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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) 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: FUNDACJA TWOJA ROLA, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000750219, Kod
pocztowy: 80-236, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Aleja Grunwaldzka, Numer posesji:
5, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk, Strona www: , Adres e-mail:
fundacjatwojarola@gmail.com, Numer telefonu: 501286620,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Wojciech Żak
 
Adres e-mail: fundacjatwojarola@gmail.com Telefon: 
501286620

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego 10-lecie projektu "Osiedle Sitowie"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

06.08.2021 Data
zakończenia

30.09.2021

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

Od 2011 roku w Gdańsku Rudnikach jest realizowany projekt "Osiedle Sitowie", który jest
innowacyjnym na skale Polski projektem społecznym skierowanym do osób włączanych społecznie
opartym na czterech filarach: aktywizacji społecznej i zawodowej, prowadzeniu mieszkań
wspomaganych oraz rozwoju ekonomii społecznej. Projekt jest realizowany przez sześć organizacji
pozarządowych, co stanowi również wyjątkowość i innowacyjność proponowanych usług
społecznych. Projekt "Osiedle Sitowie" jest jednym z ważnych elementów Gdańskiego Programu
Mieszkalnictwa Społecznego na lata 2016 - 2023, w ramach którego organizacje pozarządowe
działające na Sitowiu realizują wsparcie dla osób włączanych społecznie w sześciu mieszkaniach
wspomaganych. Uczestnikami projektu są osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności osoby z
chorobami i zaburzeniami psychicznymi oraz samotne bezdomne matki z dziećmi. W 2021 roku mija
dziesięć lat od rozpoczęcia funkcjonowania "Osiedla Sitowie" i z racji niniejszej rocznicy planujemy
zorganizować wydarzenie informacyjno-promocyjne oraz integracyjne skupiające środowisko
naszych podopiecznych, organizacje pozarządowe oraz lokalnych decydentów. Dziesięciolecie
projektu "Osiedle Sitowie" jest okazją do szerszego wypromowania Gdańskiego Programu
Mieszkalnictwa Społecznego oraz zbudowania i wzmocnienia więzi podopiecznych, organizacji
pozarządowych. Integracja środowisk działających w usługach społecznych związanych z
mieszkalnictwem społecznym oraz wspólne obchodzenie uroczystości z naszymi podopiecznymi jest
wyjątkową okazją do szerszego wypromowania Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego.
W ramach zadania planuje się spotkanie merytoryczne dotyczące mieszkalnictwa społecznego,
które będzie dotyczyć podsumowania dziesięciu lat funkcjonowania projektu "Osiedle Sitowie",
możliwości i szans dalszego rozwoju projektu. Dodatkowo podczas spotkań zastanowimy się nad
wpływem i rozwojem Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego w Gdańsku. Następnie
goście będą mieli możliwość zwiedzania domów i ogrodów należących do projektu, a całość
uwieńczy zorganizowany w ogrodzie na Sitowiu grill. Przewiduje się, że w uroczystości weźmie
udział ok 150 osób. W związku z aktualną sytuacją pandemiczną, będziemy stosować się do
aktualnego stanu prawnego dotyczącego postępowania wobec COVID-19.

Miejsce realizacji

ul. Sitowie 49 i ul. Sitowie 49A, 80-716 Gdańsk

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba osób uczestniczących w
uroczystości 10-lecia projektu Osiedle
Sitowie

150 Post w mediach
społecznościowych,
dokumentacja fotograficzna,
sprawozdanie z realizacji
zadania
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Liczba komunikatów o uroczystości i
mieszkaniach wspomaganych w
mediach społecznościowych

