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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

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: POLSKI ZWIAZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW, Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000109984, Kod pocztowy: 00-501, Poczta:WARSZAWA, Miejscowość:
WARSZAWA, Ulica: BRACKA, Numer posesji: 5, Numer lokalu: 10, Województwo:mazowieckie,
Powiat:Warszawa, Gmina:Warszawa, Strona www: www.pzerii.org, Adres e-mail:
zarzadglowny@pzerii.org, Numer telefonu: 22 827 09 15,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 80-264, Poczta: GDAŃSK, Miejscowość: GDAŃSK, Ulica: AL. GRUNWALDZKA, Numer
posesji: 131A, 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)

GRAŻYNA LIPNIACKA
 
Adres e-mail: pzerii-gdansk@wp.pl Telefon: (58) 341 07
07, 662 537 670

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Spotkanie przedświąteczne - Warsztaty -ozdób
choinkowych

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

17.10.2022 Data
zakończenia

30.12.2022
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3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Opis zadania

Zadanie publiczne wpisuje się w zakres rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
dofinansowanie ze środków PFRON aktywizujących społecznie osoby niepełnosprawne .
Odbiorcami zadania będą 4 grupy beneficjentów po 7-10 osób posiadających orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności, mieszkańców Gdańska, w różnym wieku, różnej płci i różnym stanie
mobilności. Będą oni dojeżdżali na zajęcia samodzielnie komunikacją miejską. Zajęcia odbywać się
będą w KLUBIE Seniora przy ul. Sobótki 5, w oparciu o dotychczasowy potencjał wnioskodawcy.
Na warsztatach beneficjenci będą własnoręcznie wykonywać stroiki świąteczne z różnych
materiałów, ozdoby świąteczne ,kartki świąteczne wykonywane różnymi sposobami.
Podsumowaniem warsztatów będzie zainscenizowanie uroczystego przedświątecznego spotkania
dla osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie , ich rodzin i przyjaciół oraz zaproszonych
gości. Podczas spotkania , zostaną zaprezentowane wszystkie wykonane ozdoby, a dla twórców
najpiękniejszych prac przewidujemy upominki.
Przewidujemy również poczęstunek , dla uczestników projektu, a w przypadku mniejszej ilości
beneficjentów w to miejsce zaprosimy członków ich rodzin lub przyjaciół, będzie to razem ok. 40
osób.
Spotkania te maja utwierdzić uczestników o przynależności do lokalnej społeczności, ma zapobiec
poczuciu osamotnienia porzucenia czy odrzucenia. Ma również na celu wywołanie pozytywnych
emocji, jak również będzie okazją do integracji . Odbywające się warsztaty są formą aktywizacji
społecznej osób z orzeczoną niepełnosprawnością , a samodzielnie wykonane ozdoby , z pewnością
sprawią im prawdziwą radość.
Znamy naszych podopiecznych i wiemy którzy z nich, to osoby aktywne, chętnie uczestniczące w
proponowanych przez nas spotkaniach w Klubie Seniora GD-WRZESZCZ ul. SOBÓTKI 5
W trakcie trwania projektu zostanie przeprowadzone badanie ankietowe, a następnie dokonana
będzie analiza tych ankiet

Zajęcia warsztatowe będą odbywać się od 19 października do końca listopada 2022 r, raz w
tygodniu ( środa) w godz. od 9,00 do 13 ,00
W ramach projektu odbędą się 4 spotkania-warsztaty : grupy liczące 7 do 10 osób, długość
spotkania 4 godz. – razem 16 godz.

Zajęcia prowadzić będzie terapeutka z długoletnim doświadczeniem w pracy z osobami
niepełnosprawnymi.

Miejsce realizacji

1. Klub Seniora GD-WRZESZCZ ul. SOBÓTKI 5 / 1
Jest to lokal, na parterze, posiadający 3 sale , które posiadają drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe ,
kuchnię, oraz toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
2. W siedzibie Zarządu Okręgowego PZERII w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 131A
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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

Zwiększenie aktywności społecznej
osób z orzeczona
niepełnosprawnością- stymulacja
kompetencji społecznej

ok. 82% beneficjentów
uaktywni się i zintegruje w
środowisku

Lista obecności uczestników
projektu.
Ankieta satysfakcji

Nawiązanie nowych kontaktów ze
środowiskiem

Podniesienie jakości życia i
psychofizycznych warunków
funkcjonowania u co
najmniej 82% beneficjentów

