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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 Światło Nadziei - Betlejemskie Światło Pokoju

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

03.12.2021 Data
zakończenia

31.12.2021

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

IDEA ŚWIATŁA
"Światło z Betlejem nową światu da nadzieję…” – tak od lat w grudniu śpiewają harcerz przekazując
Betlejemskie Światło Pokoju. Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii
Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz
ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W
Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala
się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i
kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się
zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 35-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w
zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z
Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i
symbol pojednania między narodami. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i
harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół,
szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości
braterstwa i pokoju.

Ale ten rok jest inny... to nie znaczy, że Światło nie wyruszy w drogę po Europie i Polsce. Z Groty
Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem chcemy przynieść nadzieję, Światło pełne ciepła i miłości,
które ma moc rozświetlić naszą codzienność blaskiem nowości lepszego życia. Jak biblijny Abraham,
chcemy uwierzyć nadziei wbrew nadziei (por. Rz 4,18) i wyjść w świat, niosąc mu dar braterstwa i
życzliwości. Sami umocnieni wielomiesięczną służbą na rzecz drugiego człowieka, pragniemy
umacniać wiarę na lepsze jutro, realizując znane wszystkim nam słowa założyciela skautingu, gen.
Roberta Baden-Powella: „starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście”.

Maseczki - znak naszych czasów.
Przed pandemią wyjście w miejsce publiczne w masce kojarzone było z chuliganami, rozbojem. Nie
przypuszczaliśmy, że wszyscy będziemy nosić maski w miejscach publicznych. Stały się one
symbolem pandemii, My chcemy zmienić je w symbol nadziei na powrót do normalności.
Przygotujemy maseczki z symbolem Światła jako Nadziei.

Księga Życzeń
W miejscu odbierania przez mieszkańców Światła umieszczony zostanie QR kod z informacją
zachęcającą do złożenia życzeń w formie online. Chcemy zachęcić wszystkich, aby odbierając
Światło zrobili sobie na miejscu zdjęcie oraz umieścił je wraz z życzeniami dla mieszkańców na
stronie wydarzenia na FB do którego będzie kierować QR kod. Mieszkańcy odbierający Światło będą
mogli również otrzymać na miejscu pamiątkową maseczkę

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju 13 - 24 grudnia 2021
Uroczyste, a jednocześnie symboliczne przekazania BŚP dla wszystkich mieszkańców Gdańska
odbędzie się na Długim Targ. Niestety, odbędzie się to przy małej obecności mieszkańców Gdańska.
Moment przekazania Światła do Gdańska oraz symboliczne przekazanie go mieszkańcom zostanie
nagrane, a film z wydarzenia udostępniony będzie na naszej stronie internetowej oraz wydarzeniu
na Facebooku wraz zaproszeniem do odbierania indywidualnie Światła z Domu Harcerza.
Aby podkreślić wyjątkowość Światła w Domu Harcerza przygotowany zostanie specjalne miejsce, w
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którym mieszkańcy będą mogli odpalić Światło. Przygotowana dekoracja zawierać będzie
informację o Betlejemskim Świetle Pokoju.

Roznoszenie Światła 17 - 23 grudnia 2021
W szczególne miejsca (urzędy, szkoły, szpitale, media) Światło rozniosą wolontariusze - harcerze,
przekazując ideę Światła, Zostawiając symbol nadziei na zmianę. W tym celu niezbędny jest zakup
latarenek

Bardzo ważnym jest, aby w tych trudnych czasach nie zamknąć się w domu, aby poczuć magię
Bożego Narodzenia i tych obrzędów, które towarzyszą nam od 1991 r. kiedy to pierwszy raz Światło
wędrowało po Polsce.
Światło z Betlejem wędrowało po Europie nieprzerwanie od 1986 r., nawet konflikty zbrojne w
Betlejem nie przerwały wędrówki Świtała to tym bardziej nie zmorze nas pandemia.

