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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) 7) działalność na rzecz 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 BURSZTYNOWE SERCE, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000444156, Kod
pocztowy: 80-882, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Pod Zrębem, Numer posesji: 7,
Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk, Strona www: , Adres e-mail:
bursztynowe.serce@wp.pl, Numer telefonu: 535467154,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 81-704, Poczta: Sopot, Miejscowość: Sopot, Ulica: Kościuszki , Numer posesji: 9,
Numer lokalu: 1, Województwo: pomorskie, Powiat: Sopot, Gmina:m. Sopot,
 
 

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

Krystyna Bugajska
 
Adres e-mail: bursztynowe.serce@wp.pl Telefon: 
535467154

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego " OeN - ENTER"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

16.11.2020 Data
zakończenia

31.12.2020

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

Zadanie „ OeN – ENTER ” ukierunkowane jest na promowanie aktywności osób starszych wiekiem i
niepełnosprawnych z terenu miasta Gdańska w różnych dziedzinach życia społecznego,
organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz wsparcie aktywizujące i integrujące te osoby w
środowisku lokalnym . W ramach zadania obejmiemy aktywizacją społeczną grupę około 12
mieszkańców Gdańska, o niskim statusie materialnym, obu płci, w wieku 54 - 65 lat pozostające
poza zatrudnieniem z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, nie uczestniczących w innych
podobnych działaniach. Z naszego doświadczenia widzimy że jakość życia osób niepełnosprawnych
zwłaszcza w starszym wieku oraz ich funkcjonowanie w społeczności lokalnej w dużej mierze zależą
od barier ekonomicznych, mentalnych i funkcjonalnych. Bariery te powodują ograniczenia i
trudności w dostępie do usług społecznych : kultury, edukacji, turystyki i rekreacji, udziału w życiu
społecznym. Dlatego istnieje pilna potrzeba wsparcia tej grupy wiekowej aby zapobiec pogłębianiu
się procesu ich marginalizacji . W ofercie proponujemy potencjalnym beneficjentom przyjazne,
wygodne miejsce do spotkań, dzielenia się doświadczeniem , umiejętnościami oraz wspólnego
spędzania czasu wolnego, edukacji i wzajemnej integracji. Zakładamy, że działania projektowe
wyposażą beneficjentów w kompetencje i umiejętności pozwalające aktywnie wykorzystać czas na
rzecz rozwoju osobistego i integrację w środowisku. Podniosą poziom ich samooceny i wiarę we
własne siły. Poprawią u osób objętych zadaniem jakość życia i psychofizyczne warunki
funkcjonowania w dobie pandemii Covid -19

Projekt zakłada następujące usługi i działania edukacyjno- aktywizujące;

1.Wspieranie i promocja kompetencji społecznych poprzez :
a/ animację grup koleżeńsko-pomocowych i samorządności
b/ zaopatrzenie beneficjentów w poradnik gdzie znalazłyby się podpowiedzi psychologa jak radzić
sobie z nowym światem, instrukcji np.; zakupy w Internecie – 5 zasad bezpiecznych zakupów,
zaopatrzenie lodówki on-line, ostrzeżenia o oszustwach na koronawirusa, przykłady i metody
żerowania na epidemii

2. Działanie edukacyjno-aktywizujące;
a) warsztaty podstawowej obsługi komputera, smartfona, przeciwdziałanie e-wykluczeniu.
Warsztaty mogą być zorganizowane on-line z powodu obostrzeń reżimu sanitarnego. Zakup
pendrive dla 12 beneficjentów niezbędnych do zajęć komputerowych on-line

3.Rozwój osobisty i integracja
a) spotkania integrujące, towarzysko- hobbystyczne oraz imprezy okolicznościowe ( jubileusze,
imieniny, andrzejki, mikołajki, itp. ) zakup art. spożywczych na poczęstunek , utrzymywanie
intensywnych kontaktów telefonicznych
b) spotkania i pogadanki z ciekawymi ludźmi nauki, kultury i życia publicznego - dopuszcza się
spotkanie do 5 osób w reżimie sanitarnym i społecznym , możliwość wykorzystania sali szkoleniowej
45m2

W czasie zagrożenia epidemiologicznego Covid -19 wszystkie zajęcia, warsztaty, spotkania odbywać
się będą w reżimie sanitarno- społecznym lub ONLINE. Dla wszystkich uczestników zadania
zakupione zostaną środki ochrony osobistej – maseczki, płyny dezynfekujące, rękawiczki.

