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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 KONSTRUKTYWNIE NA CO DZIEŃ - rozszerzenie działalności noclegowni
o ofertę świetlicy dziennej dla osób bezdomnych

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-12-03 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: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000106330
adres siedziby: Przegalińska 135, 80-690 Gdańsk, poczta: Gdańsk
adres korespondencyjny: Władysława IV 12, 80-547 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: tomasz.maruszak@ab.org.pl, telefon: 501 042 762, strona
internetowa: bezdomnosc.org.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Tomasz Maruszak, adres e-mail: tomasz.maruszak@ab.org.pl, telefon:
501 042 762

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
W ramach niniejszej oferty planujemy rozszerzenie naszej oferty o funkcjonowanie dziennej świetlicy dla osób
bezdomnych w budynku noclegowni w godz. 10.00 - 16.00. Aktualnie noclegownia funkcjonuje od poniedziałku do soboty
w godzinach 17.30 - 9.00 oraz całodobowo w niedzielę. Dodatkowo w tym samym budynku działa łaźnia dla osób
bezdomnych przez 3 godziny dziennie od poniedziałku do piątku. W naszych działaniach chcielibyśmy aby dzienna
świetlica funkcjonowała podczas otwarcia łaźni oraz przez dodatkowe 3 godziny w dni powszednie oraz 6 godzin w
sobotę. W dodatkowym czasie (poza funkcjonowaniem łaźni) zatrudnimy animatorów społecznych, którzy będą pomagać
uczestnikom w konstruktywnym spędzaniu czasu wolnego. W tym zakresie planujemy następujące aktywności: nauka
obsługi komputera (korzystanie z internetu, tworzenie dokumentów, itp.), trening kulinarny, trening ekonomiczny,
dyskusyjny klub filmowy, podstawy fotografii cyfrowej, warsztaty manualne, itp. Poprzez tego rodzaju działania
chcielibyśmy zaktywizować osoby, które często poddają się nudzie i funkcjonują bez celu w przestrzeni miejskiej. Mamy
nadzieję, że skorzystanie z oferty świetlicy może stać się iskrą do zmiany sposobu funkcjonowania, a być może podjęcia
decyzji o życiowych zmianach. W świetlicy będzie możliwość uzyskania informacji o dostępnych formach pomocy czy
skorzystania z porady pracownika socjalnego. Dla właściwej realizacji zadania wykorzystamy posiadane zasoby kadrowe
(opiekunowie łaźni, pracownik socjalny) oraz rzeczowe (wyposażenie kuchni, TV, inne sprzęty) dodatkowo wspierając
zadanie zatrudnieniem wspomnianych wyżej animatorów oraz zakupami dodatkowego sprzętu. Wspomniane zasoby
rzeczowe będą wykorzystywane w pracy z osobami bezdomnymi także po zakończeniu realizacji projektu i/lub w
kolejnych jego edycjach.

Cel realizacji zadania
Zapewnienie uczestnikom świetlicy możliwości alternatywnych form spędzania czasu wolnego
Zapobieganie sytuacjom kryzysowym w związku z przebywaniem osób w przestrzeni publicznej w trudnych warunkach
pogodowych
Ograniczenie spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych wśród osób bezdomnych
Nabycie nowych umiejętności przez osoby biorące udział w zajęciach świetlicowych

Miejsce realizacji zadania
Noclegownia św. Brata Alberta
ul. Żaglowa 3
80-560 Gdańsk

Grupa odbiorców zadania
Głównym adresatem oferty świetlicy dziennej będą osoby bezdomne, mieszkańcy gdańskich noclegowni, którzy nie mają
pomysłu i możliwości zagospodarowania czasu, w którym nie działają noclegownie. Ponadto ze świetlicy będą mogły
skorzystać także osoby bezdomne nie spełniające powyższych warunków. Z doświadczenia wiemy, że dominującą grupą są
mężczyźni w wieku ponad 50 lat, doświadczających bezdomności dłużej niż 5 lat, w znacznej części dotknięci problemami
związanymi z nadużywaniem alkoholu.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Zadanie będzie realizowane w części przy użyciu posiadanej infrastruktury oraz wyposażenia.
Przy realizacji zadania będą także uczestniczyć pracownicy prowadzący łaźnię dla osób bezdomnych.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Zwiększenie ilości osób bezdomnych, które w sposób konstruktywny będą spędzać czas wolny.
Ograniczenie wpływu trudnych warunków pogodowych na zdrowie i życie osób bezdomnych.
Ograniczenie szkodliwego spożywania alkoholu przez osoby bezdomne.
Podniesienie motywacji osób bezdomnych do zmiany swojego życia poprzez uzyskanie dodatkowych kompetencji
społecznych.

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 Zatrudnienie 2 animatorów (160
godzin) 4 800,00 zł 4 800,00 zł 0,00 zł
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2

Zakup materiałów niezbędnych do
prowadzenia zajęć (gry planszowe,
produkty spożywcze, materiały

biurowe i inne)

1 200,00 zł 1 000,00 zł 200,00 zł

3 Zakup komputera 2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł

4 Zakup ekranu projekcyjnego 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

5 Zakup alkomatu 1 500,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 10 000,00 zł 9 800,00 zł 200,00 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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