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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: Stowarzyszenie "MONAR", Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000139796, Kod pocztowy: 00-151, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica: Nowolipki
, Numer posesji: 9b, Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina: Śródmieście
(dzielnica), Strona www: , Adres e-mail: biuro@monar.org, Numer telefonu: 22 635-13-26,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 80-402, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Kochanowskiego , Numer
posesji: 7a, 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)

Agnieszka Nowak
 
Adres e-mail: pcpb@monar.org Telefon: 58 344-31-49

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Świąteczne wsparcie

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

13.12.2021 Data
zakończenia

31.12.2021

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

Projekt Świąteczne wsparcie zakłada zapewnienie dla naszych podopiecznych namiastki rodzinnego
domu i ciepłej świątecznej atmosfery w wyjątkowym czasie świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra.
Wiele z naszych podopiecznych nie stać na nawet drobne prezenty dla swoich dzieci dlatego
chcielibyśmy zapewnić dzieciom drobne upominki - słodycze, zabawki, owoce oraz matkom
symboliczną kawę i czekoladę. Okres Świąt jest szczególnie trudny dla osób pozbawionych bliskich
oraz rodziny. Wigilia i Święta spędzane w placówce w otoczeniu obcych osób są negatywnie
odbierane. Mamy nadzieję, że poprzez wspólne zaangażowanie podopiecznych w przygotowaniu
potraw wigilijnych i świątecznych, wspólne zakupy świąteczne , wyżywienie, dekoracje, prezenty i
uda nam się stworzyć domową atmosferę.
Zapewnienie dodatkowych środków pozwoli nam na organizację Świąt Bożego Narodzenia oraz
Sylwestra dla podpieczonych PCPB MONAR MARKOT Domu Samotnej Matki MONAR MARKOT w
Gdańsku oraz prowadzonych przez nasze Stowarzyszenia mieszkanek trzech mieszkań wspieranych(
dla mieszkańców miasta Gdańska). Okres grudniowy, który jest czasem szczególnym wymaga
zapewnienia odpowiedniego wyżywienia i drobnych upominków, wystroju dla świątecznej
atmosfery. Chcemy zorganizować spotkanie Jasełkowe, Wigilię, Święta i Sylwestra tak, aby zapewnić
choćby namiastkę ciepłej, domowej atmosfery. Obdarować drobnymi upominkami - przede
wszystkim naszych najmłodszych. Możliwość zmiany warunków egzystencji staje się w takich
momentach zasadna i konieczna. Właśnie okres Świąt Bożego Narodzenia jest przyczynkiem
stworzenia takiej sytuacji, której w ich życiu zabrakło. Stanowi to krok ku pozytywnym przemianom
świadomości podopiecznych oraz podwaliny do dalszej pracy i działań na rzecz usamodzielnienia się
naszych podopiecznych. Celem wspólnych Świąt jest również wyrabianie poprawnych cech kultury
osobistej, dostarczenie właściwych wzorców zachowań, kultywowanie tradycji. Aktywizacja osób
dorosłych i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Domu Samotnej Matki i mieszkań wspieranych , do
organizacji tych uroczystości powoduje, iż muszą ze sobą współpracować i planować tworząc pewną
społeczność. Zaangażowanie kadry i wolontariuszy przyczyni się do dostarczenia odpowiednich
wzorców zachowań.
Projekt realizowany będzie w placówce wchodzącej w skład Pomorskiego Centrum Pomocy
Bliźniemu MONAR MARKOT w Domu Samotnej Matki.
Grupa odbiorców zadania : podopieczne PCPB MONAR MARKOT -samotne matki z dziećmi
przebywające w Domu Samotnej Matki i te przebywające wraz z dziećmi w mieszkaniach
wspomaganych. Liczba odbiorców to 29 osób.
Zaangażowaną kadrę PCPB MONAR MARKOT w realizację tego przedsięwzięcia tylko częściowo
można ująć w ramach obowiązków służbowych. Praca w tym okresie wymaga ogromnego
zaangażowania oraz ponadnormatywnego czasu pracy, gdyż zawsze część kadry jest obecna
podczas wieczoru Wigilijnego jak i podczas spotkania Sylwestrowego. Wolontariusze - harcerze z
Hufca " Jasień" tradycyjnie przedstawiają Jasełka i w Domu Samotnej Matki w ramach corocznej
współpracy.