NADANIE EWALUACYJNE
1.Analiza ex ante i ex poz
2.ankieta satysfakcji beneficjenta
3.Sporządzenie Raportu Ewaluacyjnego
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ANALIZA RYZYKA ;
Ryzyko 1: Utrzymujący się stan epidemii COVID- 19 i trudności w prowadzenia zajęć z bezpośrednim
udziałem beneficjentów
• oddziaływanie: niepełne efekty realizacji zadania i rezultatów , opóźnienie planowanych
zajęć,
• prawdopodobieństwo wystąpienia: wysokie
• mechanizm kontroli ryzyka i sposób jego minimalizowania:
- Prowadzenie zajęć ONLINE , prowadzenie zajęć w reżimie sanitarnym i społecznym z
wykorzystaniem powierzchni sali multimedialnej 45m2
Ryzyko 2: Nieobecność prowadzącego warsztaty lub zajęcia
• oddziaływanie: zniechęcenie uczestników do udziału w zadaniu
• prawdopodobieństwo wystąpienia: niskie
• mechanizm kontroli ryzyka i sposób jego minimalizowania:
- zobowiązanie trenera ( w umowie) do wyznaczenia zastępcy o tych samych kwalifikacjach, oferent
zabezpieczy bazę współpracujących osób które można zaangażować w zastępstwie

Miejsce realizacji

Miejscem realizacji zadania jest siedziba Fundacji Bursztynowe Serce Gdańsk ul. Pod Zrębem 7
pozbawiona barier architektonicznych. Dysponujemy stosownym wyposażeniem w meble, dostęp
do Internetu , zapleczem kuchennym i sanitarnym. powierzchnią sali multimedialnej na spotkania w
rezimie sanitarno-społecznym 45m2

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

nabycie umiejętności z zakresu
podstawowej obsługi komputera,
telefonu komórkowego, smart fonu,
aparatu cyfrowego

85 % uczestników
warsztatów e- kompetencji

1.lista uczestników
warsztatów e-kompetencji,
potwierdzenie otrzymania
pendrive do nauki online
2.analiza ex ante, i ex post
3. raport ewaluacyjny

Integracja beneficjentów, stymulacja
kompetencji
społecznych

90 % uczestników uaktywni
się i zintegruje w środowisku
,
3 osoby Samorząd zadania
„OeN –ENTER”

1.Wykaz osób wchodzących
w skład Samorządu
2.ankieta satysfakcji
3.Raport ewaluacyjny

Animacja grup wsparcia społecznego 2 grupy koleżeńskiej
samopomocy

1.Odbiór poradnika dla
beneficjentów
2. Wykazy imienny grup
koleżeńskich
3. Raport ewaluacyjny
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Podniesienie jakości życia i
psychofizycznych warunków
funkcjonowania w dobie pandemii
Covid -19