8 Posty w mediach
społecznościowych

Informacje o zadaniu na stronach
internetowych

2 Printscreen strony

Zorganizowanie poczęstunku dla 150
osób

1 Faktura vat

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

Charakterystyka oferenta

Fundacji Twoja Rola (FTR) działa w następujących obszarach: promowanie, realizowanie i
wspieranie wszelkich działań zmierzających do: 1. Tworzenia warunków do samodzielności i
wszechstronnego rozwoju osób wymagających wsparcia społecznego, w szczególności osób z
niepełnosprawnością, z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnych, dzieci, młodzieży, seniorów oraz
innych grup wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2.
Wyrównywania szans w dostępie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, rynku pracy,
mieszkalnictwa, kultury, edukacji, profilaktyki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i rekreacji, nowych
technologii. 3. Tworzenia warunków do produkcji żywności naturalnej i ekologicznej (uprawa,
hodowla, przetwórstwo, przechowalnictwo). 4. Propagowania i realizowania koncepcji
samorządności i rozwoju lokalnego, działań ekologicznych, społeczeństwa obywatelskiego oraz
społeczeństwa wiedzy i informacji, integracji i inżynierii społecznej. 5. Wzmocnienia III sektora oraz
zatrudnienia w obszarze ekonomii społecznej.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Fundacja Twoja Rola realizuje obecnie zadanie publiczne z obszaru pomocy i ekonomii społecznej
pt.: "Manufaktura Ogrody Sitowie" (MOS 3 edycja), które polega na wsparciu uczestników projektu
społecznego "Osiedle Sitowie" poprzez inicjowanie i realizację zadań z zakresu działań
aktywizujących, hortiterapii, ekonomii społecznej oraz działań sąsiedzkich na gdańskich Rudnikach.
W roku 2019 r. podpisaliśmy umowę z Fundacją Orlen dotycząc realizacji projektu "Ogród - Nasz
Dom" w ramach programu Moje miejsce na Ziemi. Realizujemy aktywną współpracę z organizacjami
pozarządowymi działającymi na Sitowiu i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz
Radą Osiedla Gdańsk Rudniki. Działamy przy Gdańskim Programie Mieszkalnictwa Społecznego
realizując działania wspierające i aktywizujące podopiecznych projektu "Osiedle Sitowie" od 2019
roku.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

W ramach naszych zasobów rzeczowych, infrastrukturalnych oraz osobowych posiadamy: dom
jednorodzinny wraz z ogrodem, kurnikiem dla 50 kur z wybiegiem, w domu edukacyjno -
integracyjnym znajduję się świetlica, sala warsztatowa, pokój biurowy, pokój do spotkań
indywidualnych, sala komputerowa, biblioteka, pianino, kuchnia, dwie łazienki (nieruchomość
użyczona od Miasta Gdańska), samochód dostawczy. Przy niniejszym domu znajduję się grodzona
działka rolna - ok 2000 m2 (umowa użyczenia Urząd Miejski w Gdańsku) wraz z dwoma szklarniami,
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nasadzeniami kilkunastu drzew owocowych oraz powierzchnia pod uprawy. Dodatkowo posiadamy
podstawowe narzędzia i akcesoria potrzebne do prac ogrodowych i gospodarskich, w tym
profesjonalną glebogryzarkę. W siedzibie Fundacji (umowa najmu) znajdują się się również sale
zajęciowe z całą infrastrukturą sanitarno-gospodarczą, gdzie można również prowadzić warsztaty i
spotkania. Fundacja zatrudnia koordynatora projektu z funkcją menadżera ekonomii społecznej i
animatora, trenera ogrodnika - osobę z wieloletnim doświadczeniem w pracy w rolnictwie i
ogrodnictwie, pomocnika ogrodnika - mieszkańca i podopiecznego Osiedla Sitowie oraz
wolonatriusza.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Koszt organizacji, przygotowania i
serwisu poczęstunku dla uczestników
w formie grilla w ogrodzie
(dwa rodzaje mięs, grillowane
warzywa, surówka, pieczywo, kawa,
herbata, lemoniada, sztućce i naczynia
ekologiczne, serwis poczęstunku,
grille) - faktura.

4 900,00    

2. Koszt obsługi kadrowo-księgowej -
faktura

200,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5 100,00 5 100,00 0,00

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

Załączniki:

1. Aktualny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go
reprezentujących - o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów
Krajowego Rejestru Sądowego (fakultatywny)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający
z KRS lub innego, właściwego rejestru – pełnomocnictwo oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty
skarbowej, jeśli nie obwiązuje zwalenie z opłaty (fakultatywny)

3. Kopia umowy lub statutu spółki w przypadku gdy Oferent jest spółką prawa handlowego, o której
mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie. (fakultatywny)

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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