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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) Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

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: Fundacja im. Helen Keller , Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000612454, Kod pocztowy: 80-308, Poczta:
Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica:Wita Stwosza, Numer posesji: 73, Numer lokalu: 124, Województwo: pomorskie,
Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk, Strona www: , Adres e-mail: fundacja@helenkeller.pl, Numer telefonu: 509 611 305,
 
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)

Anna Jurkowska
 
Adres e-mail: annamjurkowska@gmail.com Telefon: 509 611 305

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Cieszmy się świętami

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

27.11.2019 Data
zakończenia

20.12.2019

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

Opis zadania

Projekt „Cieszmy się świętami”, odzwierciedla potrzebę wypełnienia wyjątkowego, przedświątecznego czasu oraz
zorganizowania wigilii dla osób
z niepełnosprawnościami z Fundacji im. Helen Keller.
Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i integracji osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta
Gdańska.
Cel będzie realizowany poprzez udział beneficjentów w wigilii 14 grudnia oraz w warsztatach prowadzonych w okresie
poprzedzającym to wydarzenie. Umożliwienie wspólnego przeżywania magii wigilii oraz integrowanie środowiska naszych
podopiecznych, ich rodzin, wolontariuszy oraz kadry Fundacji to działania, na których bardzo nam zależy. Pragniemy by
ten ciepły grudniowy czas zrekompensował częsty brak uwagi i zainteresowania ze strony rodzin osób z
niepełnosprawnościami oraz dał szansę spędzenia prawdziwie rodzinnych świąt w towarzystwie najbliższych i przyjaciół.
Często, dla tej grupy, prawdziwa rodzina to ludzie dzielący tę samą niepełnosprawność, problemy i troski oraz osoby,
które w tej nierzadko trudnej codzienności udzielają wsparcia.
Niepełnosprawność czy niepełnosprawność sprzężona występująca u wielu z naszych podopiecznych, powoduje rozmaite
trudności w codziennym życiu – np. w poruszaniu się, komunikowaniu, dostępie do informacji czy ograniczenie
samodzielności a co za tym idzie wzrost zależności od innych osób.
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W konsekwencji – są często odizolowane od świata zewnętrznego, kontaktu z innymi ludźmi, zamknięte w mieszkaniach i
zasklepione w swojej samotności, niemocy i bezsilności wobec własnych ograniczeń. Zdarza się, że nie są akceptowane
przez rodzinę, a bez jej pomocy – wykluczone z udziału w życiu społecznym. A także z przeżywania świąt i uczestniczenia w
ich przygotowywaniu. Znamy dobrze codzienność naszych podopiecznych – ich sytuację zdrowotną, rodzinną, zawodową i
ekonomiczną. Wiemy, że dla wielu z nich przygotowanie świąt stanowi także ogromną barierę finansową. Poprzez
organizację spotkania wigilijnego, chcemy pokazać jak bardzo są ważni i wartościowi. Pragniemy by i dla nich czas
grudniowy był naprawdę wyjątkowy, najcieplejszy w roku.
Z kolei podczas 2 warsztatów - arteterapeutycznych - przedświątecznych, pragniemy przybliżyć tradycję i symbolikę świąt
Bożego Narodzenia, stworzyć możliwość przeżycia radości ze wspólnych przygotowań – podczas warsztatów
zaplanowaliśmy m.in. wykonanie kartek świątecznych dla rodzin, znajomych, sponsorów oraz przyjaciół Fundacji,
wykonanie ozdób świątecznych, drobnych upominków i ozdób choinkowych, stroików na stół, naukę pięknego nakrywania
do stołu, ozdabianie pierników, dekorowanie świątecznej sali, ubieranie choinki a także rozmowy o regionalnych
potrawach wigilijnych.
Wiemy jak nasi podopieczni lubią zajęcia arteterapeutyczne i ile radości im sprawiają.
Z chęcią poznają nowe techniki i metody pracy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom oraz chcąc też trochę zrobić
niespodziankę pod choinkę, w okresie przedświątecznym wprowadzimy nową formę – pracę ze szkłem.
Szkło – jedno z bardziej spektakularnych osiągnięć ludzkiej myśli artystycznej i technicznej. Kwarcowy piasek zmieniający
się ręką ludzką w wyroby piękne i użyteczne. Od początków szkła dekoracyjnego w Mezopotamii, poprzez weneckie
Murano a współcześnie Alvaro Alto aż do amatorskich i profesjonalnych eksperymentów dnia współczesnego prowadzi
nas do sztuki dekoratywnej dnia dzisiejszego. Dostępność tworzywa i urządzeń stwarza możliwość twórczych
eksperymentów zarówno zawodowcom jak i amatorom.
Korzystając z tych sprzyjających okoliczności, chcemy przybliżyć naszym beneficjentom możliwość doświadczenia tego
niezwykłego tworzywa i jego urody. Nasi instruktorzy przybliżą beneficjentom podstawy technik kształtowania szkła,
barwienia i dekorowania. Do pracy wykorzystamy szkło pochodzące „ z odzysku”. Nadamy nowe życie szkłu okiennemu,
butelkom i słoikom, twórczo odkształcając je i barwiąc. Owoce naszej pracy będą nas cieszyć na wszystkich etapach ich
powstawania a efekty swoja urodą zadziwią wszystkich.
Uczestnicy warsztatów będą wykonywali prace w sposób adekwatny do swoich możliwości, z pomocą wolontariuszy i
tłumaczy – przewodników.
Koniec roku to też czas wspomnień – również my, podczas opisywanych spotkań, dokonamy podsumowania całego roku
naszych działań oraz wybierzemy zdjęcia do kalendarza Fundacji – tradycyjnego już upominku pod choinkę podczas wigilii.
Warsztaty zostaną poprowadzone w taki sposób aby pozwoliły na wzmocnienie samodzielności beneficjentów, zdobycie
nowych umiejętności i wiedzy. Nastawione będą także na współdziałanie oraz naukę podejmowania współpracy w grupie.
Po zakończeniu warsztatów arteterapeutycznych oraz wigilii odbędzie się spotkanie ewaluacyjne, na którym uczestnicy
wypełnią ankiety ewaluacyjne.
W projekcie weźmie udział 40 osób z niepełnosprawnościami z miasta Gdańska oraz ok. 30 osób wspierających naszych
podopiecznych – ich rodziny, wolontariusze i kadra Fundacji. Projekt będzie realizowany od 27 listopada do 20 grudnia
2019 roku.

