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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

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

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Urząd Miejski w Gdańsku

2. Rodzaj zadania publicznego1) 13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby,
strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Stowarzyszenie 180 Stopni, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000634539, Kod pocztowy:
80-554, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Handlowa, Numer posesji: 25 , Województwo: pomorskie, Powiat:
Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk, Strona www: , Adres e-mail: 180.ngo@gmail.com, Numer telefonu: 503301109,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Iwona Woźniewska
 
Adres e-mail: 180.ngo@gmail.com Telefon: 503301109

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego LOKALANY WARSZTAT KULINARNY

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

22.11.2019 Data
zakończenia

31.12.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania

Lokalny warsztat kulinarny co cykl spotkań, których celem jest aktywizacja mieszkańców Nowego Portu. Wraz z
rozpoczęciem działania Youth Pointu została rozpoznana potrzeba zainicjowania działań międzypokoleniowych ze
szczególnym uwzględnieniem oddziaływań reintegracyjnych ukierunkowanych na rodziny i najbliższe sąsiedztwo. Młodzież
budująca działania Youth Pointu jest bezpośrednim pomysłodawcą projektu. W placówce działa 5 grup młodzieżowych: 2
grupy rozowjowe, 2 grupy socjoterapeutyczne i grupa liderska. Oddziaływaniami objętych jest około 60 młodych osób
Nowego Portu. Młodzi ludzie mówią o zaniku więzi rodzinnych, braku umiejętności wspólnego spędzania czasu, a także
częstych konfliktach sąsiedzkich. Młodzi chcą zachęcić mieszkańców do spotkania się przy wspólnym gotowaniu, które ma
być zaczynem do budowania relacji z najbliższym otoczeniem, ponownego poznania się. Okres świąteczny jest dobrym
czasem do budowania poczucia wspólnotowości, podsumowania dotychczasowych doświadczeń oraz wyznaczania
nowych celów. Szcególnie młodzi ludzie potrzebują poczucia identyfikacji z szerszą społecznością, znajomości własnej
historii rodzinnej niezbędnej do zbudowania autonomicznej tożsamości. Lokalny warsztat kulinarny ma być przestrzenią
budowania relacji, miedzypokoleniową wymianą tradycji, ponownym poznaniem się sąsiadów.

Dodatkowo działanie ma znaczącą wartość edukacyjną: wdraża odbiorców zadania do nawyków zdrowego żywienia, a
także kultury zachowania się przy stole, w tym roli społecznej wspólnego spożywania posiłków.

W ramach lokalnego warsztatu kulinarnego odbędzie się 10 spotkań: 5 międzypokoleniowych warsztatów kulinarnych
oraz 5 spotkań świątecznych dedykowanych każdej grupie działającej w Youth Poincie i ich osobom znaczącym. Podczas
warsztatów kulinarnych młodzi poznają swoje tradycyjne potrawy rodzinne, będzie to pretekst do wzmacniania więzi
pomiedzy młodymi, a ich osobami znaczacymi. Spotkania świąteczne poprzedzone będą wspólnym przygotowywaniem
potraw oraz aranżacją miejsca. Przewidujemy ze w warsztatach kulinarnych oraz spotkaniach świąteczncyh łącznie
weźmie udział około 80 osób.

Miejsce realizacji

Warsztaty kulinarne odbędą się w Youth Point ul. Na Zaspę 53 Gdańsk Nowy Port
Spotkania świąteczne będą mieć miejsce w lokalu po Bawialnia Cafe ul. Oliwska 53/54, 80-563 Gdańsk

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Uczestnictwo podopiecznych Youth Pointu i ich
osób znaczących w warsztatach i spotkaniach
świątecznych

70% statystyki uczestnictwa

Ilość przeprowadzonych warsztatów
kulinarnych

100% Sprawozdanie z oddziaływań

Ilość zrealizowanych spotkań świątecznych 100% Sprawozdanie z oddziaływań

Aktywne uczestnictwo mieszkańców we
współoragnizacji warsztatów kulinarnych i
spotkań świątecznych

70% Obserwacja ekspercka

Uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu
zdrowego żywienia oraz kultury spożywania
posiłków