Miejsce realizacji

Dom Samotnej Matki MONAR MARKOT w Gdańsku ul. Kochanowskiego 7a

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

Organizacja i zakup zaopatrzenia na
Święta i Nowy Rok. Wspólne
przygotowanie potraw, dekoracji.

Przeprowadzenie uroczystej
Wigilii I Świat oraz spotkania
Sylwestrowego, zabawy
Mikołajkowej dla dzieci oraz
przedstawienie Jasełek dla
wszystkich osób
skierowanych z MOPS
Gdańsk do Domu Samotnej
Matki oraz mieszkań
wspieranych.

Listy obecności,
dokumentacja fotograficzna.

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

Charakterystyka oferenta

Do Domu dla Samotnych Matek MONAR MARKOT w Gdańsku przy ul. Kochanowskiego 7a trafiają
matki z dziećmi, które zostały bez dachu nad głową, bez środków do życia. W ten sposób do
placówki trafiają osoby w kryzysie, często po stosowanej wobec nich i dzieci przemocy, uzależnione,
współuzależnione, z niezdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi, w złej kondycji
psychofizycznej, a głównym kryterium kierowania tych osób jest skrajna forma ubóstwa, jaką jest
brak własnego lokum. Zadaniem placówki jest zapewnienie schronienia, wyżywienia oraz pomoc w
usamodzielnieniu poprzez usystematyzowaną pracę socjalną. Należy podkreślić, iż większość kobiet
nie utrzymuje kontaktów z ojcem dziecka, które wychowuje się w rodzinie niepełnej, po
traumatycznych przeżyciach i w połączeniu z brakiem własnego mieszkania w wielu przypadkach
(bez właściwej opieki) powoduje poważne zaburzenia w sferze emocjonalnej, poznawczej i
społecznej. Brak u dziecka właściwych wzorców rodzinnych może doprowadzić do sytuacji
dziedziczenia bezdomności lub powielania toksycznych związków i ryzykownych zachowań.Grupa
tych kobiet zasługuje na szczególną uwagę całej społeczności lokalnej, ponieważ to te osoby
wychowują nowe pokolenie społeczeństwa. Mówiąc o bezdomności kobiet należy wziąć pod uwagę
bezdomność dzieci, która jest niezawiniona, a dzieci znajdują się w placówce, gdyż są pod opieką
matki. Często rodzi to problemy wychowawcze i adaptacyjne dla dzieci, które nie potrafią zrozumieć
sytuacji w jakiej się odnalazły.
Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT realizuje na rzecz osób bezdomnych i
zagrożonych bezdomnością usługi schronienia, wyżywienia i aktywizacji społecznej i zawodowej
poprzez zatrudnianych specjalistów. W odniesieniu do prowadzonego Domu Samotnej Matki
przygotowaliśmy działania skierowane również do samych dzieci oraz integrujące w efektywny
sposób mamy i dzieci poprzez realizację zadania " Świąteczne wsparcie". Przygotowania do Świat :
dekoracje , gotowanie, wspólne świętowanie przekazuje dzieciom wzorce społeczne i podtrzymuję
tradycję. Aktywne włączenie matek daje również pozytywne efekty, gdyż ten trudny okres świąt
spędzany bez najbliższych, może okazać się radosny poprzez zaangażowanie ich do organizacji tych
wydarzeń.
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Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

• Realizacja projektu „Mama i dziecko wolni od przemocy” 2015
• Realizacja projektu „Skuteczne wsparcie – lepsze jutro” Gmina Miasto Gdańsk 2015
• Realizacja projektu „Integracja dzieci – lepsze jutro” Pomorski Urząd Wojewódzki 2016
• Realizacja projektu „Kompetencje rodziny drogą do samodzielności” Gmina Miasto Gdańsk
2015-2017
• Realizacja projektu " Wspólnie do samodzielności "Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki
Społecznej
• Realizacja projektu " Świąteczne wsparcie " MOPR Gdańsk 2018 r
• Realizacja projektu " Świąteczne wsparcie " MOPR Gdańsk 2019 r

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Kadra PCPB MONAR MARKOT, Harcerze z Hufca " Jasień"

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zakup żywności i napojów 7 000,00    

2. Zakup drobnych upominków, słodyczy,
kawa około 55,00 na osobę (29 osób)

1 600,00    

3. Zakup ozdób choinkowych, choinek ,
oświetlenia

600,00    

4. zaopatrzenie i koordynacja 600,00    

5. obsługa księgowa 200,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 10 000,00 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;
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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)

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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