Miejsce realizacji

Opis miejsca realizacji zadania:
Zadanie będzie realizowane w dwóch miejscach: w siedzibie Fundacji oraz miejscu wynajętym (z uwagi na organizację
wigilii). Siedziba Fundacji im. Helen Keller znajduje się w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 73/lok.124. Fundacja otrzymała lokal
w użyczenie od Miasta Gdańska w lipcu 2019 roku. Przeprowadziła gruntowny remont aby stworzyć w nim jak najbardziej
dogodne warunki do prowadzenia wieloprofilowych zajęć dla podopiecznych.
Jej położenie to miejsce dogodnie usytuowane dla osób z niepełnosprawnością – blisko komunikacji miejskiej – pętli
tramwajowej oraz przystanku PKM Strzyża.
Organizacja wigilii, z uwagi na dużą liczbę osób, odbędzie się w miejscu, które starannie wybierzemy i wynajmiemy – pod
kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika
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Udział 40 osób z niepełnosprawnością w
projekcie

Udział 40 osób z
niepełnosprawnością w projekcie

Lista uczestników projektu

Realizacja 24 godzin warsztatów
arteterapeutycznych

Przeprowadzenie 24 godzin
warsztatów arteterapeutycznych

Karta czasu pracy instruktora
Listy obecności uczestników
projektu

Realizacja 6 godzin wsparcia tłumacza
języka migowego

Realizacja 6 godzin wsparcia
tłumacza
języka migowego

Karta czasu pracy tłumacza języka
migowego

Realizacja 40 godzin wsparcia tłumaczy –
przewodników

Realizacja 40 godzin wsparcia
tłumaczy –
przewodników

Karty czasu pracy tłumaczy -
przewodników

Udział 40 osób z niepełnosprawnością w wigilii Udział 40 osób z
niepełnosprawnością w wigilii

Lista uczestników wigilii

Popularyzacja działań Fundacji Umieszczanie na profilach
społecznościowych Fundacji
1.bieżącej relacji z realizacji
projektu (10 wpisów)
2. bieżącej fotorelacji (20 zdjęć)

