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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) 2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

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 na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń", Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000011404, Kod pocztowy: 80-423, Poczta: Gdańsk,
Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Bolesława Chrobrego , Numer posesji: 56, Województwo: pomorskie,
Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk, Strona www: , Adres e-mail: przyjazna_dlon@poczata.onet.pl,
Numer telefonu: 583411083,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 80-272, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Chopina, Numer posesji: 42,
Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk,
 
 

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

Daria Dyks
 
Adres e-mail: dariadyks1991@gmail.com Telefon: 
583411083

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością -
wycieczka do Torunia.

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

22.10.2021 Data
zakończenia

30.11.2021
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3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Opis zadania

Realizacja poniższego zadania będzie możliwa w przypadku uzyskania 100 % grantu oraz
uzależniona jest od bieżących obostrzeń związanych z COVID-19.
Projekt zakłada zorganizowanie 3 dniowej (tj. od piątku g. 16.30 do niedzieli g. 14.00) wycieczki do
Torunia, mającego za zadanie aktywizację społeczną wśród osób niepełnosprawnych, przewlekle
chorujących psychicznie, biorących udział w działaniach objętych projektem. Planowana wycieczka
będzie miała charakter integracyjno–rekreacyjny, sprzyjający uaktywnieniu osób po kryzysie
psychicznym i pobudzeniu do aktywnego spędzania czasu wolnego połączonego ze zdobywaniem
wiedzy. Ostatnich kilka miesięcy z powodu panującej epidemii COVID – 19, zmusiły osoby z
niepełnosprawnością psychiczną do pozostania w domach, przez ten czas osoby te pozbawione były
bezpośredniego kontaktu z innymi, dlatego jednym z głównych założeń realizowanego zadania jest
umożliwienie integracji po pandemii koronawirusa podczas udziału w wycieczce.
Powyższe wydarzenie pozwoli na aktywne spędzenie czasu z pozostałymi uczestnikami oraz
pozytywnie wpłynie na samopoczucie i zwiększenie aktywności społecznej odbiorców zadania.
Wycieczka zostanie zorganizowana zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnym z powodu
epidemii koronawirusa.
Celem naszego działania będzie:
- trening samodzielności uczestników w oddaleniu od wsparcia osób bliskich tj. trening życia
społecznego poprzez podróżowanie;
- trening gospodarczo - ekonomiczny – np. wykorzystanie biletów pociągowych;
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie;
- poznanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Torunia poprzez zwiedzanie miasta i jego
zabytków między innymi spacer po starówce, zwiedzanie Planetarium, zwiedzanie Żywego Muzeum
Piernika, spacer wokół ruin zamkowych oraz bulwarem nadwiślańskim.

Bilety wstępu:

Planetarium x 24 bilety wstępu szacunkowy koszt ok. 300 zł, wejście uzależnione od dostępności
obiektu, szacunkowy koszt jest podany zgodnie z cennikiem aktualnym na dzień złożenia oferty;
Żywe Muzeum Piernika bilety wstępu szacunkowy koszt ok. 600 zł, wejście uzależnione od
dostępności obiektu, szacunkowy koszt jest podany zgodnie z cennikiem aktualnym na dzień
złożenia oferty;

Alternatywne opcje atrakcji:

Dom Mikołaja Kopernika x 24 bilety wstępu szacunkowy koszt ok. 300 zł, wejście uzależnione od
dostępności obiektu, szacunkowy koszt jest podany zgodnie z cennikiem aktualnym na dzień
złożenia oferty;

