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 Innowacji Społecznej, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000277617, Kod pocztowy: 80032, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Gościnna, Numer posesji: 14, Województwo: pomorskie, Powiat:
Gdańsk, Gmina: m. Gdańsk, Strona www: www.gfis.pl , Adres e-mail: biuro@gfis.pl, Numer telefonu: 583049956,
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)

Przemysław Kluz
Adres e-mail: p.kluz@gfis.pl Telefon: 695939739

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego
2. Termin realizacji zadania

2)

Partnerska Rewitalizacja
Data
rozpoczęcia

01.11.2019

Data
zakończenia

10.12.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Opis zadania
Projekt "Partnerska Rewitalizacja" to inicjatywa o charakterze edukacyjnym i budującym potencjał lokalnej społeczności w
kontekście Programu Rewitalizacji realizowanego w dzielnicy Orunia-Św.Wojciech-Lipce. Celem projektu jest wzmacnianie
jakości oddziaływań rewitalizacyjnych w dzielnicy, poprzez aktywne włączenie 25 przedstawicieli i przedstawicielek
lokalnych organizacji i instytucji w oraz przygotowanie lokalnych partnerów do korzystania z narzędzi rewitalizacyjnych. W
ramach projektu zaplanowano warsztaty edukacyjne ze specjalistami z obszaru organizacji społeczności lokalnej (2
dnix8h=16h). Warsztaty obejmować będą zagadnienia takie jak: metody organizacji społecznej, metodologia pracy domu
sąsiedzkiego, narzędzia Programu Rewitalizacji, wprowadzenie Programu Rewitalizacji - harmonogram, zakres, przestrzeń
włączania partnerów lokalnych, metodologia skutecznej współpracy w partnerstwie etc. Uczestnikom zostaną zapewnione
materiały szkoleniowe oraz poczęstunek podczas zajęć.
Miejsce realizacji
Dom Sąsiedzki "Gościnna Przystań", Gdańsk, ul.Gościnna 14
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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 16h warsztatów edukacyjnych dla 25
przedstawicieli i przedstawicielek organizacji i
instytucji lokalnych

100%

lista obecności

Budowa programu edukacyjnego z obszaru
100%
organizacji społecznej w kontekście rewitalizacji

program, materiały szkoleniowe

Podniesienie kompetencji 25 przedstawicieli i
przedstawicielek organizacji i instytucji
lokalnych w obszarze angażowania się w
Program Rewitalizacji

100%

lista obecności, program

Wzmocnienie jakości oddziaływań
rewitalizacyjnych w dzielnicy, przez aktywne
zaangażowanie lokalnych partnerów

100%

lista obecności, program

Rozwój potencjału lokalnego partnerstwa przez 100%
zintegrowanie i wyposażanie w unikalną wiedzę
z obszaru organizacji społeczności lokalnej

