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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) Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej

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: Gdańska Fundacja Integracji Społecznej Ośrodek Sportów Konnych Lipce, Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000425194, Kod pocztowy: 80-001, Poczta: gdansk, Miejscowość: gdansk, Ulica: Trakt Św.
Wojciecha, Numer posesji: 264, Numer lokalu: 1, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk, Strona
www: , Adres e-mail:m.iglikowski@wp.pl, Numer telefonu: 500358163,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

marcin iglikowski
 
Adres e-mail: m.iglikowski@wp.pl Telefon: 500358163

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Zajęcia integracyjno - sportowe dla dzieci zagrożonych wykluczeniem
społecznym z dzielnicy Orunia- Lipce- Św Wojciech

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

17.06.2019 Data
zakończenia

17.08.2019

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

Celem zadania jest stworzenie sześciodniowego turnusu zajęć dla dzieci z mniej zamożnych rodzin z dzielnicy Orunia -
Lipce- Św Wojciech. Program planowo ma objąć 30 dzieci w wieku 7 -12 lat . Czas na zebranie grupy wynosi od 10 czerwca
do 1 sierpnia. Nabór prowadzony będzie przy współpracy z przedszkolem nr 24, szkołą nr 40, radą dzielnicy Orunia - Św
Wojciech - Lipce oraz za pomocą mediów społecznościowych ( grupa na facebooku " Gdańsk Lipce i św Wojciech miejsce
które kocham) a także plakatów i ulotek rozwieszanych na tablicach informacyjnych. Okres trwania turnusów: od 12 - 17
sierpnia w
godzinach 8.00 - 18.00. Program przewiduje integracje dzieci objętych dotacja wraz z dziećmi przebywającymi na
półkoloniach komercyjnych w tym samym czasie i w tej samych turnusach. Program ma charakter pilotażowy i codziennie
sporządzane będą z niego notatki
wychowawców obserwujących integrację i zabawę dzieci. Z notatek sporządzimy szczegółowy raport końcowy wraz z
ocena na ile udało się wykonać zakładane cele. Fundacja w ramach zadania wykupi od Ośrodka Sportów Konnych Lipce dla
dzieci jazdę konną raz dziennie ( 20 zł dziennie). OSK Lipce da zniżkę na koszt jednostkowej jazdy ( 5 zł). Dodatkowym
kosztem jest catering - obiad raz dziennie ( 20 zł dziennie). Fundacja zapewni opiekę dwóch wychowawczyń posiadających
certyfikat wychowawcy kolonijnego oraz ukończone studia licencjackie z pedagogiki ( koszt 550 zl x 2). Fundacja
dodatkowo przydzieli do programu 10 wolontariuszy. Dzieci będą miały przez cały czas zorganizowane zajęcia, gry i
zabawy na terenie klubu sąsiedzkiego oraz zajęcia z końmi na terenie Ośrodka Sportów Konnych Lipce. Przewidujemy
także wyjścia do lasu na ternie Parku Ferberów ( na ten rok przewidziana jest jego rewitalizacja).

Miejsce realizacji

Gdańska Fundacja Integracji Społecznej w tym roku uzyskała dotację na prowadzenie Klubu Sąsiedzkiego przy ulicy Trakt
św Wojciecha 264 ("MAM" = Miejsce Aktywnego Mieszkańca). Klub sąsiedzki na potrzeby półkolonii udostępni za darmo
salę ze sprzętami, oraz zabawkami, jakimi dysponuje ( tablice, dla dzieci, stół do ping ponga, stół do piłkarzyków, gry
planszowe, wyświetlacz multimedialny itd). Fundacja zapewni także pomoc 5 wolontariuszy Klubu Sąsiedzkiego. Zajęcia z
jazdy konnej odbywać się będą w Ośrodku Sportów konnych, który znajduje się około 20 - 30 metrów od sali klubu
sąsiedzkiego. Sala dla dzieci przystosowana jest do maksymalnie 60 osób wraz ze stołami i krzesłami. Jazdy konne
odbywać się będą w krytej hali. Cały ośrodek przystosowany jest do zajęć rekreacyjnych i półkolonijnych ( półkolonie
komercyjne tu odbywają się od 19 lat. Sala klubu sąsiedzkiego oraz teren ośrodka sportów konnych lipce posiadają
pozwolenia od straży pożarnej oraz numer identyfikacyjny w bazie organizatorów wypoczynku Ministerstwa Edukacji
Narodowej ).