70% Obserwacja ekspercka

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
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Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie 180 Stopni prowadzi działania społeczno-kulturalne ze społecznościami lokalnymi. Pracujemy w obszarze
społecznie zaangażowanej animacji kultury, uruchamiając obszar kreacji dla zmiany społecznej. Pracujemy z różnymi
grupami - młodzieżą, z którą pracujemy łącząc narzędzia artystyczne z elementami kultury ulicznej; mieszkańcami na
terenach rewitalizowanych, gdzie pracujemy partycypacyjnie przy wykorzystaniu interwencji kulturalnych. Organizujemy
wystawy, koncerty i innego rodzaju wydarzenia kulturalne włączające społeczności lokalne. Prowadzimy Placówki
Wsparcia Dziennego typu podwórkowego mające w swojej ofercie: psychoterapię, reintegrację rodzin, profilaktykę
pozytywną, odziaływania edukacyjne i psychoeduakcyjne.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
1. NASZA BAJKA - przedmiot projektu oraz wniosek został opracowany przez Młodych Stowarzyszenia. Nasza organizacja
zapewniła osobowość prawną, obsługę, wsparcie pedagogiczne projektu. Młodzi zorganizowali Bajkową Akcję
Animacyjną, która miała na celu zwiększenie wiedzy na temat osób niepełnosprawnych, zachęcenie młodzieży do
wolontariatu, a także zaproszenie mieszkańców Nowego Portu na spektakl. Przed Akcją nasza kadra przeprowadziła
szkolenia dla młodych na temat wolontariatu oraz pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt
uwrażliwił Młodych na potrzeby osób niepełnosprawnych i zmotywował ich do wolontariatu. Projekt finansowany z
Akumulatora Społecznego 2. NEW SCHOOL - projekt miał na celu wypełnienie przestrzeni szkoły kulturą uliczną, która ma
swoje silne uwarunkowania środowiskowe w dzielnicy Nowy Port . Dzięki „lekcjom” nt kultury ulicznej współtworzyliśmy
wspólnie z nauczycielami nową jakość opartą na nowych formach uczenia. Przenieśliśmy filary kultury ulicznej na lekcje
przedmiotowe, udowadniając edukacyjny i profilaktyczny wymiar kultury ulicznej. Młodzi tym samym zobaczyli możliwości
tkwiące w koalicji JA – SZKOŁA. Placówka edukacyjna mogła w ten sposób stać się obszarem ich własnej aktywności
twórczej. Jednym z jego rezultatów było zainspirowanie i stworzenie możliwości do zbudowania własnych wytworów
kultury ulicznej przez młodzież uczącą się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5. Młodzież zrealizowała uliczny pokaz
mody, na którym zaprezentowała kolekcję mody ulicznej własnego autorstwa. Projekt finansowany z Narodowego
Centrum Kultury w ramach priorytetu Bardzo Młoda Kultura 3. ZROZUMIEĆ MŁODY PORT – zadaniem młodych było
znalezienie odpowiedzi na pytanie „jak żyje im się w Nowym Porcie?”. Proste pytanie skłoniło ich do szeregu działań,
wspartych przez mentorów. Młodzi postanowili nakręcić autentyczny reportaż obrazujący ich doświadczenie bycia częścią
dzielnicy. Reportaż, aby mógł być w pełni zrealizowany ręką młodych wymógł na nich nabycie szeregu umiejętności z
zakresu produkcji filmowej, kreatywności, samoświadomości. Realizatorzy przeszli przed cykl warsztatów poprzedzających
produkcję. Finałem ich pracy stał się reportaż „Zrozumieć Młody Port” na którego uroczystą premierę w CSW Łaźnia II
przyszło około 150 osób, w szczególności mieszkańców dzielnicy. Projekt finansowany przez Europejskie Centrum
Solidarności 4. MŁODA EPKA – jeden z najbardziej wymagających projektów młodych stowarzyszenia 180 stopni. Projekt
został zrealizowany w ramach inicjatywy Zrozumieć Sierpień Europejskiego Centrum Solidarności. Młodzi zagłębiając się w
doświadczenia sierpnia 80’ zebrali historię udostępnione im przez ich znaczących dorosłych. Stało się to zaczynem do
wydania „Młodej epki” płyty muzycznej, której singlem jest utwór „Solidarność”. Społecznie zaangażowany teledysk do
