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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) 5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców

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: Fundacja Wspólnota Gdańska, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000286430, Kod
pocztowy: 80-320, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Opata J. Rybińskiego, Numer
posesji: 25, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk, Strona www:
www.wspolnotagdanska.pl, Adres e-mail: fundacja@wspolnotagdanska.pl, Numer telefonu:
583452967,
 
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)

Jolanta Leśniewska
 
Adres e-mail: j.lesniewska@wspolnotagdanska.pl 
Telefon: 517599027

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Rozmawiamy po polsku- nauka dla dzieci i dorosłych.

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

26.11.2021 Data
zakończenia

31.12.2021

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

Zadanie "Rozmawiamy po polsku - nauka dla dzieci i dorosłych" jest odpowiedzią na bieżące
potrzeby wymagające pilnego działania, zgłaszane przez nauczycieli z gdańskich szkół - wśród
uczniów jest coraz więcej imigrantów słabo znających język polski. Ta sytuacja zwiększa poczucie
wykluczenia w środowisku rówieśniczym oraz powoduje narastające zaległości edukacyjne. To z
kolei negatywnie wpływa na kondycję emocjonalną dzieci i ich opiekunów, utrudniając procesy
adaptacji i integracji w nowym środowisku. Nauczyciele, widzący narastającą skalę problemu
jednogłośnie twierdzą, że proponowane zajęcia uzupełniające nie są wystarczające i jest potrzeba
ich intensyfikacji oraz upowszechnienia ich dostępności. Wszystkie zajęcia i materiały będą dla
uczestników bezpłatne.
Odpowiedzią na przedstawiony problem jest projekt Oferenta zakładający:
- naukę języka polskiego dla uczniów gdańskich szkół podstawowych i dla ich rodziców/opiekunów
(w tym samym czasie w jednej sali będą zajęcia dla dzieci, w drugiej dla dorosłych – w ten sposób
ułatwiamy dotarcie na zajęcia dzieciom wymagającym opieki oraz rozszerzamy zakres edukacji o
dorosłych);
- zajęcia będą prowadzone przez wyspecjalizowanych lektorów mających doświadczenie w nauce
języka polskiego obcokrajowców; kadry pozyskane będą z zasobów Uniwersytety Gdańskiego –
partnera projektu;
- w sumie przewidziano 52 godziny zajęć (dwa razy w tygodniu, godzinne lekcje) oraz materiały
dydaktyczne
- miejsce zajęć- Oliwski Ratusz Kultury, siedziba Oferenta (ul. Opata J. Rybińskiego 25, Gdańsk-
Oliwa)
- przewidziana liczba uczestników - ok. 40 osób.

Zakładane cele zadania:
- zniwelowanie skutków ograniczeń edukacyjnych spowodowanych słabą znajomością języka
polskiego
- przeciwdziałanie negatywnym skutkom wykluczenia społecznego z grupy rówieśniczej uczniów
szkól podstawowych,
- ułatwienie procesu integracji z mieszkańcami Gdańska
- pogłębienie wiedzy dzieci i ich rodzin o historii Gdańska, zaprezentowanej w atrakcyjny sposób
przy okazji nauki języka polskiego

Okazją do zintensyfikowania integracji uczestników i mieszkańców Gdańska, a szczególnie Oliwy,
będzie udział w wydarzeniu "Międzywyznaniowa Wigilia Oliwska" i Szopka z piasku -
organizowanego niezależnie przez Oferenta.