Umieszczanie na profilach
społecznościowych Fundacji
1.bieżącej relacji z realizacji
projektu (10 wpisów)
2. bieżącej fotorelacji (20 zdjęć)

Ewaluacja projektu 40 uczestników projektu wypełni
ankietę ewaluacyjną

40 ankiet ewaluacyjnych

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

Charakterystyka oferenta

Jesteśmy grupą ludzi z pasją, doświadczeniem i kwalifikacjami – wierzymy, że inność, niepełnosprawność nie są
wykluczeniem. Chcemy być otwarci na potrzeby podopiecznych, współpracę z innymi fundacjami, stowarzyszeniami,
instytucjami, na wymianę dobrymi praktykami. Pragniemy przekazywać wiedzę i pomysły, szukać nowych rozwiązań,
przełamywać wiele krzywdzących i fałszywych stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Swoimi
działaniami postaramy się udowadniać te założenia na co dzień.
Nasze prawie 12 letnie doświadczenie we wspieraniu osób głuchoniewodomych, zaowocowało także dostrzeżeniem
problemów dotyczących środowisk osób z dysfunkcją wzroku i/lub słuchu, które nadal wymagają rozwiązania. Są to m. in.
ograniczony dostęp do przestrzeni publicznej, niska świadomość społeczna na temat ich funkcjonowania, problemy z
zatrudnieniem, niska samoocena wynikająca często z nadopiekuńczej postawy rodziny i bliskich, a ta z kolei z niewiedzy i
postrzegania niepełnosprawnego domownika przez pryzmat choroby i ograniczeń

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

1)"Tajemnice, zapachy, smaki, kształty Pomorza i Kujaw"
Nr umowy 58/UM/ROPS/PFRON/ZZ/19
Projekt realizowany w terminie: 15.07.2019 - 31.08.2019
Wysokość dotacji 20.000, liczba beneficjentów projektu: 25

2) "Mierzeja Wiślana w obiektywie osób głuchoniewidomych"
Nr umowy W/MOPR/998/DOTACJE/330/PFRON/148/2019
Projekt realizowany w terminie: 01.08.2019 - 31.10.2019
Wysokość dotacji 16.500 liczba beneficjentów projektu: 20

3) "Asystentura funkcjonalna drogą do niezależnego życia"
Nr umowy ZZO/000324/11/D
Projekt realizowany w terminie: 02.05.2019 - 31.03.2020
Wysokość dotacji 112.239,61, liczba beneficjentów projektu: 64



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: e861-2248-f7aa

4) "Rehabilitacja - aktywizacja - integracja"
Nr umowy 37/UM/ROPS/PFRON/ZZ/19
Projekt realizowany w terminie: 01.07.2019 - 31.10.2019
Wysokość dotacji 20.000, liczba beneficjentów projektu: 24

5) "Ruszajmy (się) po nasze zdrowie" dotacja ze środków PFRON przekazanych przez Miasto Gdańsk
Nr umowy W/MOPR/1096/DOTACJE/365/PFRON/140/2018
Projekt realizowany w terminie: 02.07.2018 - 31.12.2018
Wysokość dotacji 13.830, liczba beneficjentów projektu: 20

6) "Aktywnie ku samodzielności" dotacja ze środków PFRON, przekazanych przez Województwo Pomorskie (Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej"
Nr umowy nr 58/UM/ROPS/ZZ/PFRON/18
Projekt realizowany w terminie 02.07.2018 - 31.10.2018
Wysokość dotacji 19.000, liczba beneficjentów projektu: 24

7) "Sztuka pełnosprawna" dotacja ze środków PFRON przekazanych przez Miasto Gdańsk
Nr umowy W/MOPR/1016/DOTACJE/376/PFRON/166/2017
Projekt realizowany w terminie: 1.06.2017 - 31.12.2017
Wysokość dotacji 20.000, liczba beneficjentów projektu: 30 w tym: 19 osób z uszkodzeniem wzroku i/lub słuchu oraz 11
osób z otoczenia OGN

8) "Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć" dotacja ze środków PFRON, przekazanych przez Województwo
Pomorskie (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej"
Nr umowy nr 62/UM/ROPS/ZZ/PFRON/17
Projekt realizowany w terminie 1.07.2017 - 10.11.2017
Wysokość dotacji 20.000, liczba beneficjentów projektu: 30

9) Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020 „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie pomorskim w kontekście
realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych” WND-POWR.02.06.00-00-0042/16
Projekt realizowany w terminie: 1.04.2017 - 31.03.2019
Wysokość dotacji: 236 160,00

10) "Świadomy obywatel" dotacja ze środków PFRON przekazanych przez Miasto Gdańsk
Nr umowy: W/MOPR/1341/DOTACJE/357/PFRON/142/2016
Projekt realizowany w terminie: 16.08.2016 - 20.11.2016
Wysokość dotacji 9.000, liczba beneficjentów projektu: 16

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe

Katarzyna Podhajska-Średniawa
Instruktor, tłumacz - przewodnik,wolontariusz. Absolutorium Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, praca projektowa i
twórcza
od 1992 roku do dzisiaj. Certyfikowany Tłumacz-Przewodnik Osób Głuchoniewidomych. Od 2014 aktywnie współpracuje z
Towarzystwem Pomocy
Głuchoniewidomym jako instruktor i tłumacz-przewodnik a od 2016 z Fundacją Hellen Keller.
Od 1992 roku zrealizowała kilkaset projektów z zakresu grafiki użytkowej oraz z obszaru wzornictwa przemysłowego i
architektury wnętrz.
Posiada warsztat do witrażu, ceramiki (wraz z piecem ceramicznym) i tkactwa (krosna) oraz znajomość w/w technik.
Przygotowała z sukcesem wielu
młodych ludzi do egzaminów wstępnych na Akademię Sztuk Pięknych z zakresu rysunku, malarstwa oraz zadań
przedmiotowych z architektury wnętrz i
wzornictwa przemysłowego.
Posiada doświadczenie w zawieraniu i negocjacji umów, przygotowywaniu umów, identyfikacji i rozwiązywaniu
problemów - dobra znajomość zagadnień praw własności intelektualnej. Doświadczenie w realizacji projektów unijnych i
innowacyjnych pomysłów. Od 1997 roku - pomysł, napisanie projektu, rozwój i wdrożenie projektu Park Naukowo-



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: e861-2248-f7aa

Technologiczny w Gdyni.
W 2007 roku zorganizowała stajnię koni uratowanych w Czapielsku, gdzie do dzisiaj zamieszkuje 13 koni oraz inne
uratowane zwierzęta.

Anna Jurkowska
Oligofrenopedagog, Tyflopedagog i Rehablitantka wzroku. Od dziecka związana ze środowiskiem osób niewidomych i
słabo widzących – wiele lat spędziła towarzysząc Rodzicom w pracy w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i
Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’ a w Bydgoszczy. Posiada 24 letnie doświadczenie w pracy z osobami
z niepełnosprawnością w różnym wieku i ich rodzinami – Przedszkole dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Gdańsku,
Pomorski Okręg Polskiego Związku Niewidomych, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym. W tym 11 letnie w sektorze
organizacji pozarządowych działających w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością. W
grudniu 2007r. była inicjatorką powołania na Pomorzu Pomorskiej Jednostki Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym.
Od tego czasu do września 2019 pełniła funkcję Pełnomocnika Pomorskiej Jednostki TPG. Na co dzień organizowała i
koordynowała jej działania w woj. pomorskim, wspierała osoby GN w zakresie rehabilitacji, pracuje jako TP OGN. W latach
2010 – 2012 była asystentką koordynatora makroregionalnego oraz rehabilitantką wzroku w projekcie „Wsparcie osób
głuchoniewidomych na rynku pracy II – Weź sprawy w swoje ręce” o zasięgu działań w województwach pomorskim,
wielkopolskim i zachodniopomorskim. Jest autorką, współautorką i koordynatorką licznych wniosków aplikacyjnych w
projektach sfinansowanych m.in. przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd
Miasta Gdańska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Fundację Wspólna Droga, Fundusz Akumulator Społeczny,
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Posiada doświadczenie w rozliczaniu oraz dokumentowaniu projektów
ze środków publicznych. Ekspertka w projektach mających na celu udostępnianie kultury i sztuki osobom z uszkodzeniem
wzroku i słuchu. Audiodeskryptorka, w latach 2007 - 2009 współpracowała z Festiwalem Filmów Fabularnych w Gdyni,
tworząc audio deskrypcję do filmów prezentowanych na pokazach dla dzieci i młodzieży. W latach 2016 – 2017
współprowadziła szkolenie dla wolontariuszy i pracowników instytucji kulturalnych z zakresu audio deskrypcji w projekcie
CSW Łaźnia 2 „Usłyszeń obraz”. Od kwietnia 2016 roku jest Prezesem Fundacji im. Helen Keller – działającej na rzecz osób
z niepełnosprawnościami, organizuje i koordynuje jej działania.