Planowane są dwa noclegi ze śniadaniami, pod uwagę będą brane obiekty dostosowane do potrzeb
uczestników wycieczki i ich możliwości somatycznych, szacunkowy koszt ok. 4000 zł.
Dodatkowo planujemy zapewnienie posiłku w formie obiadokolacji koszt ok. 1500 zł.
W wycieczce weźmie udział 4 opiekunów koszt wynagrodzenia to 800 zł, każdy z opiekunów
otrzyma taką samą stawkę za sprawowanie opieki podczas wycieczki tj. 200 zł .
Stawka obejmuje czas od piątku godziny 16.30 do niedzieli do godziny 14.00.
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Planowana liczba beneficjentów objętych projektem to 20 uczestników i 4 opiekunów. Odbiorcami
projektu będą uczestnicy wsparcia w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Nowe
Ogrody 35 w Gdańsku oraz Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Chopina 42 w Gdańsku.
Obie placówki prowadzone są przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi
„Przyjazna Dłoń” w Gdańsku przy ul. Chrobrego 56.
Adresatami zadania będą osoby dorosłe, przewlekle chorujące psychicznie, mające orzeczony
stopień niepełnosprawności, mieszkańcy Gdańska.
Chcąc szerzyć akcję „Gdańsk bez plastiku” planujemy podczas wycieczki korzystać wyłącznie z
bawełnianych toreb oraz używać bidonów do wody.

Plan wycieczki do Torunia
I dzień
• zbiórka – Dworzec PKP Gdańsk Główny godz. 16.30
• przejazd pociągiem do Torunia (około 2.5 godz.)
• zakwaterowanie w hostelu/hotelu
• obiadokolacja
• powrót na nocleg do hostelu/hotelu

II dzień

• śniadanie w hostelu/hotelu
• zwiedzanie Planetarium – ul. Franciszkańska 15 ewentualnie zwiedzanie Domu Mikołaja
Kopernika – ul. M. Kopernika 15/17
• spacer Bulwarami Filadelfijskimi
• zwiedzanie Żywego Muzeum Piernika – ul. Rabiańska 9
• zwiedzanie Starego Miasta w Toruniu i ruin wokół zamku
• obiadokolacja
• powrót do hostelu/hotelu – czas wolny, spotkania towarzyskie

III dzień

• śniadanie w hostelu/hotelu
• wykwaterowanie z hostelu/hotelu
• powrót do Gdańska – przejazd pociągiem do Gdańska Głównego ( około 2.5 godz.)
przewidywany powrót około godziny 14.00

Miejsce realizacji

Wycieczka do Torunia;

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

zorganizowanie 3 dniowej wycieczki
integracyjno – rekreacyjnej dla osób
przewlekle chorujących psychicznie

-20 uczestników; - lista obecności;
- ankieta zadowolenia z
wyjazdu;

poznanie dziedzictwa kulturowego i
historycznego Torunia ;

- np. wycieczka do muzeum;
- 20 osób weźmie udział w
wycieczce, z czego minimum
połowa oceni poziom
zadowolenia w skali od 5-10,
co da rezultat na poziomie
50 % zadowolenia z
uczestnictwa w wycieczce;

- lista obecności;
- dokumentacja;
- ankieta zadowolenia z
wyjazdu;

integracja uczestników po pandemii
koranawirusa

- Realizacja zadania ma na
celu umożliwienie
uczestnikom wspólne
spędzenie czasu po zajęciach
terapeutycznych w formie
zdalnej, związanej z
pandemią COVID–19;
- 20 osób weźmie udział w
wycieczce, z czego minimum
połowa oceni poziom
zadowolenia w skali od 5-10,
co da rezultat na poziomie
50 % zadowolenia z
uczestnictwa w wycieczce;

- ankieta zadowolenia z
wyjazdu;

Wzrost kompetencji społecznych i
ograniczenie negatywnych skutków
izolacji wynikającej z pandemii COVID-
19

- Celem wycieczki jest
między innymi socjalizacja
po izolacji związanej z
pandemią COVID-19 oraz
poprawa relacji między
uczestnikami;
- 20 osób weźmie udział w
wycieczce, z czego minimum
połowa oceni poziom
zadowolenia w skali od 5-10,
co da rezultat na poziomie
50 % zadowolenia z
uczestnictwa w wycieczce;

- ankieta zadowolenia z
wyjazdu;

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 na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń" prowadzi działalność od
2003 roku. Swoją ofertę kieruje do osób z zaburzeniami psychicznymi, będącymi mieszkańcami
Gdańska. Prowadzone działania to między innymi: Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania na terenie Gdańska, Finansowane przez MOPR
Gdańsk, Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla
mieszkańców Gdańska, Finansowane przez Miasto Gdańsk, Kluby Samopomocy, mieszkanie
chronione i wspomagane (męskie) oraz mieszkanie wspomagane (żeńskie). Ponadto Stowarzyszenie
realizuje projekt Wsparcie w środowisku dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Organizatorzy projektu posiadają duże doświadczenie w realizacji tego typu zadań. Na co dzień
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń" prowadzi szereg działań
na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem zadań jest między innymi usamodzielnianie i
uspołecznianie. Jednymi z narzędzi wymienionych działań są wyjścia kulturalne i wycieczki (w
ramach działalności ŚDS Chopina, ŚDS Nowe Ogrody, Klubów).