lista obecności, program

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Gdańską Fundację Innowacji Społecznej (GFIS) powołaliśmy w 2007 roku, aby budować i wdrażać skuteczne rozwiązania
skierowane do dzieci, młodzieży i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz wspierać rozwój
lokalnych społeczności.
Uczestniczyliśmy w przekształcaniu systemu opieki nad dziećmi pozbawionymi pieczy rodzicielskiej na terenie Pomorza,
angażując się w modernizację instytucjonalnych Domów Dziecka. Dziś prowadzimy 6 kameralnych Domów dla Dzieci w
Trójmieście, gwarantując 84 wychowankom bezpieczeństwo, specjalistyczne wsparcie i rozwój do samodzielnego,
dorosłego życia.
Wypracowaliśmy i realizujemy unikatowy w skali kraju program usamodzielnienia, w którym wychowankowie zdobywają
kompetencje społeczno-zawodowe w oparciu o zatrudnienie w utworzonych i prowadzonych przez fundację 3 firmach
społecznych – Kawiarni Kuźnia, Hotelu So Stay*** oraz Barze Centrala.
Bezpieczny start w dorosłe życie naszych wychowanków i wychowanek budujemy także poprzez wypracowany i wdrożony
przez fundację program mieszkalnictwa wspomaganego, oparty na zasadach najmu społecznego. Jesteśmy operatorem 12
mieszkań wspomaganych, które są elementem Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Wspomaganego samorządu
Gdańska.
Ważnym segmentem działalności fundacji jest praca w środowisku lokalnym. Stworzyliśmy i od 2010 roku prowadzimy
Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań” wzorowany na brytyjskich doświadczeniach community centers. Tu budowany jest
potencjał silnej społeczności, która świadomie wpływa na swoją przyszłość. Mieszkańcy aby skutecznie działać potrzebują
dobrej komunikacji i dostępu do wiedzy. Dlatego stworzyliśmy i prowadzimy lokalny portal MojaOrunia.pl. Oferuje on
rzetelne dziennikarstwo, lokalną blogosferę i monitoring ważnych dla dzielnicy wydarzeń.
W strategii rozwoju stawiamy na kreowanie takich rozwiązań, które wykorzystują osobisty potencjał, lokalne
uwarunkowania oraz szeroką współpracę, prowadzą do trwałości i zakorzenienia świadczonych usług w społeczności
lokalnej. Jesteśmy organizacją uczącą się z bogatym doświadczeniem w kreowaniu zmiany. Nie boimy się wyzwań.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Dotychczasowe doświadczenie w zakresie obejmującym zadanie obejmuje:
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1. Dziesięcioletnie prowadzenie portalu MojaOrunia.pl, od 2012 dofinansowany przez Urząd Miejski w Gdańsku.
2. Wieloletnie, prowadzone w sposób ciągły od 2009r doświadczenie w pracy społecznej w Domu Sąsiedzkim Gościnna
Przystań w Gdańsku Oruni ,obejmującej m.in oddziaływania włączające mieszkańców w aktywność społeczną i
przejmowanie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.
3. Współpracę międzynarodową z organizacją Groundwork NI z Belfastu zawiązana w ramach projektu „CEAL – nowe
spojrzenie na ekonomię społeczną z perspektywy brytyjskich doświadczeń” zrealizowanego w okresie 01.06.2010 –
31.12.2011. Projekt zrealizowany został w partnerstwie z Ashton Community Trust z Belfastu i obejmował wizyty studyjne
oraz staże pracowników GFIS u partnerów zagranicznych celem zdobywania wiedzy, doświadczeń oraz inspiracji w
obszarze animacji społecznej. Nawiązana współpraca z Groundwork NI przyczyniła się do wzrostu wiedzy i umiejętności
pracy ze wspólnotami sąsiedzkimi.
4. Realizację projektu „Edukacja obywatelska w działaniu” projekt na kwotę 393 135,00 zł. zrealizowany został w okresie
01.09.2012 – 31.10.2013 z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy. Inspiracją do tego projektu była wcześniejsza współpraca z Groundwork NI z Belfastu.
Zaangażowaliśmy mieszkańców 5 podwórek z terenu Gdańsk Orunia do udziału w warsztatach edukacyjnych i
planistycznych, podczas których wypracowali oni przy wsparciu architekta i facylitatora społecznego koncepcję
zagospodarowania ich podwórek. Koncepcje wypracowane przez mieszkańców zostały przez nich następnie zrealizowane
przy wsparciu GFIS. Mieszkańcy przy wsparciu wolontariuszy i zespołu projektowego zaaranżowali przestrzeń sąsiedzką
porządkując miejsca parkingowe, sadząc zieleń, tworząc miejsca zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji dla dorosłych.
Zmiana dokonała się nie tylko w przestrzeni, ale przede wszystkim w postawach mieszkańców. Wykorzystując
doświadczenia pracy w projekcie oraz działania Groundwork NI wypracowaliśmy w ramach projektu Przewodnik po
podwórkach – czyli jak w dziesięciu krokach zmienić wspólnie z mieszkańcami przestrzeń ich sąsiedztwa. Przewodnik
przedstawia model pracy z mieszkańcami nad przekształcaniem podwórkowej przestrzeni sąsiedzkiej.
5. Realizację projektu "Quo Vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto" Projekt realizowany został w ramach
programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z funduszy EOG (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego) w partnerstwie Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, Politechniki Gdańskiej (Wydział Architektury) i
Sopockiej Szkoły Wyższej. Projekt narodził się z potrzeby dyskusji nad partycypacyjnym planowaniem miasta z
perspektywy lokalnych społeczności dzielnic Gdańska. Zespół projektu składał się ze specjalistów reprezentujących
zarówno różne środowiska (lokalne społeczności, akademicy i studenci, praktycy planowania), jak i odmienne dziedziny
(urbanistyka, architektura, socjologia, inżynieria drogowa, inżyniera środowiska). Osiągnięto w ten sposób dotąd w Polsce
mało reprezentowany układ współpracy pomiędzy stroną społeczną a środowiskiem profesjonalnym. Taka konstrukcja
pozwoliła zrealizować trwający rok projekt, poświęcony umocnieniu działań lokalnych wspólnot, na rzecz poprawy jakości
dzielnicowych przestrzeni publicznych. W czterech dzielnicach Gdańska, dzięki zwrotnemu transferowi wiedzy i
doświadczenia, wypracowany został nowy, wychodzący poza dotychczasową praktykę, trybu uspołecznienia debaty wokół
przyszłości miasta. Podsumowaniem projektu była konferencja naukowa oraz publikacja „Przestrzeń publiczna dzielnicy w
partycypacyjnym planowaniu strategicznym. Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto”
5. Realizację wydarzeń w przestrzeni publicznej z aktywnym udziałem mieszkańców,m,in zagospodarowanie skweru, przy
placu na ul Gościnnej , prace porządkowe, zazielenianie placów i skwerów urządzanie placów zabaw w przestrzeni
publicznej Dzielnicy Gdańsk Orunia.
6. Szereg projektów w zakresie działań profilaktycznych i animacji społeczności lokalnych.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
W ramach projektu zostaną wykorzystane następujące zasoby:
1) baza lokalowa w Domu Sąsiedzkim "Gościnna Przystań":
a) sala szkoleniowa wyposażona w rzutnik, flipchart, komfortową przestrzeń szkoleniową,
b) zaplecze kuchenne na potrzeby przygotowania poczęstunku;
c) toalety,
2) materiały plastyczne i akcydensowe do realizacji szkolenia z zasobów GFIS.
Szacunkowa wartość rynkowa zasobów: ok. 1000zł

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji
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Z innych źródeł

1.

Koszt zatrudnienia trenerów do realizacji
szkolenia (usługa)
(16hx156,25zł)=2500zł,
2500złx2trenerów=5000zł

5000,0

2.

Koszt całodziennego wyżywienia dla
uczestników podczas szkolenia (usługa)
50złx25osóbx2dni=2500zł

2500,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

7500,0

7500,0

0,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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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