Andrzej Ciechowski
Wiceprezes Fundacji im. Helen Keller. Absolwent Politechniki Gdańskiej, uzyskał dyplom inżyniera organizacji zarządzania.
Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowników i wolontariuszy, w tym 14 lat w
sektorze zatrudniającym osoby z niepełnosprawnościami. Te ostatnie nabył jako długoletni doradca zawodowy ds. osób
niepełnosprawnych w Spółdzielni Niewidomych, gdzie opracował i wdrożył dziesiątki Indywidualnych Programów
Rehabilitacji a także podczas pracy w Polskim Związku Niewidomych, m.in. na stanowisku Dyrektora Okręgu Pomorskiego.
Od 2008 roku związany jest z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym; wtedy właśnie współtworzył Pomorską
Jednostkę TPG i był inicjatorem przejęcia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez to stowarzyszenie. W 2009 roku został
Koordynatorem Makroregionalnym pilotażowego projektu PO KL, z zadaniem koordynowania działań w
województwach pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Projekt, pod jego kierownictwem, był kontynuowany
w latach 2010 – 2012 pn. „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II – Weź sprawy w swoje ręce”.
Jest współautorem licznych wniosków aplikacyjnych oraz koordynato rem lub wolontariuszem w projektach
sfinansowanych m.in. przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Miasta
Gdańska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Fundację Wspólna Droga, Fundusz Akumulator Społeczny, itp. Dzięki tym
działaniom a także długoletniej pracy zawodowej w Trójmieście, ma pełne rozeznanie w strukturach i funkcjonowaniu
administracji rządowej i samorządowej województwa pomorskiego.

Tłumacze-przewodnicy
Osoby, które przeszły szkolenie, odbyły praktykę i zdały egzamin zakończony certyfikatem SKOGN. Przy realizacji zadania
będziemy korzystać ze wsparcia osób, które dotychczas świadczyły usługi asystenckie jako Tłumacze-Przewodnicy oraz z
listy prowadzonej przez Wojewodę.

Wolontariusze
Grupa sprawdzonych, współpracujących z Fundacją osób, działających na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł
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1. Koszty merytoryczne po stronie Fundacji
2 instruktorów warsztatów przedświątecznych
(2 grupy x 2 zajęcia x 3 godziny)
24 godziny x 60,00

1440,0    

2. Koszty merytoryczne po stronie Fundacji
2 wolontariuszy wspierających warsztaty
przedświąteczne (2 grupy x 2 zajęcia x 3
godziny)
24 godziny x 18,00

432,0    

3. Koszty merytoryczne po stronie Fundacji
Tłumacz j. migowego PJM (1 grupa x 2 zajęcia x
3 godziny)
6 godzin x 40,00

240,0    

4. Koszty merytoryczne po stronie Fundacji
2 tłumaczy - przewodników (TP) (4 zajęcia x 3
godziny zajęć + 2 godziny
przyprowadzenie/odprowadzenie beneficjenta)
40 godzin x 40,00

1600,0    

5. Koszty merytoryczne po stronie Fundacji
6 wolontariuszy TP/TJM do wsparcia
beneficjentów podczas wigilii oraz
przyprowadzenie i odprowadzenie (średnio 6
godzin)
36 godzin x 40,00

1440,0    

6. Koszty merytoryczne po stronie Fundacji
Materiały dydaktyczne na warsztaty
arteterapeutyczne i upominki świąteczne, m.in.
kalendarze, zaproszenia, itp.
(w tym 300,00 wkładu finansowego własnego)

1700,0    

7. Koszty merytoryczne po stronie Fundacji
Poczęstunek wigilijny
70 osób x 35,00

2450,0    

8. Koszty obsługi
Koordynator projektu

500,0    

9. Koszty obsługi
Materiały biurowe, środki czystości

100,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9902,0 7730,0 2172,0

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;

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.
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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 (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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