98 % osób z
niepełnosprawnością,
uczestniczące w zadaniu

1. Ankieta satysfakcji
2. Obserwacja uczestnicząca,
3.Raport ewaluacyjny

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

Charakterystyka oferenta

Fundacja Pomocy Ludziom Przewlekle i Nieuleczalnie Chorym Bursztynowe Serce, we współpracy z
innymi organizacjami realizowała projekty dla osób starszych, kombatantów, osób
niepełnosprawnych
- projekt UM Gdyni zdrowie na talerzu; promocja zdrowego żywienia seniora
- spotkania z seniorami i osobami niepełnosprawnymi realizacja czasu wolnego cel statutowy
- PO- Mocna Dłoń ; pomoc społeczna rodzinom i osobom w zagrożeniu pandemią COVID – 10 000 zł
dotacja Marszałka Województwa Pomorskiego 2020 rok
- „Przyjaciółki "- promocja dobrych praktyk przełamujących izolację społeczną seniorów – 15000 zł
dotacja Marszałka Województwa Pomorskiego. Wsparcie 12 osób w wieku emerytalnym 60+,obojga
płci , samotnie przebywających w swoich gospodarstwach domowych a z przyczyn zdrowotnych są
mało samodzielne z problemami , sporadycznie opuszczające

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Fundacja przez cały okres swojej działalności we współpracy z innymi organizacjami prowadzi
spotkania integracyjne dla seniorów a w szczególności seniorów niepełnosprawnych. Niosła pomoc
od marca 2020 seniorom w czasie pandemii COVID-19. Dostarczała paczki z żywnością zakupione ze
środków pochodzących z darowizn osób prywatnych. Robiła zakupy samotnym.- art. spożywcze,
lekarstwa. W ramach projektu po-mocna dłoń dostarczyła 400 posiłków obiadowych seniorom
niepełnosprawnym z terenu Gdańska i Redy. Projekt „Przyjaciółki” – wspieranie 12 osób w wieku
emerytalnym samotnych , mało samodzielnych.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Fundacja posiada współpracowników i partnerów do realizacji zadań projektowych z
wykształceniem wyższym kierunkowym i praktyką w pracy z osobami starszymi , kombatantami
oraz osobami z niepełnosprawnością.
1/Koordynator – wykształcenie kierunkowe wyższe, duże doświadczenie w realizacji działań z
osobami niepełnosprawnymi i starszymi wiekiem
2Warsztaty e- kompetencji - informatyk , wykształcenie kierunkowe wyższe, duże doświadczenie w
pracy z seniorami i osobami niepełnosprawnymi w tym szkolenia on -line.
4/ Obsługa biurowo – księgowa - usługa biuro rachunkowe
6/ Ewaluator – doświadczenie w prowadzeniu nadania ewaluacyjnego i raportowania rezultatów

Zasoby rzeczowe
Lokal 45 m2 na zasadzie umowy użyczenia , pozbawiony barier architektonicznych jako miejsce
realizacji zadania, kontaktów, Spotkań i warsztatów wyposażony w odpowiednie meble , Internet ,
wyposażenie multimedialne,
Przewidywany wkład rzeczowy: 0,00 zł
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Przewidywana suma środków finansowych spoza dotacji: 0,00 zł
● Wkład własny finansowy w kwocie: 0,00 zł
● Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania w kwocie: 0,00 zł

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Rekrutacja i promocja zadania ,
przygotowanie teczek dla
beneficjentów z logo dotującego i
nazwą zadania ,mater. biurowe w tym
papier ksero,tonery itp

700,0    

2. Koordynator 900,0    

3. Warsztaty podst. obsługi komputera-
25 godz. x 60,00 zł

1500,0    

4. Zakup pendrivów dla 12 beneficjentów
i prowadzących, 15 szt. X 25,00 zł

300,0    

5. Spotkania integrując , towarzysko -
hobbystyczne - art. spożywcze ,
napoje, soki itp / licząc na 12 osób po
60 zł/

720,0    

6. Spotkania i pogadanki z ciekawymi
ludźmi - honoraria /3 x 250zł/

750,0    

7. Prowadzenie nadania ewaluacyjnego
sporządzenie raportu

600,0    

8. Zakup środków ochrony osobistej –
maseczki, płyny dezynfekujące, mydło,
rękawiczki,

660,0    

9. Wydruk poradnika dla beneficjentów i
środowiska 30 x 10,00

300,0    

10. Usługa admin. - księgowa 600,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 7030,0 7030,0 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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