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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) 16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

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: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000273799, Kod pocztowy: 80-823, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk
, Ulica: Za Murami , Numer posesji: 2-10, Numer lokalu: brak, Województwo: pomorskie, Powiat:
Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk, Strona www: gdanska.zhp.pl, Adres e-mail:
sekretariat@gdanska.zhp.pl, Numer telefonu: 58 30113 27,
 
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)

Beata Matyjaszczyk
 
Adres e-mail: beata.matyjaszczyk@zhp.net.pl Telefon: 
501209717

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Szanty po wakacjach

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

18.10.2021 Data
zakończenia

31.10.2021

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

Celem zadania jest popularyzacja kultury morskiej wśród młodych gdańszczanek i gdańszczan.
Projekt wpisuje się w działania z zakresu edukacji kulturowej, wskazuje na ważny aspekt w rozwoju
Miasta Gdańska w przeszłości i dzisiaj - morze.

Projekt skierowany jest do wolontariuszy w gdańskich organizacjach pozarządowych, Będzie dla
nich formą podziękowania za działania na rzecz mieszkańców Gdańska, szczególnie w trakcie
wakacji. Sala Domu Harcerza pomieści 180 osób, ze względu na Covid planujemy liczbę 150
uczestników i uczestniczek. Uczestnicy będą proszeni o zgłaszanie się poprzez Form's i rezerwację
miejsca. System ten zapewnia ochronę danych osobowych, a jednocześnie łatwość w obsłudze.
Dodatkowo każdy uczestnik w dniu koncertu otrzyma formularz do wypełnienia dotyczący stanu
zdrowia i kontaktu z osobami zakażonymi. Po potwierdzeniu dopełnienia formalności każdy osoba
otrzyma opaskę z numerem. Dzięki temu będziemy wiedzieli ile osób uczestniczyło w koncercie i
spełnimy normy bezpieczeństwa.

Koncert poprzedzą próby zespołu w Domu Harcerza. Jest to nowy zespół "Za Murami" ale jego
członkowie tworzyli zespół "Grupa MUzycznego Wsparcia" grający od wiosny 2012r. początkowo
pod nazwą Harcerska Grupa GMW. Był to efekt spontanicznego występu grupy instruktorów na
koncercie Muzyka Wędrownika, który odbył się w marcu 2012 r podczas przeglądu Kulturalnego
Hufca ZHP Gdańsk Śródmieście. GMW zadebiutowała na 40 Ogólnopolskim Turystycznym
Przeglądzie Piosenki Studenckiej BAZUNA 2012 a zaprezentowana tam „Wiosna” zdobyła tytuł
Radiowej Piosenki Roku – co stało się zachętą do dalszej działalności (co początkowo nie było wcale
takie oczywiste). W repertuarze grupy znajdują się piosenki turystyczne, żeglarskie i poezja
śpiewana własnego autorstwa. W lipcu 2019 roku, Grupa Muzycznego Wsparcia zdobyła nagrodę
Grand Prix na jubileuszowym XX festiwalu piosenki "Szanty Pod Żurawiem" w Gdańsku.

Koncert odbędzie się w dniu 23 października 2021, Idąc za słowami Goethego „Gdzie słyszysz śpiew,
tam idź, tam dobre serca mają. Źli ludzie, uwierz mi, ci nigdy nie śpiewają” , podczas występu
uczestnicy będa zachęcani do wspólnego śpiewania, co da poczucie wspólnoty i chęci do kolejnych
wspólnych działań na rzecz innych . Szczególnie po okresie zamknięcia, ze względu na pandemię jest
bardzo ważne, aby młodzi ludzie spędzali czas razem, w oderwaniu od telefonów i komputerów i
budowali poczucie wspólnoty.

Informacja o koncercie będzie upowszechniona przez strony internetowe: grop.pl,, gdańska, zhp.pl
zaprzyjaźnionych organizacji, szczególnie w Centrum Wolontariatu w Gdańsku, zaprojektowany i
wydrukowany zostanie plakat promujący koncert, utworzone wydarzenie na FB.

Miejsce realizacji

Dom Harcerza ul. Za Murami 2-10

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba uczestników 150 liczba zgłoszeń
internetowych
liczba wydanych opasek

Koncert szantowy 1 dokumentacja zdjęciowa

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

Charakterystyka oferenta

ZHP Chorągiew Gdańska jest stowarzyszeniem, którego głównym celem jest wychowanie dzieci i
młodzieży. Zadanie statutowe organizacja realizuje przez organizację cotygodniowych spotkań dla
około 6500 dzieci i młodzieży w woj. pomorskim, w tym 1800 w Gdańsku. Spotkania prowadzą
przeszkoleni instruktorzy ZHP, pracujący społecznie. Podsumowaniem całorocznej pracy jest
organizacja wypoczynku letniego.
W trakcie spotkań - zbiórek - prowadzone są zajęcia edukacyjne, dzieci nabywają kompetencje
społeczne. ZHP Chorągiew Gdańska pracuje z osobami niepełnosprawnymi. Udział w pracach
organizacji jest dobrowolny.
W tym roku obchodzić będziemy sto lat od powstania pierwszej drużyny harcerskiej w Gdańsku i 50
lat od otwarcia podwojów Domu Harcerza dla dzieci i młodziezy. Zespołu Dworu miejskiego
odbudowanego po zniszczeniach wojennych z inicjatywy instruktorów i przy zaangażowaniu
społecznemu instruktorów ZHP. Praca ZHP CHorągwi Gdańskiej opiera się o wolontariuszy bez nich
funkcjonowanie organizacji byłoby nieozliwe