Miejsce realizacji

Gdańsk; przekazanie odbędzie się na Długim Targu tradycyjnie przy Neptunie, zostanie nagrane, a
następnie opublikowane w mediach społecznościowych (strona www chorągwi i fanpage chorągwi
na Facebooku).
Dom Harcerza - miejsce odbierania Światła

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Wydarzenie - Przekazanie
Betlejemskiego Światła Pokoju -
nagranie i udostępnienie materiału na
stronie www Chorągwi oraz
wydarzeniu na Facebooku

1 nagranie

Projekt maseczki promującej idę
światła

1 dokumentacja fotograficzna

Wydarzenie na FB zawierające
życzenia mieszkańców

1 zrzut ze strony

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

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.
Od ponad sto lat działają drużyny harcerskie w Gdańsku, a ponad 50 lat podwoje Domu Harcerza
otwarte są dla dzieci i młodzieży. Zespołu Dworu miejskiego odbudowanego po zniszczeniach
wojennych z inicjatywy instruktorów i przy zaangażowaniu społecznemu instruktorów ZHP.

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
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

Wkład rzeczowy do projektu stanowić będzie: - udostępnienie biura ZHP Chorągwi Gdańskiej jako
miejsca koordynacji projektu wyposażonego w sprzęt komputerowy, drukarki, dostęp do internetu i
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telefonu; - udostępnienie strony www.gdanska.zhp.pl w celu promocji wydarzenia oraz
opublikowania skanów życzeń od mieszkańców.

Zasoby kadrowe:
mgr Anna Bąk - wykształcenie: animator społeczny (stopień lic. na kierunki pedagogika-animacja
społeczna), socjolog (stopień mgr. na specjalizacji socjologia media i komunikacja społeczna).
Doświadczenie zawodowe: 2018-obecnie dyrektor ds. komunikacji i promocji w Biurze Komendy
Chorągwi Gdańskiej ZHP, 2018-obecnie Członek Komendy Chorągwi Gdańskiej ds. komunikacji
(członek zarządu wojewódzkiej jednostki ogólnopolskiej organizacji pozarządowej dzieci i
młodzieży),
2015-2020 współorganizatorka akcji przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju instytucjom,
organizacjom i mieszkańcom miasta,
2015-2019 Z-ca Komendanta Hufca ZHP ds. programowych (członek zarządu powiatowej jednostki
ogólnopolskiej organizacji pozarządowej dzieci i młodzieży, pisanie, realizacja i ewaluacja projektów
współfinansowanych przez Miasto Gdańsk w tym z zakresu kultury)
2012-2015 - nauczyciel świetlicy w Szkole Podstawowej nr 47 w Gdańsku,
2010-2015 - kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży (obozów i półkolonii) w tym dofinansowanych
ze środków Miasta Gdańsk
2010-2014 - Komendantka Szczepu „BÓR” działającego na terenie Hufca Gdańsk-Śródmieście (szef
zespołów wolontariuszy – harcerskich wychowawców) – koordynowanie pracy śródrocznej 10
jednostek harcerskich, praca z kadrą, organizacja wydarzeń edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i
młodzieży, reprezentowanie szczepu, gospodarowanie sprzętem i finansami szczepu;

Sara Ejsmont - szef zespołu promocji i zespołu wolontariuszy zaangażowanych w projekt
Wykształcenie - aktualnie studentka projektowania graficznego (Wyższa Szkoła Bankowa),
Doświadczenie zawodowe: 2019-2021 samodzielna graficzka w Głównej Kwaterze (zarządzie)
Związku Harcerstwa Polskiego, 2021-obecnie tworzenie projektów graficznych dla studia Moje
Projektowanie, 2021-obecnie administratorka serwisów informacyjnych i social mediów oraz
szefowa Zespołu Komunikacji i Promocji Chorągwi Gdańskiej ZHP

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zakup świeczek i latarenek do
rozdawania Światła 300 szt x 10 zł =
3000 zł

3 000,00    

2. Wykonanie dekoracji miejsca gdzie
mieszkańcy będą mogły odebrać
Światło - wykonanie projektu, wydruk
baneru zawierającego przesłanie
Światła

2 000,00    

3. Płatne ogłoszenie w mediach (spot
reklamowy w Radiu promujący ideę
Światła)

1 600,00    
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4. Koordynator projekt - umowa o pracę
ze składkami pracodawcy i pracownika
lub umowa zlecenie

900,00    

5. Projekt graficzny i wykonanie
maseczek dla wolontariuszy 100 szt i
odbierających Światło

1 500,00    

6. Maseczki jednorazowe i środki
dezynfekujące dla odbierających
Światło

500,00    

7. Materiały papiernicze 350,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9 850,00 9 850,00 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..............................

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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