Miejsce realizacji

Oliwski Ratusz Kultury, Gdańsk, ul. Opata J. Rybińskiego 25, będący siedzibą Oferenta

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

rozszerzenie znajomości języka
polskiego wśród imigrantów - uczniów
szkół podstawowych i ich
rodzin/opiekunów

Przeprowadzenie 52 godzin
zajęć

Listy obecności;

stworzenie imigrantom - dzieciom i
rodzicom - bezpiecznej i przyjaznej
formy pogłębienia wiedzy o historii
Gdańska

Przeprowadzenie 52 godzin
zajęć

wywiady sprawdzające
poziom zadowolenia
odbiorców, przeprowadzone
wśród uczestników

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

Charakterystyka oferenta

Fundacja Wspólnota Gdańska została założona w 2007 roku przez gdańskiego przedsiębiorcę
Andrzeja Stelmasiewicza, jako niezależna inicjatywa obywatelska. Misją Fundacji jest wspieranie
rozwoju społeczności lokalnych poprzez kulturę, sztukę i edukację oraz rozwijanie współpracy z
partnerami zaangażowanych w rozwój społeczności lokalnych w różnych miastach europejskich. Od
2011 roku fundacja działa w Gdańsku Oliwie, realizując zarówno projekty o zasięgu ogólnopolskim i
międzynarodowym, jak i działania na rzecz lokalnej społeczności.
Od 3 lat fundacja prowadzi Oliwski Ratusz Kultury (po wykonaniu kapitalnego remontu kamienicy
użyczonej przez Miasto Gdańsk), gdzie działa m.in. Dom Sąsiedzki, sala koncertowa, pracownie
warsztatowe, hostel i restauracja.
Zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów - animatorów kultury, koordynatorów
projektów, pedagogów. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu zarówno dużych, jak i
lokalnych projektów kulturalno-społecznych.

Projekty ogólnopolskie i międzynarodowe:
1. Międzynarodowy Festiwal Form Przestrzennych Rozdroża Wolności (2011-2016)
2. Międzynarodowy Plener Rzeźby z Piasku (2008-2012)
3. Międzynarodowy Plener Rzeźby z Drewna (2012-2016)
4. Festiwal Sztuki Tutejszej TUTART (2008-2012)
Projekty lokalne:
1. Oliwska Akademia Sztuki, (2013 do dziś) współfinansowane przez Miasto Gdańsk
2. Dzieciaki w Warzywniaku, (2012, 2013, 2014), współfinansowane przez Miasto Gdańsk
3. Plażowy Dom Kultury (2008, 2009, 2010), partnerzy: GAK, MOSiR w Gdańsku
4. Jarmarkowy Dom Kultury (2008, 2009, 2010, 2011) podczas Jarmarku Św. Dominika; partner:
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
5. Warsztaty prowadzone w Obywatelskim Centrum Sztuki i Edukacji e66
6. Warsztaty artystyczne organizowane dla wolontariuszy współpracujących z Oferentem, w Galerii
Sztuki Warzywniak i Obywatelskim Centrum Sztuki i Edukacji e66.
7. Gdańska Akademia Przedszkolaka - Młody Przewodnik po Gdańsku (współfinansowane przez
Miasto Gdańsk 2013 do dziś)
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8. Akademia Gdańskich Lwiątek / koncert finałowy, Indeks Gdańskiego Lwiątka, Koryfeusze
Gdańskich Lwiątek - 2008 do dziś)
9. "Tak pięknie się różnimy" - nauka tolerancji. Spotkania z uczniami pomorskich szkół
podstawowych i średnich w ramach Tygodnia Globalnej Edukacji 2018, finansowane przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
10. Dzielnicowe akcje plenerowe - Oliwskie Święto Książki, Viva Oliva, Wigilia Oliwska, Szopka z
piasku
11. Oliwski Dom Sąsiedzki
12. Projekty senioralne: Akademia Sztuki Trzeciego Wieku; Akademia Aktywności - srebrna
generacja, Akademia Aktywności Seniora- Cyfrowe ABC (obecnie, finansowane przez Ministerstwo
Rodziny i Polityki Społecznej)
13. Organizacja półkolonii dla dzieci

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Oferent ma duże doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych, których celem jest
kształtowanie pozytywnych, prospołecznych postaw, podnoszenie wiedzy i kompetencji z zakresu
kultury i sztuki oraz integracja społeczna.