„Solidarności” pokazuje portrety bliskich młodym osób, solidarnych z nimi znaczących dorosłych. „Mój tata to pamięta,
tamte kruche czasy, dziś zawiesisz plakat a jutro lecisz w pasy, pełno czerwonej masy, zgrupowań zakazali gdy byłeś w
pobliżu to cię bili i się śmiali. Komunistyczne czasy osiemdziesiątych lat, gdy za Wolną Europę oglądasz świat zza krat
żywność na kartki i w zakładach strajki życia w tamtych czasach nie porównuj do bajki” tak rapują młodzi. Projekt „Młoda
Epka” zbudował w stowarzyszeniu grupę twórców, których działanie przerodziło się w inicjatywę Young Music Company
zrzeszającą zaangażowanych społecznie młodych muzyków. Projekt finansowany przez Europejskie Centrum Solidarności
5. MŁODA GRUPA BADAWCZA – to projekt badawczy, w ramach którego młodzież poznaje i opisuje historie mieszkańców
Gdańska, a w szczególności Nowego Portu. Wcielając się w rolę etnografów młodzi ludzie przeprowadzają wywiady, sondy
uliczne oraz realizują spacery fotograficzne, podczas których zbierają materiał badawczy. Na jego podstawie powstaną
teksty literackie i naukowe, które wydane zostaną w formie ich pierwszej publikacji. Finałem działań będzie uroczysta
Młoda Konferencja, realizowana we współpracy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa oraz IV LO w Gdańsku. Młodzi badacze
przedstawią wówczas wyniki swoich badań, zaprezentują również swoje prace artystyczne. Projekt finansowany ze
środków Miasta Gdańska 6. AKCJA DLA 4 ŁAP – projekt opierający się na kampanii promującej adopcję starszych psów
realizowany na rzecz Schroniska Ciapkowo OTOZ w Gdyni. Celem młodych ludzi tworzących projekt 4 łapy jest
uwrażliwienie mieszkańców trójmiasta na los tak zwanych „nieadopcyjnych” psów. Przez szereg działań; społecznie
zaangażowany teledysk, utwór muzyczny „pieskie życie”, stworzenie street wear’owej kolekcji ubrań dla psów
stanowiących stylizację do sesji zdjęciowej, która następnie otworzy żywą galerię psich historii, młodzi starają się
zgromadzić podczas zbiórek publicznych w przestrzeni miejskiej środki przeznaczone na leczenie psich seniorów i
seniorek, a przede wszystkim chcą poruszyć serca. Projekt finansowany przez Stowarzyszenie 180 Stopni 7. KAMPANIA
„MASZ PRAWO” - Kampania „Masz prawo” adresowana jest do młodzieży i dotyczy praw dziecka oraz ich ochrony. Jej
celem jest uświadomienie młodym ludziom ich niezbywalnych praw, a także wskazanie instytucji, do których mogą zgłosić
się po pomoc. W promującym ją spocie występują ich rówieśnicy - młodzi ze Stowarzyszenia 180 Stopni i dorośli, którzy
zajmują się pomocą dzieciom i młodzieży. Integralnym elementem kampanii jest panel dyskusyjny z udziałem ekspertów
adresowany do pedagogów i nauczycieli, poświęcony ochronie praw dziecka i praktycznym aspektom pomocy dzieciom i
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młodzieży w sytuacjach kryzysowych. Projekt finansowany przez Fundusz Inicjatyw Społecznych 8. MŁODA REDAKCJA –
działanie współrealizowane z Magazynem Together. Celem działania młodej redakcji jest umożliwienie licealistom
nabywania konkretnych umiejętności z zakresu dziennikarstwa, komunikacji społecznej, Pr i marketingu niezwykle
cennych na rynku pracy. Zadaniem młodej redakcji jest realizowanie treści dedykowanym młodym ludziom tj relacje z
wydarzeń kulturalnych, recenzje filmowe, muzyczne, literackie, zaangażowane społecznie artykuły oraz działalność
reporterska. 9. AKCJA REWITALIZACJA - Celem projektu jest wsparcie społecznie i zaangażowanie w proces rewitalizacji
mieszkańców podwórka w kwartale ulic Wilków Morskich, Strajku Dokerów, Wolności i Góreckiego. W oparciu o diagnozę
środowiska, a także kompleksowy program animacji i streetworkingu, w latach 2018-2019 przeprowadzonych zostanie
szereg działań wspierających samodzielność mieszkańców, inicjatywę, a także ich poczucie odpowiedzialności za najbliższą
