundacja "Pomóż Mi Żyć"
forma prawna: fundacja
KRS: 0000420503
adres siedziby: Jeleniogórska, 9A/1, 80-180 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: fundacjapomozmizyc@wp.pl, telefon: 515249029, numer
faksu: brak, strona internetowa: www.pomozmizyc.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Janina Kaczmar, adres e-mail: fundacjapomozmizyc@wp.pl, telefon:
515249029, numer faksu: brak, strona internetowa:
www.pomozmizyc.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
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
1.Zadanie publiczne polegać będzie na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szeregu spotkań/warsztatów związanych z
tradycjami i zwyczajami Świąt Bożego Narodzenia dla osób żyjących w trudnych warunkach życiowych z których niektórzy
wychowują dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną w tym z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami.Łącznie
planujemy objąć wsparciem 20 uczestników w tym 3 osoby niepełnosprawne intelektualnie w tym z autyzmem
(nisko/funkcjonujące)-całkowicie zależne, ich rodziców/opiekunów ,rodzeństwo ,a także innych osób mieszkających w
Gdańsku.
W większości są to osoby żyjące w bardzo trudnych warunkach życiowych,zagrożone wykluczeniem
społecznym,utrzymujące się wyłącznie ze świadczeń socjalnych,nie pracujące z uwagi na konieczność stałej opieki nad
osobą niepełnosprawną,żyjące w nieustającym stresie.
Zajęcia prowadzić będą terapeuci zatrudnieni do projektu na umowę zlecenie oraz wolontariusze.Niepełnosprawni
beneficjenci wymagają ciągłej pomocy przy jedzeniu,higienie osobistej,wykonywaniu wszelkich aktywności manualnych
jak również podczas transportu z uwagi na ich bezpieczeństwo podczas jazdy.Nad całością będzie czuwał koordynator
projektu zatrudniony na umowę zlecenia,który poza koordynowaniem projektu będzie także dokonywał zakupów
niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć i warsztatów organizował dowóz niepełnosprawnych uczestników,którzy z
uwagi na częste występowanie trudnych zachowań nie mogą korzystać z transportu miejskiego.W związku z tym ,że
fundacja nadal nie ma busa do przewozu podopiecznych w tym celu zostaną podpisane porozumienia na bezpłatne
użyczenie samochodów osobowych prywatnych(terapeutów zatrudnionych w fundacji) na które zostanie zakupione
paliwo.Do rozliczenia kosztów paliwa zostaną prowadzone karty ewidencji przejazdu(kilometrówka).
W ramach projektu odbędą się:
-10 spotkań warsztatów terapeutycznych w tym wspólnej wigilii,zabawy mikołajkowej oraz zabawa sylwestrowa,łączny
wymiar projektu 50 godzin dla 20 osób w tym 3 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie w tym z autyzmem.
Warsztaty i zajęcia będą zawierać wiele aktywności ,w tym:
-zajęcia plastyczne(robienie własnoręcznie ozdób choinkowych z różnych materiałów zakupionych do projektu),
-zajęcia muzyczne(wspólne śpiewanie kolęd podczas spotkań warsztatowych),
-zajęcia kulinarne(przygotowywanie tradycyjnych potraw wigilijnych,wypieków świątecznych(w tym pierników) z
zakupionych do projektu artykułów spożywczych,
-zajęcia integracyjne(zajęcia sportowe,wspólne spacery,gry zespołowe,planszowe),
-wymiana opowiadań o tradycjach rodzinnych,
-relaksacja przy spokojnej muzyce w Sali Doświadczania Świata-korzystanie z wyciszającej emocje kolumny wodno-
świetlnej,światłowodów i projektora podczas specjalnie ułożonej sesji relaksacyjnej.Zajęcia potrzebne ze względu na stały
i ciągły stres występujący u uczestników projektu.
-wspólna wigilia,zabawa mikołajkowa oraz zabawa sylwestrowa.
Termin realizacji zadania od 20.11.2018 r do 31. 12. 2018r. Zajęcia będą odbywały się w godzinach popołudniowych oraz
w dniach wolnych od pracy i nie będą kolidować z realizacją projektu z PFRON.

Cel realizacji zadania
Celem głównym zadania jest wzrost aktywności osób żyjących w trudnych warunkach
życiowych,osamotnionych,zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich integracji.
Z naszych doświadczeń wynika,że niektóre osoby i rodziny które wychowują dorosłe osoby z niepełnosprawnością w
stopniu znacznym święta spędzają samotnie i (jak nam opowiadają) bez zachowania zwyczajów,rytuałów świątecznych
wyniesionych z domu rodzinnego.Czują się bardzo osamotnieni i wykluczeni.Z uwagi na stałą opiekę nie mają na to
sił,środków finansowych oraz możliwości wyjścia z domu i kontaktu z innymi w ten wyjątkowy czas.Bardzo rzadko realizują
się też w innych rolach społecznych,nie pracują zawodowo.Zorganizowanie i przeprowadzenie takich zajęć/warsztatów
umożliwi im wyjście z czterech ścian własnych domów i spędzenie tego wyjątkowego czasu z innymi rodzicami.Wspólne
spotkania,zajęcia pozwolą na wymianę doświadczeń na temat dawnych zwyczajów związanych z okresem
świątecznym,przygotowywanie potraw i ozdób na stół wigilijny.Przewidujemy wspólne robienie stroików,ozdób
choinkowych,pieczenie pierników i innych potraw świątecznych.Udział 3 osób niepełnosprawnych,którymi zajmować się
będę terapeuci(zatrudnieni na umowę zlecenie)wspierani przez wolontariuszy sprawi ,że rodzice,opiekunowie i pozostali
uczestnicy będą mieli idealne warunki czynnego uczestnictwa w projekcie,co na pewno sprawi im dużą przyjemność i
wytchnienie od stałego zajmowania się niepełnosprawnym dzieckiem.Osoby niepełnosprawne będą miały okazję do
wspólnego przebywania wraz z innymi uczestnikami w innych sytuacjach gdzie będą mogły wykazać się nowymi
umiejętnościami nabytymi w czasie trwania ciągłej terapii i rehabilitacji społeczno-zawodowej na Farmie Życia.W
projekcie planujemy wspólną wigilię i zabawę mikołajkową i sylwestrową.

