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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
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 Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych "Forum", Forma prawna: Fundacja, Numer
Krs: 0000392530, Kod pocztowy: 80-826, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Ogarna ,
Numer posesji: 26, Numer lokalu: 26, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m.
Gdańsk, Strona www: www.fisk-forum.org.pl , Adres e-mail: fundacja.forum@wp.pl, Numer
telefonu: 503-660-681,
 
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)

Anna Staruszkiewicz
 
Adres e-mail: fundacja.forum@wp.pl Telefon: 503-660-
681

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego PIGUŁKA SZTUKI - wspieranie aktywności i integracji osób
niepełnosprawnych w społeczności lokalnej

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

10.09.2021 Data
zakończenia

03.12.2021

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

PIGUŁKA SZTUKI - zadanie publiczne nakierowane na rehabilitację społeczną i rozwój osobisty grupy
około 20 mieszkanek i mieszkańców Gdańska, o niskim statusie materialnym, w wieku 54 - 65 lat
pozostających poza zatrudnieniem z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i nie
uczestniczących w innych tego typu działaniach. Zadanie ma na celu umożliwienie potencjalnym
beneficjentom zainteresowanym amatorską twórczością plastyczną, na platformie działań
twórczych i edukacji nieformalnej oraz oferowanych usług społecznych ich rozwoju osobistego ,
wzajemnej integracji i upodmiotowienia w społeczności lokalnej
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, rekreacji, udziału w życiu społecznym.
Niepokojącym jest fakt że czas trwającej pandemii Covid 19 związanej z długotrwałym rygorem
izolacji społecznej , ograniczeń i trudności w dostępie do usług społecznych dotkliwie dotknął
szczególnie osoby samotne ,niepełnosprawne w starszym wieku, doprowadzając do stanów
lękowych , emocji obniżających i tak już słabą kondycję psychofizyczną aż do zagrożeń depresją i
wyalienowaniem ze środowiska. Zakładamy że systematyczne działania projektowe zwłaszcza
przywracające więzi społeczne, wspierające aktywności i zainteresowania będą przeciwdziałać
poczuciu osamotnienia i bezradności , poprawią jakość życia i psychofizyczne uwarunkowania
funkcjonowania w życiu codziennym , pozwolą na zbudowanie poczucia bezpieczeństwa u osób
objętych zadaniem. Dlatego widzimy potrzebę wsparcia osób z tej grupy aby zapobiec pogłębianiu
się procesu ich marginalizacji społecznej
W ofercie proponujemy potencjalnym beneficjentom przyjazne, wygodne dostępne miejsce do
spotkań, dzielenia się doświadczeniem , umiejętnościami ,wspólnego spędzania czasu wolnego,
nawiązywania koleżeńskich relacji i wzajemnej integracji. Realizacja zadania zakłada następujące
usługi i działania edukacyjno- aktywizujące;
1.REKRUTACJA I PROMOCJA ZADANIA ; poprzez informację o projekcie na stronie www.fisk-
forum.org.pl i FB na blogach i mediach elektronicznych z logo dotującego zadanie. Zaproszenie do
uczestnictwa potencjalnych beneficjentów poprzez gdańskie instytucje pomocowe, placówki
upowszechniania kultury , lokalne partnerstwo oraz tzw; "pocztę pantoflową" wśród
dotychczasowych beneficjentów zadań realizowanych przez Fundację
2. HISTORIA I KULTURA W PIGUŁCE ; wizyty studyjne w muzeach i spacery poznawcze w przestrzeni
miejskiej z cyklu; Jak patrzeć i rozumieć sztukę " z certyfikowanym przewodnikiem, działanie
