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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) 27) promocja i organizacja wolontariatu
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: Stowarzyszenie Okno Na Świat, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000278707, Kod pocztowy: 80-058, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Smoleńska,
Numer posesji: 17A, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk, Strona www:
www.oknonaswiat-gdansk.pl, Adres e-mail: sekretariat@oknonaswiat-gdansk.pl, Numer telefonu:
535787666,
 
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)

Piotr Bronk
 
Adres e-mail: piotrbronk@wp.pl Telefon: 535787666

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Kurs PJM dla terapeutów i wolontariuszy stowarzyszenia
Okno Na Świat

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

30.09.2022 Data
zakończenia

19.12.2022

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

Kurs PJM dla terapeutów i wolontariuszy stowarzyszenia Okno Na Świat- obejmowało będzie: Kurs
PJM poziom A2 w terminie 30.09.2022 - 19.12.2022 roku na terenie Gdańska.

W ramach niniejszego zadania zrealizowany zostanie Kurs Polskiego Języka Migowego (PJM)
obejmujący: 70 godzin dydaktycznych.
Polski Język Migowy (PJM) jest językiem, którym posługują się g/Głusi w Polsce. PJM jest językiem o
własnej, odmiennej od Polskiej strukturze gramatycznej. W kursie PJM udział weźmie 10 osób
(wolontariusze oraz terapeuci stowarzyszenia). Zaznacza się, że wszystkie osoby które uczestniczyć
będą w kursie do tej pory nie brały udziału w kursie na poziomie A2.
Ważnym jest, że ww. kurs nie jest kursem dla tłumaczy PJM ani nie daje możliwości aby uczestnicy
kursu mogli być po nich profesjonalnymi, komercyjnymi tłumaczami PJM. PJM jest językiem obcym,
podobnie jak język angielski i do zdobycia biegłości w porozumiewaniu się nim, tak jak wszystkimi
językami obcymi, potrzebna jest wieloletnia nauka oraz stała praktyka, a do opanowania
umiejętności tłumaczenia - kursy translatorskie.
Zorganizowany przez nas kurs PJM wyróżnia m.in. osoba prowadząca kursy (członek Stowarzyszenia
Okno na Świat) jest osobą słabosłyszącą- w Polsce prowadzonych jest tylko 5 kursów przez osoby
Głuche/słabosłyszące. W Trójmieście organizowany jest kurs PJM przez PZG tylko na poziomie A1
(poziom podstawowy, który nie daje możliwości swobodnej komunikacji) do którego
dofinansowanie z PFRON mogą uzyskać tylko i wyłącznie najbliższa rodzina osób z wadą słuchu,
osoby z wadą słuchu.

Celem zadania jest:
Przygotowanie wolontariuszy Stowarzyszenia “Okno na Świat” do skutecznej realizacji obowiązków
wolontariuszy, w kontakcie z beneficjentami Stowarzyszenia - dziećmi, młodzieżą i osobami
dorosłymi z dysfunkcjami słuchu, w szczególności osobami głuchymi. Osoby głuche należą do
najbardziej wykluczonych grup społecznych (Osoby głuche w Polsce 2020 wyzwania i rekomendacje,
Raport Komisji ekspertów ds. osób głuchych, Warszawa 2020) Dotyczy to zwłaszcza osób, które
posługują się wyłącznie lub przede wszystkim językiem migowym. Po ukończeniu kursu uczestnicy
nie będą mieli podstaw do późniejszego wykorzystania nabytych umiejętności w celach
zarobkowych jako komercyjni tłumacze PJM.

Działalność Stowarzyszenia „Okno na Świat” to terapia, pomoc i wsparcie dzieci z dysfunkcjami
słuchu, czynne włączanie ich w życie kulturalne oraz tworzenie optymalnych warunków do szeroko
pojętej dostępności dla osób głuchych. Osoby głuche mają bardzo ograniczony dostęp do tłumacza
PJM podczas korzystania z usług publicznych. Bardzo często osoby te nie mają możliwości
porozumiewania się ze swoim nauczycielem/ terapeutą lub swojego dziecka. Wolontariusze
naszego Stowarzyszenia dążą do tego, aby w pełni rozumieć i komunikować się osobami głuchymi,
wesprzeć ich w życiu codziennym ale również wesprzeć administrację publiczną/ pracodawców/
placówki oświatowe/ ośrodki zdrowia w komunikowaniu się z osobami głuchymi.

