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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
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób
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: Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe,
Numer Krs: 0000052835, Kod pocztowy: 80-246, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: ul.
Pniewskiego , Numer posesji: 8, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk,
Strona www: pzggdansk.pl, Adres e-mail: pzggdansk@wp.pl, Numer telefonu: 503909987,
 
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)

Joanna Wojdylak
 
Adres e-mail: kologdans@pzggdansk.pl Telefon: 
503909316

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego "Magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia"- spotkanie
integracyjne osób niesłyszących

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

10.11.2022 Data
zakończenia

23.12.2022
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3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Opis zadania

Projekt pn. "Magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia"- spotkanie integracyjne osób niesłyszących
będzie odpowiedzią na potrzeby i problemy osób niesłyszących - beneficjentów zadania.
Jednocześnie przyczyni się on do wzmocnienia poczucia wspólnotowości osób niesłyszących ze
społecznością lokalną.
Grudzień to najbardziej magiczny miesiąc w całym roku, a święta Bożego Narodzenia to czas
dobroci, refleksji nad tym co ważne i istotne.
Jest to również wspaniały moment do wspólnego przeżywania i umacniania więzi społecznych
poprzez udział osób niesłyszących - mieszkańców Gdańska w:
- wykładach na temat tradycji, zwyczajów i wartości Bożonarodzeniowych, które obchodzone są
różnie w różnych regionach Polski,
- warsztatach terapeutycznych (pieczenie i zdobienie pierników, robienie ozdób świątecznych),
- spotkaniu integracyjnym - "Wigilia",
Zadanie realizowane będzie na przestrzeni listopada - grudnia 2022r. Spotkania odbywać się będą w
miłej i świątecznej atmosferze umożliwiając jego uczestnikom aktywne i pożyteczne spędzenie
czasu w wyjątkowej atmosferze, wprowadzającej w odpowiedni nastroju świąteczny, co przyczyni
się do wzajemnej integracji, rozbudzenia pozytywnych emocji i chęci pomagania sobie nawzajem.
Przyczyni się do zwiększenia wiedzy , rozwoju umiejętności i zainteresowań.
W zadaniu pn. "Magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia"- spotkanie integracyjne osób
niesłyszących, weźmie udział ogółem 50 osób niepełnosprawnych, niesłyszących, posiadających
aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mieszkańców Gdańska.
Zostanie ono przeprowadzone w formie:
- dwóch wykładów z prezentacją - każdy po 2 godziny, które odbywać się będą w grupach po 25
osób, dla każdej grupy zostanie przeprowadzona jedna prelekcja. Tematem wykładu będą zwyczaje i
tradycje Bożonarodzeniowe oraz jakie jest ich znaczenie w różnych regionach Polski.
- pięciu warsztatów terapeutycznych - każdy po 2 godziny, odbywać się będą w pięciu grupach po
10 osób (dwie grupy po 10 osób wezmą udział w pieczeniu i zdobieniu pierników, a trzy grupy po 10
osób wezmą udział w przygotowaniu ozdób świątecznych).
- spotkania integracyjnego "Wigilia" z okazji Świat Bożego Narodzenia, które rozpocznie się
udziałem osób niesłyszących we mszy świętej tłumaczonej na język migowy. Następnie wszyscy
niesłyszący, mieszkańcy Gdańska udadzą się do restauracji Dziki Gon, przy ul. Jaśkowa Dolina 114
Gdańsk-Wrzeszcz. W odświętnie udekorowanej restauracji oraz w miłej i świątecznej atmosferze
przy poczęstunku, osoby niesłyszące złożą sobie życzenia, podzielą się opłatkiem oraz będą śpiewać
kolędy w języku migowym.
Na zakończenie spotkania uczestnicy zadania otrzymają świąteczny upominek.
Wszystkie wykłady z prezentacją oraz warsztaty terapeutyczne odbędą się ze skromnym
poczęstunkiem dla uczestników (kawa, herbata, mleko, cukier, ciastka)
W spotkaniu wigilijnym weźmie udział 50 osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności - mieszkańcy Gdańska.

Cele zadania:
- kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych,
- integracja międzypokoleniowa poprzez wspólną wieczerzę, dzielenie się opłatkiem, rozmowa o
tradycjach i zwyczajach świątecznych wyniesionych z domu rodzinnego, śpiewanie kolęd w języku
migowym,
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- nauka właściwych postaw interpersonalnych poprzez wspólne przeżywanie wrażeń, wzajemny
szacunek i kulturalne zachowanie w trakcie wieczerzy Wigilijnej.

Jednocześnie nadmieniamy, iż w związku z istniejącym nadal na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanem zagrożenia epidemicznego i możliwością wprowadzenia przez rząd zmian w przepisach i
zaostrzeniem rygorów sanitarnych niektóre działania mogą ulec zmianie i zostaną przeprowadzone
w mniejszych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego i zgodnie z ogłoszonymi zaleceniami.