nakierowane również na umacnianie wspólnoty i tożsamości kulturowej gdańszczan oraz tworzenie
warunków dla integracji w środowisku .
3. WARSZTATY Z PALETĄ - zajęcia plastyczne w pracowni malarstwa i w plenerze . Nabycie
umiejętności przekładania emocji na ekspresję twórczą . Aktywne włączenie gdańskich twórców -
artystów w działania na rzecz osób starszych wiekiem i niepełnosprawnych , wspólnej z nimi pracy ,
tworząc klimat dla aktywności oraz solidarności społecznej. To również utworzenie wspólnoty z
piękną pasją, przynoszącą radość i czyniącą życie pełniejszym i bardziej wartościowym. Na
zakończenie zajęć wybór najlepszych prac malarskich do zaprezentowania na wernisażu i w
wydruku pamiątkowego kalendarza na 2022 rok.
4.CZWARTKOWE POGADUCHY ;Spotkania integracyjne przy małym "co-nie co" , dzielenie się
doświadczeniami, wrażeniami , budowanie więzi koleżeńskich i społecznych .Wsparcie psychologa
przez pogadanki Jak radzić sobie ze stresem, negatywnymi emocjami, depresją oraz w miarę
potrzeb beneficjentów, indywidualnych konsultacji . W realizacji spotkań stosować będziemy zasadę
"Gdańsk bez plastiku"
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5.EWALUACJA; zadanie ewaluacyjne; ankieta satysfakcji beneficjenta, zbiorcze opracowanie
wyników na zakończenie zadania
6. PODSUMOWANIE ZADANIA ; zaprezentowanie w środowisku lokalnym - szerszemu gronu
rodzinnemu i sąsiedzkiemu osiągniętych efektów - wernisaż prac twórczych beneficjentów . Mały
poczęstunek dla zaproszonych gości i beneficjentów z zasadą Gdańsk bez plastiku (jednorazowe
naczynia biodegradowalne) rozdanie przybyłym pamiątkowego kalendarza na nowy rok 2022 z foto
prezentowanych na wernisażu prac malarskich beneficjentów.
WKŁAD FINANSOWY WŁASNY - poczęstunek na podsumowaniu - 500zł . Środki zabezpieczone na
koncie bankowym fundacji , pochodzą z darowizny osoby fizycznej.
WKŁAD OSOBOWY W ZADANIE - praca nieodpłatna członków Zarządu Fundacji ( Koordynator i
aranżacja wernisażu) szacunkowa wartość 1040 zł
Zakładamy, że działania projektowe wyposażą beneficjentów w kompetencje i umiejętności
pozwalające aktywnie wykorzystać czas na rzecz rozwoju osobistego Poprawią u osób objętych
zadaniem jakość życia i psychofizyczne warunki funkcjonowania w środowisku a na platformie
działań twórczych integrację w społeczności lokalnej.
ANALIZA RYZYKA ;
Ryzyko 1: Powrót 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:
a) prowadzenie zajęć w reżimie sanitarnym i społecznym z maksymalnym wykorzystaniem
przestrzeni wewnątrz i na zewnątrz budynku ( miejski skwerek z ławkami )
b) Prowadzenie zajęć on- line,
Ryzyko 2: Nieobecność prowadzącego warsztaty lub zajęcia
• oddziaływanie: zniechęcenie uczestników do udziału w zadaniu
• prawdopodobieństwo wystąpienia: niskie
• mechanizm kontroli ryzyka i sposób jego minimalizowania:
a) zobowiązanie prowadzącego – ( w umowie) do wyznaczenia zastępcy o tych samych
kwalifikacjach,
b) oferent dysponuje bazą współpracujących osób które może zaangażować w zastępstwie

Miejsce realizacji

Dom Sąsiedzki na Osieku Gdańsk ul.Stajenna 3 ; realizacja działań projektowych
Siedziba Oferenta ; Gdańsk ul. Ogarna 26 biuro przechowywanie dokumentacji, rozmów
rekrutacyjnych i spotkań z beneficjentami i kadrą prowadzącą

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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rozwinięcie kompetencji poprzez
uczestnictwo osób niepełnosprawnych
w edukacji artystycznej historycznej i
kulturze