Miejsce realizacji

Zadanie będzie realizowane w sali szkoleniowej znajdującej się Europejskim Centrum Solidarności w
Gdańsku, dedykowanej dla 10 lub więcej osób. Wybrana sala szkoleniowa będzie spełniała wymogi
dotyczące dostępności architektonicznej dla uczestników szkolenia.
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Realizacja Kursu na poziomie A2 o
łącznej liczbie 70 godzin dydaktycznych

1 (100%) lista obecności,
dokumentacja fotograficzna,

Udział 10 uczestników w Kursie
Polskiego Języka Migowego

10 (100%) lista obecności,
dokumentacja
fotograficzna

Podniesienie poziomu kompetencji i
kwalifikacji wolontariuszy oraz
terapeutów Stowarzyszenia “Okno na
Świat”.

Co najmniej 80% osób
ukończy kurs

Zaświadczenie zakończenia
kursy

Wzrost poziomu profesjonalizacji
Stowarzyszenia

Co najmniej 80% osób
ukończy kurs

Zaświadczenie zakończenia
kursy

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie "Okno na Świat" powstało w 2007 z inicjatywy matki dziecka z głębokim
niedosłuchem. Chciała ona w ten sposób rozpocząć działania mające na celu
pomoc dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Codzienne trudności życia z dzieckiem
z niedosłuchem sprawiły, że praca zawodowa, którą zaczęła
wykonywać ukierunkowana została na pracy z dziećmi z problemami mowy i słuchu. Mimo
ogromnych chęci niesienia pomocy innym, jej działania podporządkowane
były głównie pomocy swojemu synowi oraz pracy jako logopeda w placówce oświatowej.
Po kilku latach, spotkanie równie zmotywowanego co ona rodzica, zaowocowało reaktywacją
działalności Stowarzyszenia. W 2019 roku nastąpiła zmiana Zarządu
Stowarzyszenia "Okno na Świat". Od tego momentu wspólnymi siłami zarówno Zarząd, jak i
członkowie Stowarzyszenia próbują rozwinąć jego działalność. Główne
aktywności Stowarzyszenia skupiają się na popularyzowaniu Polskiego Języka Migowego (dalej:
PJM), terapii dzieci z problemami słuchu (surdologopedia, logopedia,
sensoryka, logorytmika, pedagogika), wsparciu dzieci i młodzieży z dysfunkcjami słuchu podczas ich
codziennych obowiązków (szkoła, zajęcia pozalekcyjne),
organizacji zajęć pozalekcyjnych, organizacji zajęć urozmaicających spędzanie czasu wolnego,
czynnemu włączaniu osób z dysfunkcją słuchu w życie kulturalne, w
tym podejmowaniu współpracy z instytucjami kultury, monitowaniu niedociągnięć rozwiązań
systemowych w obszarze edukacji oraz szeroko pojętej dostępności,
tworzeniu wspierającej się społeczności złożonej z rodziców dzieci z dysfunkcją słuchu, osób z
dysfunkcją słuchu w każdym wieku, nauczycieli, terapeutów oraz
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wszystkich innych osób, którym problem dostępności nie jest obojętny. Powyższe działania w pełni
wpisują się w cele statutowe Stowarzyszenia, wpływają na rozwój dostępności komunikacyjnej jak
również uczą społeczeństwo, że osoby g/Głuche są pełnowartościowymi członkami społeczeństwa i
jeżeli tylko uda się usunąć wciąż istniejące bariery komunikacyjne to polepszy to jakość życia osób
g/Głuchych ale też zwiększy potencjał i wpłynie na rozwój całego społeczeństwa.

