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)

13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych

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 "Dla Siedlec", Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000504080, Kod pocztowy: 80-136, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Kartuska, Numer
posesji: 83, Numer lokalu: 4, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina: m. Gdańsk, Strona
www: www.dlasiedlec.pl, Adres e-mail: dlasiedlec@gmail.com, Numer telefonu: 690365889,
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)

Brygida Folkmann-Banaszak
Adres e-mail: dlasiedlec@gmail.com Telefon: 690365889

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Dom Sąsiedzki "Zakopianka" I

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

15.07.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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12.10.2020

Opis zadania
Zaproszenie mieszkańców do uczestnictwa w sprawdzonych formach aktywności, które były
prowadzone na terenie Domu Sąsiedzkiego "Zakopianka", skierowane do mieszkańców dzielnicy w
dwóch grupach wiekowych, dla mieszkańców do 59 r.ż. oraz seniorów 60+. Tematyka spotkań jest
zróżnicowana, umożliwiająca rozwój osobisty na wielu poziomach. Podnoszenie kondycji fizycznej,
podnoszenie umiejętności manualnych, fotograficznych, spotkań mieszkańców celem rozwijania
swoich pasji to wszystko jesteśmy w stanie zapewnić podczas uczestnictwa w naszych warsztatach.
Fotomania Siedlce - spotkania pasjonatów fotografowania, prowadzone przez doświadczonego
fotografa, w ramach cyklicznych spotkań, realizowane w formach spaceru z aparatem, podnoszenia
umiejętności uczestników oraz organizacji wystaw prac uczestników. Skierowana do obydwóch grup
wiekowych.
Zajęcia Ruchowe dla Seniorów - aktywizacja ruchowa seniorów poprzez utrzymywanie dobrej
kondycji i sprawności fizycznej pod okiem wyszkolonego trenera. Skierowana do grupy 60+.
Klub Rozwoju Osobistego - umożliwienie spotkań mieszkańców dzielnicy, realizujących swoje
hobby, rozwijających swoje zainteresowania, podejmowania wspólnych działań na rzecz
wzajemnego wsparcia i środowiska lokalnego o charakterze międzypokoleniowym. Skierowana do
obydwóch grup wiekowych.
Malarki - poznawania nowych technik, rozwijanie umiejętności manualnych, relacji społecznych
prowadzone przez artystę plastyka, w formie spotkań 2 razy w miesiącu, realizowane w formie
warsztatów, podnoszenie umiejętności lokalnej społeczności, nakłanianie do integracji, organizacja
wernisaży prac uczestników. Skierowana do grupy 60+.

Miejsce realizacji
Dom Sąsiedzki "Zakopianka", Gdańsk ul. Zakopiańska 40

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

podnoszenie umiejętności uczestników 45% zadowolonych
warsztatów fotograficznyc
beneficjetow

tablica satysfakcji

utrzymanie oraz podnoszenie
sprawności fizycznej seniorow

45% zadowolonych
beneficjentów

tablica satysfakcji

możliwość spotkań, wymiany
poglądów, rozwój osobisty

45% zadowolonych
beneficjentów

tablica satysfakcji

rozwój umiejętności manualnych
uczestników warsztatów malarskich

45% zadowolonych
beneficjentów

tablica satysfakcji
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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
Stowarzyszenie "Dla Siedlec" wspłóracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na Siedlcach.
Wspólnie z Fundacją Świat Wrażliwy i Fundacją Wsparcia i Inicjatyw Społecznych orgaznizujemy
mikołajki dla dzieci potrzebujących, wspólnie realizujemy projekt Zrozumieć Sierpień na Siedlach i
wiele innych. Z Fundacją Wsparcia i Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszeniem Nasze Siedlce
działamy w ramach porozumienia partnerskiego w Domu Sąsiedzkim "Zakopianka" . Korzystamy z
potencjalu lokalowego DS "Zakopianka" z naszych kontaktów i potencjału osób zaangażowanych w
projekt. W ramach Domu Sąsiedzkiego "Zakopianka" prowadzimy działania od 2015. Od 2014 roku
w ramach współpracy z ECS realizuje na Siedlcach projekt Zrozumieć Sierpień w ramach, którego
prowadzimy warsztaty chóralne, emisji głosu, efektem końcowym są występy uczestników
warsztatów na piknikach kończących projekty, w 2014 roku śpiewaliśmy na otwarciu ECS. Wspólny
projekt "Między nami na Siedlcach", "Siedlce w sztuce"
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Wszystkie zawarte w ofercie działania są kontynuacją poszczególnych wydarzeń.
Każde z działań dedykowanych poszczególnym grupom cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Wszystkie zadania zostały realizowane na wysokim poziomie i przy dużej frekwencji, co daje wysoki
wskaźnik osiągniecia rezultatów.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Działania wpisują się w model tworzenia idei Domów Sąsiedzkich w Gdańsku. Stowarzyszenie "Dla
Siedlec", Stowarzyszenie "Nasze SIedlce" oraz Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych od 5 lat
współtworzą ofertę działań Domu Sąsiedzkiego "Zakopianka".
Współpracujemy z:
- Fundacja Świat Wrażliwy
- Dr. Clown
- Fundacja Gdańska
- Społeczna Poradnia Prawna
- placówkami oświatowymi: Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 58, Przedszkole nr 22,
VIII Liceum Ogólnokształcące
- Europejskie Centrum Solidarności
- Rada Dzielnicy Siedlce
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
posiadamy:
sprzęt nagłaśniającym - 2500,00
wyposażenie kuchni (naczynia, warniki, kuchenka mikrofalowa) - 1500,00
pianino - 300,00
sztatalugi, systemy wystawiennicze - 3000,00
ekran - 330,00
sale wyposażone są w stoły i krzesła
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

media

3000,0

2.

Fotomania Siedlce

1500,0

3.

Zajecia ruchowe dla seniorów

1500,0

4.

obsługa księgowa projektu

5.

klub rozwoju osobistego

2000,0

6.

warsztaty malarskie

1500,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Z innych
źródeł

500,0

10000,0

10000,0

0,0

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;
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..............................

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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