95% beneficjentów 1.listy uczestnictwa
beneficjentów w
wydarzeniach kulturalnych i
edukacyjnych / animator /
2. R-ki za bilety wstępu,
spotkania , spacery
poznawcze
3. Ankieta ewaluacyjna /
uczestnik/

Aktywny twórczy udział w kulturze,
rozwój osobisty beneficjentów ich
pasji i zainteresowań

95% zadeklarowanych osób
weźmie udział w
oferowanych aktywnościach

1. Deklaracja
uczestnictwa ( beneficjent )
2.
Liczba godzin
zrealizowanych warsztatów i
zajęć ( prowadzący)
3. Ankieta ewaluacyjna
(uczestnik)

Integracja i aktywizacja osób
niepełnosprawnych w najbliższym
środowisku i społeczności lokalnej

90 % uczestników
zaprezentuje się jako twórcy
na wernisażu malarstwa i w
pamiątkowym kalendarzu z
ich pracami.

1. Sondaż nieformalny wśród
gości i beneficjentów
2. Obserwacja uczestnicząca,
3. ilość rozdanych
pamiątkowych kalendarzy .
4. Fotorelacje na stronie
www. i FB

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

Charakterystyka oferenta

Fundacja Forum działa w sferze pożytku publicznego od lipca 2011 roku. Nie prowadzi działalności
odpłatnej. Z otrzymanych dotacji rozliczamy się merytorycznie i finansowo rzetelnie i terminowo. Za
działania na rzecz społeczności lokalnej i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych Fundacja
została wyróżniona Medalem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza oraz zaszczytnymi
Wyróżnieniami w Konkursie im. Lecha Bądkowskiego oraz w Konkursie Bursztynowego Mieczyka im.
Macieja Płażyńskiego.
Jesteśmy liderem lokalnej koalicji Gdańskiego Partnerstwa Lokalnego. Fundacja Forum posiada
zespół doświadczonych pracowników i partnerów w realizacji zadań projektowych. W realizacji
zadania „PIGUŁKA SZTUKI ” współpracować będziemy z ,Działem Edukacji Muzeum Miasta Gdańska
, Działem Edukacji Morskiego Muzeum Narodowego i Muzeum Narodowego, Towarzystwem
Przyjaciół Gdańska, Fundacją Gdańską.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Zadania zrealizowane z dotacji
- PEFRON -MOPR Gdańsk w latach 2014, 2015 - "WYJŚCIE ZE SMUGI CIENIA " - integracja i
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rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
- Biura Prezydenta Miasta ds Kultury 2020 - "Pejzaż gdański i orłem w tle" ; 2021 "Teatr Tańca i
Muzyki Dawnej " oferty edukacji kulturowej seniorów rozwijającej świadome uczestnictwo w
kulturze
- WRS UM Gdańsk w latach 2012- 2021 "Dom Sąsiedzki na Osieku" - Centrum Społecznościowe,
animacja społeczeństwa lokalnego
- MPiPS program FIO 2019 ALTERNATYWA XL międzypokoleniowa aktywizacja społeczności lokalnej
ZADANIE ZLECANE przez MOPR Gdańsk w latach 2013 i 2014; oferty wieloletnie ;2015- 2017; 2018-
2020 obecnie od 2021 do 2023 prowadzenie Klubu Samopomocy SILVER dla 26 osób w podeszłym
wieku

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

WKŁAD OSOBOWY ; szacunkowa wartość 1040 zł w tym a) Koordynator zadania - Prezes Fundacji
emerytowana nauczycielka, ofertodawca, długoletnie doświadczenie w prowadzeniu i realizacji
zadań publicznych; wolontariacko około 20 godz x 40 zł = 800zł b) Członkowie zarządu; organizacja i
aranżacja wernisażu w tym transport prac beneficjentów około 8 godz x 30zł = 240zł
WKŁAD FINANSOWY WŁASNY na Uroczyste podsumowanie zadania z udziałem Gości i społeczności
lokalnej koszt poczęstunku na wernisażu wystawy prac beneficjentów - 500zł

