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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) 32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym
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 Opiekuńczo-Resocjalizacyjne "Prometeusz", Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000160971, Kod pocztowy: 80-139, Poczta: Gdańsk,
Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Zakopińska, Numer posesji: 40, Województwo: pomorskie, Powiat:
Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk, Strona www: prometeusz.org, Adres e-mail: biuro@prometeusz.org,
Numer telefonu: 58-301-88-32,
 
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)

Marta Buglińska
 
Adres e-mail: biuro@prometeusz.org Telefon: 604183572

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Wsparcie przyjęć interwencyjnych dla samotnych kobiet
doświadczających bezdomności

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.03.2023 Data
zakończenia

30.04.2023
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3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Opis zadania

Realizacja zadania ma na celu udzielenie samotnym, samoobsługowym kobietom w kryzysie
bezdomności bezpośredniego wsparcia, poprzez zapewnienie interwencyjnego pobytu w
Schronisku dla osób bezdomnych "Prometeusz". Celem zadania jest udzielenie pomocy kobietom,
które w wyniku sytuacji kryzysowej i zdarzenia losowego znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,
jaką jest nagłe pozbawienie noclegu.
Na podstawie dziewiętnastu lat doświadczeń w pracy z osobami doświadczającymi kryzysu
bezdomności możemy stwierdzić, ze po interwencyjną pomoc zgłaszają się głównie:
- ofiary przemocy domowej;
- kobiety z zaburzeniami psychicznymi;
- osoby uzależnione od alkoholu;
- kobiety, które w wyniku różnych zdarzeń losowych, zostały nagle pozbawione schronienia.
Z doświadczenia wiemy również, iż największą liczbę przyjęć interwencyjnych w schronisku można
zaobserwować w okresie letnim i zimowym. Zwykle są to pobyty kilkudniowe, głównie
weekendowe, gdy zachodzi utrudniona możliwość ustalenia pomocy z OPS i podjęcia kolejnych
działań mających na celu właściwe zabezpieczenie danej osoby.
Pomocą i wsparciem zostaną objęte samoobsługowe, samotne kobiety w różnym przedziale
wiekowym, zgłaszające się do schroniska samodzielnie lub dowiezione przez właściwe służby.
Niniejsze zadanie będzie polegać na:
- zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych samotnym kobietom doświadczającym
bezdomności, poprzez udzielenie schronienia, zapewnienia wyżywienia, podstawowych środków
higienicznych, bielizny osobistej, odzieży oraz obuwia;
- udzielenie wsparcia pedagogicznego przez opiekunów schroniska;
- udzielenie wsparcia poprzez poprowadzenie pracy socjalnej;
Oceniamy, że umożliwienie otrzymania interwencyjnego w znacznym stopniu wpłynie na
zminimalizowanie ryzyka zagrożenia życia i zdrowia kobiet doświadczających kryzysu bezdomności
oraz ograniczenie występowania bezdomności ulicznej.
W ramach zadania prowadzona będzie dokumentacja klientek w postaci Kart interwencyjnych, w
których zawarte będą podstawowe informacje dotyczące sytuacji socjalno- bytowej, czasie
udzielanej pomocy oraz podjętych działań pomocowych.

Miejsce realizacji

Schronisko dla Osób Bezdomnych "Prometeusz" ul. Zakopiańska 40 80-139 Gdańsk

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika
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Udzielenie interwencyjnego
schronienia samoobsługowym
kobietom w kryzysie bezdomności -
zakup wyżywienia, odzieży oraz
środków higienicznych oraz do
odwszawiania

Zabezpieczenie 6 miejsc
interwencyjnego noclegu

Karty interwencji, zeszyt
raportów

Udzielenie interwencyjnego
schronienia samoobsługowym
kobietom w kryzysie bezdomności -
zakup wyposażenia

Zabezpieczenie 6 miejsc
interwencyjnego noclegu

Karty interwencji, zeszyt
raportów

Prowadzenie pracy socjalnej Udzielenie konsultacji przez
pracownika socjalnego

Karty interwencji

Prowadzenie dokumentacji klientek
umożliwiających ich identyfikację,
zakres udzielonej pomocy i okres
korzystania ze wsparcia