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń" posiada odpowiednie
zasoby umożliwiające profesjonalną realizację zadania. Są to:

-zasoby kadrowe: 4 opiekunów: Agnieszka Piłat, Aleksandra Lampart, Gabriela Domaradzka, Anna
Strojna

Wykształcenie i doświadczenie kadry opiekunów:

Agnieszka Piłat - mgr pedagogiki (2005) UAM w Poznaniu, psychoterapeuta (ukończone 4 letnie
szkolenie certyfikacyjne w zakresie psychoterapii), 4 letnie doświadczenie w pracy
z osobami zaburzeniami psychicznymi, odbyła szkolenie umiejętności komunikacyjnych i
alternatywnych form komunikacji;

Aleksandra Lampart - licencjat pedagogiki (2010) Ateneum Szkoła Wyższa, arteterapeuta,
ukończony kurs choreoterapii, szkolenia z zakresu pracy z ciałem, odbyła szkolenie umiejętności
komunikacyjnych i alternatywnych form komunikacji oraz z metod pracy z osobami chorującymi na
schizofrenię, opiekun psa terapeutycznego (dogoterapia), ponad półtoraroczne doświadczenia w
pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi;

Gabriela Domaradzka - wykształcenie policealne, ukończona szkoła: Studium Terapii Zajęciowej
(2004), tytuł zawodowy: terapeuta zajęciowy; szkolenia: Kurs terapii behawioralnej I stopnia,
ukończony II stopień szkolenia z zakresu metody Otwartego Dialogu, Certyfikowany terapeuta
środowiskowy; szesnastoletnie doświadczenie zawodowe;

Anna Strojna - wykształcenie wyższe, ukończone studia podyplomowe organizacja pomocy
społecznej (2013),specjalista psychologii klinicznej (2014),psychoterapeuta PTP (2012)
i terapeuta środowiskowy (2014), szesnastoletnie doświadczenie zawodowe;
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kadra rezerwowa:
Ewelina Breńska, Daria Dyks, Katarzyna Kwiatkowska

Wykształcenie kadry rezerwowej opiekunów:

Ewelina Breńska - mgr psychologii (2019), aktualnie w trakcie specjalizacji klinicznej z psychologii na
SWPS, Trener Treningu Umiejętności Społecznych, trzyletnie doświadczenie w pracy zawodowej;

Daria Dyks - mgr pracy socjalnej (2016), ukończony II stopień szkolenia z zakresu metody Otwartego
Dialogu, ukończone Studium Asystenta Środowiskowego(2020), ukończone szkolenie organizacja
pomocy społecznej (2021), dziewięcioletnie doświadczenie zawodowe;

Katarzyna Kwiatkowska - mgr pedagogiki specjalnej (2003), ukończone studia podyplomowe
organizacja pomocy społecznej (2009), aktualnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego SWPS,
osiemnastoletnie doświadczenie zawodowe;

-zasoby rzeczowe: apteczka pierwszej pomocy.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. dwa noclegi ze śniadaniem 4 000,00    

2. wyżywienie - obiadokolacje 1 500,00    

3. bilety wstępu (48 biletów wstępu 2 x
20 biletów dla uczestników, plus 2 x 4
bilety wstępu dla opiekunów)

900,00    

4. przejazd Gdańsk-Toruń-Gdańsk (bilety
na pociąg dla 20 uczestników i 4
opiekunów)

2 400,00    

5. ubezpieczenie (obejmujące 20
uczestników i 4 opiekunów)

300,00    

6. wynagrodzenie dla 4 opiekunów (
stawka 200 zł dla każdego z
opiekunów)

800,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9 900,00 9 900,00 0,00

V. Oświadczenia
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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.

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

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

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

(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)
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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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