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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) 7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób
Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

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: Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe,
Numer Krs: 0000052835, Kod pocztowy: 80-246, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: ul.
Pniewskiego , Numer posesji: 8, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk,
Strona www: pzggdansk.pl, Adres e-mail: pzggdansk@wp.pl, Numer telefonu: 503909987,
 
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)

Mariola Stancel
 
Adres e-mail: mariola.stancel@pzggdansk.pl Telefon: 
503909987

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego "Magia Świąt Bożego Narodzenia"- spotkanie integracyjne
osób niesłyszących"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

10.11.2021 Data
zakończenia

23.12.2021
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3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Opis zadania

Zadanie pn. "Magia Świąt Bożego Narodzenia"- spotkanie integracyjne osób niesłyszących" będzie
okazją do rozwoju, poznania tradycji, zwyczajów i wartości Bożonarodzeniowych wśród osób
niesłyszących. To także zapewnienie uczestnikom spędzenia czasu w wyjątkowej atmosferze,
wprowadzenia odpowiedniego nastroju świątecznego, wzajemnej integracji i chęci pomagania sobie
nawzajem.
Zadanie polegać będzie na organizacji i przeprowadzeniu dla 50 osób niepełnosprawnych,
niesłyszących, mieszkańców Gdańska :
- pięciu spotkań kulinarnych, każde spotkanie trwać będzie dwie godziny. W jednym spotkaniu
bierze udział 10 osób. Zajęcia obejmować będą pieczenie pierników, zdobienie pierników oraz
ozdobne pakowanie pierniczków z przeznaczeniem na upominek świąteczny dla bliskiej osoby,
- dekorowanie sali, ubranie choinki, rozmowy o świętach, oglądanie zdjęć z poprzednich spotkań i
wspominać naszych przyjaciół
- dwóch prelekcji po 2 godziny każda. Prelekcje odbywać się będą w grupach po 25 osób, dla każdej
grupy zostanie przeprowadzone jedna prelekcja. Tematem prelekcji będą zwyczaje i tradycje
Bożonarodzeniowe oraz jakie jest ich znaczenie w Polsce i na świecie. Na prezentacje zostaną
zaproszone zaprzyjaźnione osoby głuche (rodziny) zamieszkujące w innych Krajach, które będą
mogły opowiedzieć o tych zwyczajach tam gdzie mieszkają . W trakcie tych prelekcji, przewidujemy
możliwość łączenia się online ze znajomymi i przyjaciółmi z innych krajów dla poznania tradycji i
zwyczajów świątecznych.
- nauki kolęd w języku migowym
- spotkania integracyjnego "Wigilia" z okazji Świat Bożego Narodzenia rozpocznie się udziałem
niesłyszących we mszy świętej tłumaczonej na język migowy. Następnie wszyscy niesłyszący,
mieszkańcy Gdańska udadzą się do restauracji Dziki Gon, przy ul. Jaśkowa Dolina 114 Gdańsk-
Wrzeszcz . W odświętnie udekorowanej restauracji oraz w miłej i świątecznej atmosferze przy
poczęstunku, osoby niesłyszące złożą sobie życzenia, podzielą się opłatkiem oraz będą śpiewać
kolędy w języku migowym,
Na zakończenie spotkania uczestnicy zadania otrzymają świąteczny upominek.
W spotkaniu wigilijnym weźmie udział 50 osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności - mieszkańcy Gdańska.

Wszystkie działania wymagają zachowania dystansu, stosowania środków dezynfekujących oraz
środków ochrony, które uwzględniono w kosztorysie.

Cele zadania :

- przybliżenie tradycji i zwyczajów świąt Bożego Narodzenia w Polsce i na świecie;
- integracja grupy poprzez wspólną wieczerzę oraz śpiewanie kolęd w języku migowym:
- doskonalenie umiejętności składania życzeń oraz nauka kulturalnego zachowania się ;
- wyrabianie właściwych postaw poprzez wspólne przeżywanie wrażeń;

Jednocześnie nadmieniamy, iż w związku z obecną sytuacją pandemii i możliwością wprowadzenia
przez rząd zmian w przepisach i zaostrzeniem rygorów sanitarnych niektóre działania mogą ulec
zmianie.
Działania zostaną przeprowadzone w mniejszych grupach, a spotkanie integracyjne - wigilia
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odbędzie się w siedzibie Polskiego Związku Głuchych i będzie w formie usługi cateringowej.