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Wyrównywanie szans w rozwoju osobistym i
integracja - zapewnienia wypoczynku dla dzieci
z mniej zamożnych rodzin, na który zwykle
pozwolić sobie mogą tylko dzieci z lepiej
sytuowanych rodzin

90% codzienne raporty wychowawczyń

Odciążenie finansowe rodziców z rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym

90% codzienna lista obecności dzieci -
godziny przywozu dzieci i odbioru
wraz z podpisem osób
upoważnianych. Końcowy
formularz oceny wystawionej przez
rodziców

Rozwój empatii i równowagi emocjonalnej
poprzez kontakt z końmi

90% codzienne raport z obserwacji
wychowawczyń i instruktorów
jazdy konnej

rozwój sportowy dzieci oraz wykształcenie w
nich dobrych wzorców zdrowego trybu życia
oraz pasji sportowej

90% raport końcowy po zakończeniu
programu
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wyłonienie najzdolniejszych juniorów do
sportów konnych i zachęcenie ich do
wolontariatu w Fundacji lub OSK Lipce oraz
starania o ufundowanie trójce z nich
stypendium sportowego

90% raport końcowy po zakończeniu
programu

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

Charakterystyka oferenta

Gdańska Fundacja Integracji Społecznej isteniej od 12 lat. Bardzo aktywnie działa od dwóch lat na rzecz mieszkańców
dzielnicy Orunia Lipce Św Wojciech. Posiadamy bardzo silną legitymacje społeczna ze strony lokalnej społeczności -
głównie mieszkańców Lipiec i Św Wojciecha. 2 członkowie Rady Fundacji dostało sie w tym roku do Rady dzielnicy w
wyniku wyborów. Fundacja w tym roku uzyskała także status OPP. Nasza społeczność skupia mieszkańców na grupie fb.
Gdańsk Lipce i św Wojciech - miejsce które kocham.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Fundacja:
2017 i 2018 sprzątanie parku Ferberów ( działanie oddolne wolontariuszy i członków fundacji występowanie o dotacje)
2018 współudział przy zwycięskim projekcie Budżetu Obywatelskiego " Kładka Rowerowa w lipcach przez kanał raduński
2018"
2018 rok budowa placu zabaw przy ul. Niegowskiej 1 w lipcach w ramach projektu "utworzenie i modernizacja małego
placu zabaw na terenie miasta Gdańsk"
2019 dotacja z UM na założenie Klubu Sąsiedzkiego w Lipcach ( MAM - miejsce aktywnego mieszkańca)
2019 dotacja na utrzymanie placu zabaw przy ulicy Niegowskiej 1
2019 13 kwieceń wielkie sprzątanie Dzielnicy Orunia - sprzątanie Parku Ferebrów
Ośrodek Sportów Konnych Lipce:
1995 - 2019 organizacja półkolonii komercyjnych od 24 lat
2010 - 2019 organizacja corocznych zawodów strefowych w ujeżdżeniu
1994 - 2019 prowadzenie codziennych jazd komercyjnych od poniedziałku do soboty od 25 lat
Wyniki sportowe OSK Lipce:
1998 - tytuł drugiego wice mistrza w Mistrzostwach Województwa Pomorskiego w konkurencji WKKW oraz w skokach
przez przeszkody
1999 - 4 miejsce w eliminacjach w Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w konkurencji skoków przez przeszkody oraz 5
miejsca w WKKW
udział w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Ochabach
2000 - starty w Mistrzostwach Polski Juniorów w konkurencji WKKW
2002 - starty na mistrzostwach Polski Juniorów w Skokach przez przeszkody
Udział w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w konkurencji ujeżdzenie ( koń Adjante)
2003 - II wice mistrzostwo w Mistrzostwach Warmii i Mazur
2 miejsce na zawodach Międzynarodowych CSN w Galinach w konkursie Małej Rundy
2008 - Finał Mistrzostw Polski Młodych Koni na Klaczy Unique Lady
2007-2008 - zajmowane miejsca w pierwszej dziesiątce na zawodach ZO- B ** i *** między innymi w Gałkowie, Galinach,
Kuźni Nowowiejskiej oraz Lesznie
2009 - 5 miejsce na zawodach Międzynarodowych CSN w Finale Małej Rundy w Galinach
II wice mistrzostwo Woj. Pomorskiego w skokach przez przeszkody w kategorii Seniorów
Starty na Międzynarodowych Zawodach Studentów w Oslo ( Norwegia) w konkurencji skoków przez przeszkody
5 miejsce w Konkursie Grand Prix Gałkowa na zawodach rangi ZO-B **
2010 - 10 miejsce w konkursie Grand Prix Łąck na zawodach ZO- B **
6 miejsce Grand Prix Gałkowo na zawodach ZO-B *
2011 - Wice Mistrz Woj Pomorskiego w Kwidzynie
6 miejsce w konkursie Grand Prix na zawodach ZO- B *** Gajewniki
2012 - Zdobycie 1 miejsca w konkursie Dużej Rundy CC w na Zawodach Międzynarodowych CSN Biały Bór
3 miejsce w konkursie Dużej Rundy na Zawodach ZO- B *** Biały Bór
2013 - 4 Miejsce w konkursie Grand Prix na zawodach Między narodowych CSN Biały Bór
3 miejsce w konkursie Małej Rundy na zawodach CSN Biały Bór
2018 - drugi wicemistrz polski północne