Prowadzenie kart
interwencji

Karty interwencji, zeszyt
raportów

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie Opiekuńczo - Resocjalizacyjne "Prometeusz" od 2004 roku świadczy pomoc osobom
w kryzysie bezdomności. Nasza Organizacja w okresie ostatnich 4 lat realizowała następujące
zadania :
1. „ Kompleksowe wsparcie samotnych osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności”
- Urząd Miasta Gdańsk – Projekt skierowany do samotnych bezdomnych kobiet mający na celu
zabezpieczenie schronienia oraz wsparcia w uzyskaniu samodzielności życiowej dla średnio 40 osób,
realizowany od 01.01.2018r. do 31.12.2020r.
2. „Działania w zakresie udzielenia tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z
usługami opiekuńczymi dla mężczyzn i kobiet z terenu Miasta Kościerzyna” – Gmina Miejska
Kościerzyna – Projekt skierowany do osób w kryzysie bezdomności wymagających częściowej
pomocy w codziennym funkcjonowaniu, realizowany od 01.01.2019r. – 31.12.2019r.
3. „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Kościerzyna schronienia wraz z wyżywieniem
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi” ” – Gmina Miejska Kościerzyna –
Projekt skierowany do osób w kryzysie bezdomności wymagających częściowej pomocy w
codziennym funkcjonowaniu, realizowany od 01.01.2020r. – 31.12.2020r.
4. „Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga” – Miasto Elbląg - Projekt
skierowany do kobiet w kryzysie bezdomności mający na celu zabezpieczenie schronienia oraz
wsparcia w uzyskaniu samodzielności życiowej dla średnio 12 osób w tym wymagających częściowej
pomocy w codziennym funkcjonowaniu w schronisku z usługami opiekuńczymi oraz schronisku dla
osób bezdomnych, realizowany od 01.01.2020r. – 31.12.2020r.
5. „ Kompleksowe wsparcie samotnych osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności”
- Urząd Miasta Gdańsk – Projekt skierowany do samotnych bezdomnych kobiet mający na celu
zabezpieczenie schronienia oraz wsparcia w uzyskaniu samodzielności życiowej dla średnio 40 osób,
realizowany od 01.01.2021r. do chwili obecnej;
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6. „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Kościerzyna schronienia wraz z wyżywienia w
schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi” – Gmina Miejska Kościerzyna - Projekt
skierowany do osób w kryzysie bezdomności wymagających częściowej pomocy w codziennym
funkcjonowaniu, realizowany od 01.01.2021r. – 31.12.2021r.
7. „Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga” – Miasto Elbląg - Projekt
skierowany do kobiet w kryzysie bezdomności mający na celu zabezpieczenie schronienia oraz
wsparcia w uzyskaniu samodzielności życiowej dla średnio 12 osób w tym wymagających częściowej
pomocy w codziennym funkcjonowaniu w schronisku z usługami opiekuńczymi oraz schronisku dla
osób bezdomnych, realizowany od 01.01.2021r. – 31.12.2021r., oraz 01.12.2022 - 31.12.2022

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Stowarzyszenie Opiekuńczo - Resocjalizacyjne "Prometeusz" realizowało zadanie publicznie zlecone
przez Pomorski Urząd Wojewódzki. mające na celu udzielenie interwencyjnego schronienia
samotnym kobietom, w latach 2016, 2017, 2018, 2019 oraz 2022 roku. Okres udzielenia
interwencyjnego schronienia udzielanego w ramach zadania publicznego: od lipca do grudnia.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe:
1. Pracownicy socjalni :
- Aleksandra Sobczyńska - pracownik socjalny - wykształcenie wyższe licencjackie - pracownik
socjalny - UG 2011- ukończony kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz
"Akademia Streetworkingu" - posiada 4-letnie doświadczenie w w pracy z osobami bezdomnymi,
- Natalia Sienkiewicz - pracownik socjalny - wykształcenie wyższe licencjackie - praca socjalna,
posiada doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi,
2. Opiekunowie
- Martyna Ujazda - opiekun- wyksztalcenie wyższe magisterskie z zakresu pedagogiki specjalność
pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z elementami pracy socjalnej, ukończone szkolenie z
zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, posiada 11 – letnie doświadczenie w pracy z osobami
bezdomnymi;
- Martyna Piaścik - opiekun - wykształcenie średnie, ukończone szkolenie z zakresu pierwszej
pomocy przedmedycznej, posiada 1,5 - roczne doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi;
- Dorota Szczypior - opiekun - wykształcenie wyższe magisterskie - Nauczyciel filologii - ukończone
studia podyplomowe w zakresie: profilaktyka, resocjalizacja i readaptacja społeczna, ukończony
kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, posiada 6- letnie doświadczenie w
pracy z osobami bezdomnymi;
- Izabela Faber - opiekun - wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, ukończyła
kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z
osobami wykluczonymi społecznie w tym 5 letnie w pracy z osobami bezdomnymi;

Zasoby materialne:
Stowarzyszenie przeznaczy na realizację zadania 2 pokoje, każdy wyposażony w trzy łóżka oraz
szafki nocne.
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zakup żywności 1 500,00    

2. Zakup odzieży, środków higienicznych i
do odwszawiania

2 000,00    

3. Zakup wyposażenia (materace
nieprzemakalne)

3 000,00    

4. Wynagrodzenie pracownika socjalnego 1 000,00    

5. Wynagrodzenie opiekunów 2 500,00    

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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