przestrzeń. Będą to m.in. warsztaty, realizacja pomysłów mieszkańców na integrację sąsiedzką, praca z pamięcią lokalną,
lokalna kooperatywa oraz wspólne spotkania w czasie animowanych spotkań sąsiedzkich „Wrześniówka”. Oddziaływania
te przygotują mieszkańców do wspólnego planowania i zagospodarowania najbliższej przestrzeni. Wszystkie działania w
projekcie zakładają włączający udział mieszkańców, gwarantując im równy wpływ na jego kształt, a także stopniowe
oddawanie im odpowiedzialności za działania oraz ich najbliższą przestrzeń, czyli miejsce zamieszkania. Projekt
finansowany ze środków Miasta Gdańska 10. PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO YOUTH POINT GDAŃSK - celem działania
placówki, jest wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Realizując równolegle ścieżkę
socjoterapeutyczną i animacyjną, placówka wyposaża młodych ludzi w kompetencje emocjonalno-społeczne, pomagając
im w codziennym funkcjonowaniu w relacjach w rodzinie, szkole i grupie rówieśniczej. Dzięki programowi profilaktyki
pozytywnej, realizowanemu w formie projektów animacyjnych, oraz wsparciu terapeutycznemu młodzi ludzie będą mogli
w praktyce nabyć umiejętności, które nie tylko wpłyną na ich codzienne funkcjonowanie, ale też przydatne będą w
momencie wejścia w dorosłość, w procesie usamodzielniania. Projekt finansowany w ramach REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 11. PLACÓWKA WSPARCIA
DZIENNEGO YOUTH POINT SPOT GDYNIA - celem działania Youth Pointu jest wsparcie rodziny w trudnych sytuacjach oraz
wyposażanie dzieci i młodzież w kompetencje emocjonalno – społeczne. Placówka zabezpiecza 35 gdyńskich środowisk
współpracując za rzecz dziecka i rodziny z szeregiem specjalistów z obszaru wsparcia społecznego. Youth Point to
przestrzeń rozwoju,akceptacji, bycia w grupie. Socjoterapeuci zajmują się wzmacnianiem kompetencji społecznych oraz
emocjonalnych dzieci starając się ułatwić im bycie w relacjach z rodzicami, kolegami, nauczycielami, ale także z samym
sobą. Terapeuci zajmują się trudnościami szkolnymi, pomagając również w rozumieniu sytuacji społecznych. Wsparciem
objęci są także rodzice i osoby znaczące dla podopiecznych. Korzystają z konsultacji indywidualnych,mediacji rodzinnych,
zajęć reintegracyjnych oraz modułów wzmacniających kompetencje rodzicielskie. Youth Point stanowi społeczne centrum
aktywności młodych ludzi, wspierane działaniami animacyjnymi oraz projektami z zakresu profilaktyki pozytywnej. Projekt
finansowany ze środków Miasta Gdynia.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

1. Lokal z w pełni wyposażoną kuchnią - Youth Point przy ul. Na Zaspę 53
2. Użyczenie lokalu po Bawialnia Cafe ul. Oliwska 53/54, 80-563 Gdańsk (umowa bezpłatnego użyczenia)
3. Zasoby kadrowe - wolonatrystyczna praca członków stowarzyszenia (3 osoby) w zakresie animacji społeczności lokalnej,
reintegacji rodzin oraz koordynacji projektu.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Produkty żywnościowe niezbędne do realizacji
warsztatów kulinarnych i spotkań świątecznych

2000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 2000,0 2000,0 0,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

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

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;

3) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
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4) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły
stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

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

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

.............................................
(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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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