Główne aktywności Stowarzyszenia skupiają się na popularyzowaniu Polskiego Języka Migowego
(dalej: PJM), terapii dzieci z problemami słuchu (surdologopedia, logopedia, sensoryka, logorytmika,
pedagogika), wsparciu dzieci i młodzieży z dysfunkcjami słuchu podczas ich codziennych
obowiązków (szkoła, zajęcia pozalekcyjne),
organizacji zajęć pozalekcyjnych, organizacji zajęć urozmaicających spędzanie czasu wolnego,
czynnemu włączaniu osób z dysfunkcją słuchu w życie kulturalne, w
tym podejmowaniu współpracy z instytucjami kultury, monitowaniu niedociągnięć rozwiązań
systemowych w obszarze edukacji oraz szeroko pojętej dostępności,
tworzeniu wspierającej się społeczności złożonej z rodziców dzieci z dysfunkcją słuchu, osób z
dysfunkcją słuchu w każdym wieku, nauczycieli, terapeutów oraz
wszystkich innych osób, którym problem dostępności nie jest obojętny. Powyższe działania w pełni
wpisują się w cele statutowe Stowarzyszenia, wpływają na rozwój dostępności komunikacyjnej jak
również uczą społeczeństwo, że osoby g/Głuche są pełnowartościowymi członkami społeczeństwa i
jeżeli tylko uda się usunąć wciąż istniejące bariery komunikacyjne to polepszy to jakość życia osób
g/Głuchych ale też zwiększy potencjał i wpłynie na rozwój całego społeczeństwa.
Stowarzyszenie angażuje się również w pomoc osobom g/Głuchym z Ukrainy tj. na potrzeby spotkań
zorganizowanych przez MOPR dla grupy głuchych uchodźców z Ukrainy, w ramach wolontariatu
Stowarzyszenie znalazło i udostępniło tłumacza ukraińskiego języka migowego, bez którego ww.
spotkanie nie mogłoby się odbyć.

Zadanie wpisuje się w działania Miasta Gdańska na rzecz organizacji pozarządowych w obszarze
organizacji działań podnoszących kwalifikacje liderów i osób działających w organizacjach
pozarządowych i wspierania inicjatyw w obszarze współpracy międzysektorowej , w tym z głównym
celem Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi tj. wzmacnianie
potencjału organizacji pozarządowych przez podnoszenie kompetencji ich liderów i osób w nich
działających, wspieranie integracji sektora oraz podnoszenie jakości komunikacji międzysektorowej.

Projekt jest spójny z następującymi Celami realizacji zadania:
Cel Programu Operacyjnego Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska: III.3.1 Zwiększenie
uczestnictwa i wypromowanie wolontariatu jako ścieżki rozwoju osobistego, nabywania
kompetencji społecznych i zawodowych Zadanie: III.3.1.3 Zwiększenie kompetencji podmiotów
przyjmujących wolontariuszy.

Ze względu na specyficzne wyzwania i realne zagrożenie wykluczeniem dzieci i młodzieży z
dysfunkcjami słuchu, zadanie wpisuje się w działania Miasta Gdańska sprzyjające różnorodności i
równości i jest komplementarne także z Modelem na Rzecz Równego Traktowania (2018 rok).