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
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Matylda Cichosz, prezes fundacji. Wicemistrz polski północnej w skokach przez przeszkody klasa grand prix. Wieloletni
trener OSK Lipce i doświadczona zawodniczka
Alicja Iglikowska - trener szkółki jeździeckiej OSK Lipce, pedagog, kierownik półkolonii w OSK Lipce od początku ich
organizacji.
Leszek Wincolewicz, członek Rady Gdańskiej Fundacji Integracji Społecznej, lider i animator lokalnej społeczności, laureat
wyróżnienia społecznika roku wręczono przez prezydenta Pawła Adamowicza. W projekcie zajmuje się organizacją
wolontariatu oraz dialogiem z radą dzielnicy Orunia. Członek Rady Dzielnicy Orunia-Św - Wojciech Lipce, pomysłodawca
budowy placu zabaw przy ul Niegowskiej 1, współorganizator dnia dawcy szpiku 2018 w Parku Oruńskim.
Marta Wesek-Wiktorska, Przewodnicząca Rady Gdańskiej Fundacji Integracji Społecznej, lider lokalnej społeczności,
autorka zwycięskiego projektu kładki rowerowej przez kanał raduński na terenie Lipiec w ramach budżetu obywatelskiego
2017. W projekcie odpowiada za wolontariat i dialog z UM Gdańsk.
Marcin Iglikowski, historyk, autor książek zakresu dziejów 17 wieku., członek zarządu Fundacji. W projekcie zajmuje się
ogółem prac w zakresie technicznym.
5 wolontariuszy Fundacji do pomocy przy jazdach
2 wychowawczynie po studiach pedagogicznych ( etaty opłacane przez fundacje)
Zasoby Rzeczowe:
- sala, zabawki i sprzęty Klubu sąsiedzkiego MAM
- hala kryta i teren zielony Ośrodka Sportów Konnych lipce wraz z 30 końmi
- ośrodek sportów konnych lipce da zniżkę na jednostkową lekcje jazdy z 25 na 20 zł od osoby.
- żaden z członków Fundacji nie pobiera opłat za udział w projekcie.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. jazda konna codziennie - jedna lekcja 20 zł od
osoby. Dla 30 dzieci dzienny koszt wynosi 600
zł. Koszt jazdy konnej przez 6 dni wynosi 3600

3600,0    

2. catering ( obiad) - catering dla jednej osoby
dziennie wynosi 20 zł. Dla 30 dzieci dzienny
koszt wynosi 600 zł. Koszt cateringu przez 6 dni
wynosi 3600

3600,0    

3. koszt opłat wychowawczynie - 1
wychowawczyni 550 zł tygodniowo. koszt dla
dwóch wychowawczyń przez dwa turnusy 1100
zł

1100,0    

4. 5 wolontariuszy do pomocy wychowawczej,
pracować będzie 3 godziny każdego dnia przez
6 dni trwania turnusu. 5 x 3 =
15 h ; 15 h x 6 dni= 90 h; 90 h x 13.70 zł= 1233
zł

1233,0    

5. 5 wolontariuszy do pomocy przy jazdach
pracować będzie 4 h dziennie ( jazdy,
przygotowanie koni) przez 6 dni turnusu.
5 x 4h= 20 h; 20 x 6 dni = 120 h; 120 h x 13.70=
1644zł

1644,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11177,0 7200,0 3977,0

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..............................

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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