Cele te realizuje prowadząc zarówno duże projekty, z udziałem tysięcy odbiorców (np. Akademia
Gdańskich Lwiątek, będący największym projektem edukacji kulturowej w Polsce), a także działania
integrujące lokalną społeczność
Wieloletnia współpraca z dziesiątkami artystów - edukatorów, testowanie różnych form edukacji
twórczej, otwartość na innowacje i wsłuchiwanie się w potrzeby odbiorców to gwarancja
starannego i rzetelnego wykonania niniejszego zadania.

Oferent przez blisko 15 lat działalności zrealizował kilkadziesiąt materiałów filmowych
dokumentujących swoje działania kulturalne, artystyczne i edukacyjne. Powstały liczne relacje z
kolejnych edycji międzynarodowych plenerów rzeźby w drewnie, święta dzielnicy Viva Oliwa,
Oliwskiego Święta Książki, Festiwali Sztuki Tutejszej Tutart na gdańskiej plaży czy
międzynarodowych plenerów rzeźby w piasku. Najnowszą grupę materiałów stanowią właśnie
relacje z ostatnich wystaw w Galerii Sztuki Nowy Warzywniak.
Wybór filmów dostępny jest na kanale Youtube Wspólnota Gdańska oraz na profilu
FB/Ratuszkultury, FB/nowywarzywniak.

Ważnym dla zgłaszanego projektu jest doświadczenie zdobyte przy tegorocznej realizacji półkolonii
"Strażnicy Przyrody", "Człowiek daje moc" w lipcu i sierpniu 2021. Bezpośredni kontakt z grupą
dzieci w wieku 8-12 lat ( w tym imigrantów), przygotowanie zajęć i uważna obserwacja ich odbioru,
potwierdza założenie, że dobra komunikacja jest podstawą integracji społecznej i stabilności
emocjonalnej, tak potrzebnej imigrantom w każdym wieku.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

ZASOBY RZECZOWE
Oferent dysponuje w Oliwskim Ratuszu Kultury profesjonalnym zapleczem warsztatowym -
wielofunkcyjnymi trzema salami na 100 i 30 osób, co zapewni wysoki poziom organizacyjny zajęć i
komfort nauki.
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ZASOBY KADROWE
Jolanta Leśniewska – koordynator organizacyjny: dyrektor Fundacji Wspólnota Gdańska; z
wykształcenia mgr pedagogiki. Od 15 lat związana z pracą w III sektorze, na stanowiskach
zarządzających. Doświadczenie w realizacji, monitorowaniu, rozliczaniu i ewaluacji projektów
zdobyła przy prowadzeniu licznych projektów miejskich, regionalnych i ogólnopolskich, w tym
finansowanych przez: Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Fundację PZU, Fundację Energa, Pomorski Urząd Marszałkowski.

Lektorzy - doświadczeni nauczyciele akademiccy, z doświadczeniem nauki obcokrajowców języka
polskiego;

Dagmara Omelańczuk – księgowa z wieloletnim doświadczeniem w pełnej księgowości,
specjalizująca się w rozliczeniach projektów dofinansowanych z grantów ministerialnych i lokalnych
finansowanych ze środków ministerialnych. Ukończyła studium finanse i rachunkowość, a także
liczne kursy z zagadnień księgowych.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. wynagrodzenie dla lektorów, umowa
zlecenie

3 640,00    

2. wynagrodzenie dla koordynatora,
umowa zlecenie

500,00    

3. obsługa kampanii promocyjnej, w tym
mediów społecznościowych i stron
internetowych, wkład finansowy

500,00    

4. sprzątanie i dezynfekcja sal, umowa
zlecenie

1 300,00    

5. koordynacja finansowo-księgowa,
umowa zlecenie

500,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6 440,00 5 940,00 500,00

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;
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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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