ZASOBY OSOBOWE W ZADANIU;
1) Animator Aktywności Osób Niepełnosprawnych - mgr Lucyna Suwalska - Stubba ; uprawnienia
organizatora pomocy społecznej długoletnia współpraca z Fundacją w realizacji zadań na rzecz osób
starszych i niepełnosprawnych
2) Historia i kultura Gdańska w pigułce - spacery poznawcze i wizyty studyjne w muzeach ; mgr Piotr
Mazurek muzealnik ,licencjonowany przewodnik , gedanista wykładowca na UG III W
3) Warsztaty z paletą ; zajęcia w pracowni i plenerze z korektą prac poprowadzi artysta plastyk
współpracujący z Fundacją na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami mgr Stanisław
Olesiejuk
4) Czwartkowe Pogaduchy ; spotkania integracyjne organizuje Animator , w tym pogadanki z
psychologiem terapeutą mgr Urszula Miłejszo długoletni współpracownik Fundacji w realizacji
zadań publicznych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych
5. Przygotowanie i druk kalendarza z wybranymi pracami malarskimi beneficjentów - artysta
fotografik - informatyk ; mgr Wojciech Szczypior Usługa
6) Ewaluator - współpracująca z fundacją w monitoringu wskaźników osiąganych rezultatów zadań
publicznych mgr prawa UG Bugajska Anna
7) Usługa finansowo- księgowa ; Biuro Rozliczeniowo-Księgowe

ZASOBY RZECZOWE ; Lokal na zasadzie użyczenia od Gminy Miasta Gdańska- 95,5 m2 adaptowany
własnym kosztem na działania Statutowe , w tym pomieszczenia; sala wystawowa wielofunkcyjna
multimedialna do wykładów i zajęć z pianinem ; pracownia malarstwa sztalugowego z
wyposażeniem, salka klubowa z TV i Internetem oraz zaplecze socjalne i sanitarne. Wartość nie
ujmowana w kosztorysie. Tytuł prawny do lokalu Załącznik nr 1 do oferty

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł
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1. Animator Aktywności - wynagrodzenie
80 godz x 30zł Umowa cywilno-prawna

2 400,00    

2. Historia i kultura Gdańska w pigułce:
spacery poznawcze i wizyty studyjne w
muzeach Usługa przewodnika 10 godz
x 150zł F-ra

1 500,00    

3. Warsztaty z paletą - honorarium
artysty plastyka 24 godz. x 60zł
Umowa cywilno-prawna

1 440,00    

4. Zakup materiałów plastycznych dla
beneficjentów około 20 osób x 50zł

1 000,00    

5. Foto i skład oraz wydruk 100 szt a 10zl
kalendarza na 2022 rok Artysta
fotografik - informatyk Usługa F-ra

1 000,00    

6. Czwartkowe pogaduchy - zakup art.
spożywczych na spotkania integracyjne
beneficjentów 8 spotkań x 80 zł

640,00    

7. pogadanki i konsultacje indywidualne z
psychologiem terapeutą 12 godz x 80zl
usługa F-ra

960,00    

8. Prowadzenie zadania ewaluacyjnego ;
Ewaluator

500,00    

9. aranżacja wernisażu wystawy ,
przygotowanie prac twórczych do
prezentacji ; 8 godz x 30 zł WŁASNE
OSOBOWE

240,00    

10. Podsumowanie projektu , zaproszenia
, mały poczęstunek dla gości i
beneficjentów 50 osób x 10 zł ŚRODKI
FINANSOWE WŁASNE

500,00    

11. Koordynator zadania WŁASNE
OSOBOWE

800,00    

12. Usługa biuro rachunkowo -księgowe
ryczałt F-ra

500,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11 480,00 9 940,00 1 540,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
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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.

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

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

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

(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 - złożony elektronicznie)

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 - złożony elektronicznie)

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 - złożony elektronicznie)
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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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