ANKIETA

Nabycie nowych umiejętności,
poprawienie zdolności manualnej osób
z niepełnosprawnościami

ok. 82 % beneficjentów wystawa wykonanych prac

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

Charakterystyka oferenta

Działalność PZERII O/O w Gdańsku, na rzecz zaspakajania potrzeb osób z niepełnosprawnościami ,
jest wielokierunkowa.
Organizujemy spotkania klubowe w Klubie Seniora przy ZO PZERII w Gdańsku, wieczorki
integracyjne, warsztaty , wycieczki, i wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne w kraju i zagranicą. Cel jest
jeden, zacieranie barier w społeczeństwie.
Wymagane załączniki do niniejszego projektu m.in. STATUT wydany jest w formie broszury, w
związku z tym wszystkie, zostaną dostarczone osobiście, wraz z potwierdzeniem oferty

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W 2020 r z uzyskanego dofinansowania w wys. 13.758,57 zł , w ramach organizacji sportu, kultury,
rekreacji i turystki ze środków PFRON, przekazanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w
Gdańsku - 26 osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzięło udział w 5-cio dniowej WYCIECZCE na
trasie: RZESZÓW – ŁAŃCUT – PRZEMYŚL – KROSNO – JASŁO – ŁÓDŹ
Realizowaliśmy też podobny tematycznie projekt, w 2020 roku, w ramach realizacji zadania ze
środków finansowych uzyskanych z województwa
pomorskiego w wys. 14.050 zł , był to projekt pt. Warsztaty Kulinarne "Spacerkiem do wspólnego
stołu" W projekcie uczestniczyło 119 osób( zakładano 90 osób) w którym wzięło udział 35 osób z
orzeczoną niepełnosprawnością.
W 2021 roku realizowaliśmy projekt finansowany ze środków finansowych województwa
pomorskiego, w wys. 11.400 zł p.t: AKTYWNY SENIOR-2021, odbyły się zajęcia sportowe
stacjonarne, w KLUBIE SENIORA przy O/O PZERII w Gdańsku Wrzeszczu ul. Sobótki 5, były to gry w
szachy, warcaby, rozgrywki w piłkarzyki i tenisa stołowego, w którym wzięło udział łącznie 121 osób
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( zakładaliśmy uczestnictwo ok. 100 osób) w tym 47 osób z orzeczoną niepełnosprawnością.
Zamierzamy kontynuować dalej działania podjęte w niniejszych projektach.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
Projekt prowadzony będzie przy wsparciu wolontariuszy, członków Zarządu PZERII O/O Gdańskiego .
Wyznaczeni członkowie do poszczególnych zadań; dokonanie zakupów, przygotowanie sal na
spotkania, koordynacja ,obsługa księgowa , przez wolontaruszy
nadzór nad realizacją projektu, dokonanie zakupów, księgowość, przygotowanie sal na spotkania
Dwóch z nich będzie pomagać terapeutce prowadzącej warsztaty na każdym spotkaniu .

Zasoby rzeczowe
Lokal biurowy , Klub Seniora przy ZO PZERII w Gdańsku, z kosztami utrzymania i wyposażeniem
,komputery związkowe oraz prywatne , telefony. W dniach spotkań dla osób ze szczególnymi
potrzebami i ich opiekunów (, służące wyciszeniu dla osób przebodźcowanych lub w spektrum
autyzmu, przystosujemy oddzielne pomieszczenie , które będzie służyć potrzebującym podczas
trwania imprezy.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Promocja zadania; materiały biurowe
do obsługi zadania , w tym ; papier do
drukarki i ksero, tonery, koszulki,
segregator

400,00    

2. Przeprowadzenie zajęć-warsztatów 4
spotkania: grupy liczące 7- 10 osób,
długość spotkania 4 godz.
Razem 16 godz.x 100 zł =1600 zł
Umowa cywilnoprawna z kosztami
zleceniodawcy i zleceniobiorcy lub
zakup usługi- do wszystkich działań w
okresie

1 600,00    

3. zakupy spożywcze na poszczególne
aktywności: kawa, herbata, woda, soki,
cukier, ciasto
4 spotkania x ok 400 zł/spotkanie

1 600,00    
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4. Zakup środków ochrony osobistej, oraz
środków czystości m.in. maseczki,
płyny dezynfekujące, mydło, ręczniki
papierowe i naczyń jednorazowych (na
cały projekt)

500,00    

5. Różne materiały, do wykonania ozdób
świątecznych m.in: papier czerpany,
farby akwarele, kredki, kleje, wyroby
ze styropianu, nożyczki, wycinanki,
koronki, filc, tasiemki, wstążki,
podkłady, bloki
4 warsztaty x dla średnio 7- 10 osób -
ok. 400 zł

2 000,00    

6.
Zakup upominków z akcentem
świątecznym, na uroczyste spotkanie
dla wszystkich beneficjentów

900,00    

7. Catering ( potrawy wigilijne) na
uroczyste spotkanie przedświąteczne

3 000,00    

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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