Miejsce realizacji zadania
Miejscem realizacji zadania będzie Placówka Wsparcia Dziennego dla Dorosłych Osób z Autyzmem Pomorska Farma Życia
w Garczu ul.Chmieleńska 8 (Gmina Chmielno).Z uwagi na brak placówki w Gdańsku fundacja musi wynajmować budynek
na potrzeby prowadzenia wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem.
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Grupa odbiorców zadania
20 osób w tym:
-17 osób w różnym wieku 15- 80 lat.
-3 dorosłe osoby w wieku 18-30 lat niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym w tym z autyzmem ze
sprzężeniami(niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym i głębokim,zespół Retta,epilepsja,inne choroby
psychiczne nie zdiagnozowane.
Wszyscy uczestnicy to mieszkańcy Gdańska.
Większość uczestników to osoby żyjące w bardzo trudnych warunkach życiowych,zagrożone wykluczeniem społecznym w
ciągłym stresie.Wielu z nich codziennie doznaje przemocy psychicznej lub fizycznej od swoich niepełnosprawnych
dorosłych dzieci.Z tego powodu czują się bardzo osamotnieni .Wielu z nich nie korzysta z pomocy psychologa ponieważ
wstydzą się o tym mówić sądząc ,że sami są temu winni..

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Pełne wyposażenie w sprzęt RTV i AGD w kuchni treningowej,sprzęt muzyczny( 2 szt.ukulele,organy,cymbałki ).Sala
Doświadczenia Świata wyposażona w tzw.magiczny dywan pozwalający się przenieść wirtualnie w inny wymiar gier i
zabawy,kula wodno-świetlista,projektor,radio,magnetofon,komputer z ekranem dotykowym,pomieszczeni z dużą
przestrzenią do wspólnej wigilii i zabawy sylwestrowe,.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

1.Zmniejszenie poczucia wykluczenia społecznego 20 osób w tym 3 niepełnosprawnych,dorosłych osób z autyzmem
,poprzez przynależność do grupy uczestników.
2.Zwiększenie poziomu aktywności u osób starszych wiekiem oraz osób niepełnosprawnych.
3.Podtrzymywanie tradycji,kultywowanie miłych akcentów związanych ze świętami i Nowym Rokiem.
4.Budzenie potrzeb kulturalnych uczestników poprzez uczestnictwo we wspólnych spotkaniach o innej tematyce niż
choroby i niepełnosprawność bliskiej osoby i ciągłe problemy finansowe i zdrowotne.
5.Dla niepełnosprawnych uczestników okazja do nabycia nowych umiejętności,integracja i nowe pozytywne emocje w
miłej atmosferze świątecznych przygotowań i wspólnej zabawy.
6.Przełamywanie barier związanych z ciągłym siedzeniem w domu i ciągłą nieustającą opieką nad chorym i
niepełnosprawnym członkiem rodziny,nawiązanie nowych kontaktów.
7.Wzrost samooceny i dobrego samopoczucia u beneficjentów.
8.Podniesienie standardu jakości życia,zapobieganie osamotnieniu i alienacji u 20 osób.

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 Wynagrodzenia:terapeuci 2x1.750
zł(50hx35zł/h)umowa zlecenie. 3 500,00 zł 3 500,00 zł 0,00 zł

2 wolontariusze 2x750zł(50hx
15zł/h)umowa wolontariacka 1 500,00 zł 0,00 zł 1 500,00 zł

3

Zakup art.spożywczych i
żywnościowych na;warsztaty

kulinarne , wspólną kolacje wigilijną
dla 20 osób ,na zabawę

sylwestrową(art.spożywcze różne w
tym wędliny,owoce,warzywa,napoje

,ciasta,słodycze itd.....)

2 800,00 zł 2 800,00 zł 0,00 zł
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4

Materiały potrzebne do
zajęć/warsztatów(m.in.farby,półprod

ukty do wyrobu ozdób
świątecznych,choinkowych i na
stół,ozdoby choinkowe ,inne

materiały do przystrojenia sali na
zabawę choinkową itd......

500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

5
Zakup paliwa(do przewozu

niepełnosprawnych uczestników na
trasie Gdańsk-Garcz,Garcz-Gdańsk

400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł

6

Koszty
wynajmu(częściowe)budynku,eksploa

tacyne(prąd,woda,opał)za czas
trwania projektu.

900,00 zł 900,00 zł 0,00 zł

7 koordynator projektu umowa
zlecenie 700,00 zł 700,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 10 300,00 zł 8 800,00 zł 1 500,00 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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