Miejsce realizacji

1. Polski Związek Głuchych, ul. Pniewskiego 8 80-246 Gdańsk - dekoracja sali, zajęcia kulinarne ( pięć
spotkań po dwie godziny dla pięciu grup po 10 osób niesłyszących, mieszkańców Gdańska), dwie
prelekcje (po dwie godziny dla dwóch grup po 25 osób, niesłyszących, mieszkańców Gdańska) ,
nauka kolęd w języku migowym.
2.Restauracja Dziki Gon, ul. Jaśkowa Dolina 114 Gdańsk-Wrzeszcz - spotkanie integracyjne
"Wigilijna" dla grupy 50 osób, niesłyszących, mieszkańców Gdańska.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Uczestnictwo 50 osób z
niepełnosprawnością narządu słuchu,
mieszkańców Gdańska w zadaniu pn.
"Magia Świąt Bożego Narodzenia"-
spotkanie integracyjne osób
niesłyszących"

50 osób lista uczestników

Zwiększenie wiedzy, rozwój
umiejętności i zainteresowań poprzez
udział w prelekcji i zajęciach
kulinarnych.

45 osób ankieta

Kultywowanie tradycji poprzez
wspólne biesiadowanie, śpiewanie
kolęd w języku migowym.

45 osób ankieta

Nabycie właściwych postaw
interpersonalnych

45 osób ankieta

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

Polski Związek Głuchych ma wieloletnie doświadczenie w realizacji ofert i konkursów grantowych.
Od lat pomaga i działa na rzecz osób Głuchym w szeroko rozumianym zakresie prowadząc m.in.
usługi informacyjno- konsultacyjne, stałe zajęcia, świadcząc pomoc we wszystkich życiowych
sprawach oraz organizując spotkania okolicznościowe i imprezy integracyjne.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Obecnie realizujemy projekt pn. "Chcemy być aktywni i samodzielni w życiu społecznym -
dofinansowanie PFRON.

Zadanie realizowane w 2021roku
1. Od rekreacji do integracji - piknik sportowo - rekreacyjny"- dofinansowanie Gmina Miasta
Gdańsk.

Zadanie realizowane w 2020 roku dla niesłyszących z Gdańska:
1. "BĄDZMY RAZEM" - piknik integracyjno - rekreacyjny– dofinansowanie Gmina Miasta Gdańsk.
Ze względu na stan epidemii w 2020 niestety nie zorganizowano więcej zadań dla dużej grupy osób.

Zadanie realizowane w 2019 roku:
1."Sport i zabawa sposobem na integrację osób niesłyszących - piknik rekreacyjny" - dofinansowane
Gmina Miasto Gdańsk.
2. XXII Zlot Osób Niesłyszących i Niedosłyszących” - dofinansowanie Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego.
3. "Kaszubskie ślady historii-wycieczka turystyczno - rekreacyjna " - dofinansowanie Gmina Miasta
Gdańsk.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby lokalowe:
Siedziba Polskiego Związku Głuchych z wyposażeniem przy ul. Pniewskiego 8 w Gdańsku Wrzeszczu.
Zasoby kadrowe:
1 osoba na umowę zlecenie z wykształceniem wyższym, nauczyciel języka migowego, biorący udział
w licznych projektach zagranicznych z osobami Głuchymi ERASMUS +, wolontariat europejski "Deaf
Gain"
2 osoby - pracownicy organizacji z wykształceniem wyższym i średnim ze znajomością języka
migowego, wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niesłyszącymi.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł
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1. Zakup materiałów niezbędnych do
realizacji zadania: materiały i ozdoby
świąteczne, art. spożywcze i
dekoracyjne,

1 300,00    

2. Usługa gastronomiczna 50 osób x 80,-
zł.

4 000,00    

3. upominki świąteczne 50 osób x 25,-zł. 1 250,00    

4. Umowa zlecenie - przygotowanie i
przeprowadzenie prelekcji ( 2 godz. x
50,-zł. -przygotowanie prezentacji, 2 x
po 2 godz. x 100,-zł. prelekcja w jęz.
migowym)

500,00    

5. Środki ochrony (maseczki i rękawiczki
jednorazowe), płyny do dezynfekcji rąk
i powierzchni.

250,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 7 300,00 7 300,00 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)

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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