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska prowadzi działania na rzecz społeczności lokalnej
województwa pomorskiego już ponad 100 lat. Głównym celem działań jest przygotowanie ich do
dorosłego życia dzieci i młodzieży, tak aby byli aktywnymi, przedsiębiorczymi i odpowiedzialnymi za
siebie i otoczenie. Największym zasobem ZHP Chorągwi Gdańskiej są społecznie, bez
wynagrodzenia, pracujący instruktorzy. Bez ich pracy, pomysłowości i zaangażowania nie byłoby
możliwości objęcia wsparciem 6500 osób w wieku od 6 do 100 lat.Instruktorzy Chorągwi Gdańskiej
pracując społecznie w sposób ciągły, nie okazjonalny, każdego roku:
• l prowadzą cotygodniowe spotkania z 130 grupami dzieci i młodzieży w wymiarze 3 h
tygodniowo,
• współpracują z rodzicami i opiekunami uczestników. Sami zapewniają sobie niezbędne
materiały do spotkań, pokrywają koszty dojazdów na spotkania, koszty szkoleń instruktorskich.
Łącznie w ciągu roku przepracowują 18 720 h.
• l organizują wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży, prowadzą rekrutację
uczestników, organizują miejsca wypoczynku, przygotowują budżet, prowadzą rozliczenia
finansowe obozu, odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, realizują ciekawe
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działania programowe;
• l przygotowują nowych instruktorów do funkcji wychowawczych i zarządczych w organizacji,
prowadzą szkolenia między innymi z zakresu z komunikacji, psychofizycznego rozwoju dziecka,
liderstwa, pracy metodą projektową, zarządzania organizacją, przepisów prawnych w zakresie
finansowym, zarządzania majątkiem, ochrony danych osobowych i wiele innych
Statut ZHP mówi, że nasza organizacja jest otwarta dla wszystkich, bez względu na płeć, rasę czy
wyznanie. To zdanie wskazuje na rolę otwartości i tolerancji w naszym Związku.
Działania związane z BŚP prowadzone są przez naszą Chorągiew od 1991 roku.
W 2019 r prowadzimy działania pt Teatr na wyspie, zwiększający udział w kulturze mieszkańców
Wyspy Sobieszewskiej. Od lat nasze hufce organizują festiwale piosenki jednym z bardziej znanych
jest Szałamaja ( w tym roku 33 edycja).

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Posiadamy bazę teleadresową, która zostanie wykorzystana do zaproszenia wolontariuszy na
koncert. Zaplecze biurowe, w tym komputery,drukarki. Posiadamy też komplet opasek
ponumerowanych, jednorazowych, które zostaną rozdane uczestnikom.
Zasoby osobowe
Ewa Deręgowska - instruktor ZHP odpowiedzialny za organizację koncertu i koordynację działań
związanych z rekrutacją uczestników, promocją i zapewnieniem bezpieczeństwa COVID 19
W składzie zespołu:
Katarzyna Michałowska - wokal, od 2012 roku zespół GMW a także od 2020 w zespole Za Murami,
Dominika Małuszek - policealne studium muzyczne im. Baduszkowej w Gdyni, gitara, ukulele,
pianino oraz wokal, od 2012 roku liczne zespoły muzyczne a od 2020 w zespole Za Murami,
Grzegorz Święcicki - gitara basowa od 2012 roku zespół GMW oraz zespoły kościelne a od 2020 w
zespole Za Murami,
Tomasz Kruger instrumenty perkusyjne, od 1985 w zespołach kościelnych, w latach 2006 - 2016 w
zespole Shantymentalni, od 2012 roku zespół GMW oraz zespoły kościelne a od 2020 w zespole Za
Murami,
Michał Jarocki - gitara, zespoły kościelne a od 2020 w zespole Za Murami,
Tomasz Kozłowski - podstawowa szkoła muzyczna w klasie skrzypiec, gitara basowa, gitara
akustyczna, instrumenty perkusyjne, długie lata licznych w zespołach, od 2012 roku zespół GMW
oraz zespoły kościelne a także od 2020 w zespole Za Murami
Piotr Małuszek - ognisko muzyczne 2 stopnia w klasie skrzypiec, skrzypce, gitara oraz wokal, od
1988 w licznych zespołach od 2012 roku zespół GMW oraz zespoły kościelne a od 2020 w zespole Za
Murami

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynajęcie sali Koncert - próby +
koncert 15 godzin + obsługa widza

3 700,00    

2. Dekoracja sali 1 700,00    
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3. Wynagrodzenie zespołu (aranżacja
szant, próby, koncert) i obsługa
techniczna koncertu i prób: 6 osób x
10 godzin x 60 zł - umowa zlecenie z
kosztami pracodawcy i pracownika

3 600,00    

4. Projekt plakatu - umowa zlecenie z
kosztami pracodawcy i pracownika 6
godzin x 50 zł

300,00    

5. Druk plakatu 50 sztuk 200,00    

6. Zarządzanie projektem -
oddelegowanie 20 godzin - umowa o
pracę ze składkami pracodawcy i
pracownika

500,00    

7. Obsługa medialna - porozumienie o
wolontariacie 20 godzin x 40 zł

800,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 800,00 10 000,00 800,00

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

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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