Dla zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego niezbędny jest zakup środków ochrony
osobistej i środków higieny i środków czystości.

Miejsce realizacji

1. Polski Związek Głuchych, ul. Pniewskiego 8, 80-246 Gdańsk:
- dwa wykłady z prezentacją (po dwie godziny dla dwóch grup po 25 osób niesłyszących,
mieszkańców Gdańska),
- pięć warsztatów terapeutycznych ( pięć spotkań po dwie godziny dla grup 10 osobowych
niesłyszących, mieszkańców Gdańska),
2.Restauracja Dziki Gon, ul. Jaśkowa Dolina 114 Gdańsk-Wrzeszcz - spotkanie integracyjne
"Wigilijna" dla grupy 50 osób, niesłyszących, mieszkańców Gdańska.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Uczestnictwo 50 osób z
niepełnosprawnością narządu słuchu,
mieszkańców Gdańska w zadaniu pn.
"Magiczny czas Świąt Bożego
Narodzenia"- spotkanie integracyjne
osób niesłyszących

50 osób lista uczestników

Kultywowanie tradycji
Bożonarodzeniowych poprzez udział w
wspólnej wieczerzy, wykładach i
warsztatach terapeutycznych

45 osób ankieta

Integracja międzypokoleniowa poprzez
wspólne spotkanie i rozmowy.

45 osób ankieta

Nabycie właściwych postaw
interpersonalnych.

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

Charakterystyka oferenta

Polski Związek Głuchych ma wieloletnie doświadczenie w realizacji ofert i konkursów grantowych.
Od lat pomaga i działa na rzecz osób Głuchym w szeroko rozumianym zakresie prowadząc m.in.
usługi informacyjno- konsultacyjne, stałe zajęcia, świadcząc pomoc we wszystkich życiowych
sprawach oraz organizując spotkania okolicznościowe i imprezy integracyjne.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Obecnie realizujemy projekt pn. "Niesłyszący w drodze do aktywności i samodzielności" -
dofinansowanie PFRON.

Zadanie zrealizowane w 2022 roku:
1. "Śladami Mikołaja Kopernika i solanki"-wycieczka Toruń-Ciechocinek - dofinansowanie Gmina
Miasta Gdańska.
2. "XXIII Zlot Osób Niesłyszących i Niedosłyszących” - dofinansowanie Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego.

Zadanie zrealizowane w 2021 roku:
1. "Magia Świąt Bożego Narodzenia" - dofinansowanie Gmina Miasta Gdańska.
2. "Od rekreacji do integracji - piknik sportowo - rekreacyjny"- dofinansowanie Gmina Miasta
Gdańsk.

Zadanie zrealizowane w 2020 roku:
1. "BĄDZMY RAZEM" - piknik integracyjno - rekreacyjny– dofinansowanie Gmina Miasta Gdańska.

Zadanie zrealizowane w 2019 roku:
1."Sport i zabawa sposobem na integrację osób niesłyszących - piknik rekreacyjny" - dofinansowane
Gmina Miasta Gdańska.
2. XXII Zlot Osób Niesłyszących i Niedosłyszących” - dofinansowanie Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego.
3. "Kaszubskie ślady historii-wycieczka turystyczno - rekreacyjna " - dofinansowanie Gmina Miasta
Gdańsk.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby lokalowe:
Siedziba Polskiego Związku Głuchych z wyposażeniem przy ul. Pniewskiego 8 w Gdańsku Wrzeszczu.

Zasoby kadrowe:
- 1 osoba ( wykład z prezentacją) z wykształceniem wyższym - mgr filologii polskiej ze znajomością
języka migowego, od wielu lat współpracuje z naszą organizacją.
- 1 osoba (warsztaty terapeutyczne) - wykształcenie adekwatne do prowadzenia zajęć.
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Wszyscy specjaliści charakteryzują się dobra znajomością środowiska osób niesłyszących oraz
posiadają świadomość ich problemów.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zakup materiałów niezbędnych do
realizacji zadania: materiały do
wykonania ozdób świątecznych, art.
spożywcze do wykonania i ozdabiania
pierniczków

1 500,00    

2. Usługa gastronomiczna 50 osób x 100,-
zł.

5 000,00    

3. upominki świąteczne 50 osób x 30,-zł. 1 500,00    

4. Umowa zlecenie - przygotowanie i
przeprowadzenie dwóch wykładów i
prezentacji w języku migowym ( 2 x 2
godz. x 100,-zł. )

400,00    

5. Umowa zlecenie - przygotowanie i
przeprowadzenie pięciu warsztatów
terapeutycznych - pieczenie i
ozdobienie pierników, wykonanie
ozdób świątecznych ( 5 x 2 godz. x
100,-zł )

1 000,00    

6. Art. higieny, środki czystości i ochrony
osobistej.

250,00    

7. Zakup art. spożywczych na
poczęstunek podczas wykładów,
prelekcji i warsztatów terapeutycznych
(średnio 50,00 zł. x 7 spotkań)

350,00    

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;
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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)

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)
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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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