Również najwyższe rangą przepisy państwowe: art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2
kwietnia 1997 r. oraz § 1 pkt 8 Uchwały Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 r. „Karta Praw Osób
Niepełnosprawnych” nakładają na władze publiczne naszego kraju obowiązek zapewnienia osobom
niepełnosprawnym, w tym i osobom głuchym, prawa do „komunikacji społecznej”, „komunikacji
międzyludzkiej”, czyli do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych w tym zakresie.
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Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Doświadczenie:
Od 2020 r. Stowarzyszenie zrealizowało i rozliczyło cztery projekty ze środków publicznych, dzięki
temu staje się wiarygodnym potencjalnym partnerem dla innych organizacji
pozarządowych jak i organów publicznych w podejmowaniu działań (np. nasi podopieczni oraz
członkowie Stowarzyszenia brali udział w projekcie finansowanym
przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu dotacyjnego
"kultura dostępna" z Gdańskim Archipelagiem Kultury- Niema Opera -
w roku 2022 planowana jest kontynuacja Niema Opera vol 2.0.
Projekty, które zrealizowało i rozliczyło Stowarzyszenie skupiały się na:
1. Rehabilitacji dzieci z dysfunkcją słuchu będących podopiecznymi Stowarzyszenia
2. Podnoszeniu kompetencji znajomości PJM wśród członków Stowarzyszenia oraz innych osób -
organizacja kursów PJM.
3. Integracji, organizowaniu czasu wolnego dla dzieci z dysfunkcjami słuchu,
4. Wspieraniu rodzin osób z dysfunkcją słuchu poprzez spotkania, udział w wycieczkach, rozmowach
wspólnych aktywnościach,
W 2020 roku po raz pierwszy udało nam się uzyskać środki z konkursu WRS, na zorganizowanie
kursu PJM dla części wolontariuszy Stowarzyszenia. Dzięki temu osoby te podniosły swoje
kwalifikacje oraz zdobyły umiejętności w posługiwaniu się podstawami języka migowego.
Pragniemy kontynuować podnoszenie umiejętności komunikacyjnych naszych wolontariuszy i
terapeutów w zakresie języka migowego. Wiedza zdobyta podczas kursów zwiększyła częstotliwość
kontaktów wolontariuszy i terapeutów Stowarzyszenia “Okno na Świat” z
podopiecznymi/beneficjentami Stowarzyszenia, w szczególności dziećmi niesłyszącymi. W znacznym
stopniu zmniejszyła bariery pomiędzy światem osób niesłyszących i światem osób pełnosprawnych
(wolontariuszami a podopiecznymi Stowarzyszenia).
Pomimo trudności związanych z pandemią Covid 19 i licznymi obostrzeniami udało nam się
odpowiednio dostosować do wytycznych i bezpiecznie przeprowadzić kurs PJM.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Eksperci w zakresie Polskiego Języka Migowego (PJM):
Dla potrzeb realizacji zadania przewiduje się przeprowadzenie Kursów PJM przez lektorów z
wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć i szkoleń z zakresu PJM.
Są to osoby z bardzo dużym doświadczeniem, ogromną wiedzą i kompetencjami, starające się
przekazać wiedzę w sposób ciekawy i łatwy dla każdego uczestnika kursu.

Koordynator projektu:
Piotr Bronk, Prezes Stowarzyszenia "Okno na świat", bardzo silnie zmotywowany do działania ojciec
niesłyszącego 11-letniego dziecka.
Posiadający doświadczenie w koordynacji projektów dofinansowywanych przez instytucje
publiczne. Ukończył 2021 roku Kuźnię Liderów i Liderek Gdańskich NGO organizowane przez Up
Foundation.

Wolontariusze:
Sprawdzony zespół wolontariuszy, którzy będą jednocześnie odbiorcami zadania. 10 osób, które



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 72a3-2b1c-9bc3

stanowią w przeważającej części rodziców i opiekunów beneficjentów działań Stowarzyszenia. Są to
osoby, które na co dzień poświęcają wszystko, aby jak najlepiej realizować działania na rzecz
Stowarzyszenia. Z racji misji Stowarzyszenia ich merytoryczna wiedza bazuje przede wszystkim na
życiowym doświadczeniu osób jak również wśród nich znajdują się specjaliści różnych dziedzin w
tym m.in. logopeda, opiekun medyczny, pedagodzy, prawnicy.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Działania związane z obsługą, (zakup
materiałów biurowych,
piśmienniczych, itp.)

800,00    

2. Działania związane z obsługą, (kawa,
herbata, woda, drobny poczęstunek
itp.)

800,00    

3. Wynagrodzenie dla Lektora za
70godzin kursu PJM poziom A2

8 400,00    

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;

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)

4. Umowę pomiędzy Oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń,
składających się na realizację zadania publicznego (fakultatywny)

5. Dodatkowe dokumenty, które Oferent chciałby dołączyć do oferty (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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