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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) 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób

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: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Forma prawna: Organizcja powstała na mocy umowy
państwo-kościół,MSWiA: nie dotyczy, Kod pocztowy: 81-805, Poczta: Sopot, Miejscowość: Sopot,
Ulica: Al. Niepodległości , Numer posesji: 778, Województwo: pomorskie, Powiat: Sopot, Gmina:
m. Sopot, Strona www: https://www.caritas.gda.pl/, Adres e-mail: gdansk@caritas.gda.pl, Numer
telefonu: 585557878,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 80-283, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica:Matemblewska, Numer
posesji: 67, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk,
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Małgorzata Ciesielska
 
Adres e-mail: dsmmatemblewo@caritas.gda.pl Telefon: 
583480370

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Dom Samotnej Matki w Matemblewie - wsparcie kobiet w
kryzysie

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

08.12.2021 Data
zakończenia

31.12.2021
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3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Opis zadania

Zadanie polega na zabezpieczeniu 6 miejsc dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
doświadczających kryzysu bezdomności w Domu Samotnej Matki w Matemblewie w okresie od 08.
12. 2021 r. do 31.12.2021 r.
Realizacja zadania ma na celu wsparcie procesu usamodzielniania osób, które znalazły się w kryzysie
poprzez zapewnienie im tymczasowego miejsca pobytu, zabezpieczenie potrzeb socjalnych i
bytowych oraz umożliwienie skorzystania ze wsparcia pracownika socjalnego i psychologa.

Miejsce realizacji

Dom Samotnej Matki Caritas im. bł. Gwidona z Montpellier w Gdańsku Matemblewie ul.
Matemblewska 67 Gdańsk 80-283

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

liczba osób korzystających z usługi 9 osób lista osób

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

Charakterystyka oferenta

Caritas prowadzi działania związane ze wspieraniem dzieci i rodzin w tym m.in.:
- prowadzenie 5 placówek wsparcia dziennego dla ponad 130 dzieci i młodzieży na ternie Gdańska i
Sopotu,
- prowadzenie 12 placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Żukowo ( placówki przyszkolne),
- realizacja projektu Rodzicie z mocą w latach 2019, 2020 - prowadzenie Klubu Rodzica, Szkoły dla
rodziców i innych warsztatów podnoszących wiedzę i kompetencje w zakresie wychowania i
budowania relacji w rodzinie

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

1. "Matka w Matemblewie 2018 - 2020 " ( nr umowy RWB-W/235/WRS/66/U-W.BIEŻ/2015 z dnia
02.01.2015 r.)
2. "Mamy w Matemblewie 2015 - 2017" ( nr umowy RWB-W/235/WRS/66/U-W.BIEŻ/2015 z dnia
02.01.2015 r.)
3. "Mamy w Matemblewie 2014" ( nr umowy RWB-W/106/WPS/58/U-W.BIEŻ/2014
4. "Mamy w Matemblewie 2013" ( nr umowy RWB-W/83/WPS/34/U-W.BIEŻ/2013
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Powyższe zadania dotyczyły zapewnienia całodobowej opieki samotnym matkom i ich dzieciom oraz
wsparcie dla samotnych matek i ich dzieci oraz kobiet w ciąży z poza Gdańska. Łącznie w Domu
mogą przebywać 32 osoby.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Kierownik placówki - Małgorzata Ciesielska , specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej (
dyplom z dnia 21.05.2021 r. , wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz osób potrzebujących,
prowadzenie Domu Samotnej Matki w Matemblewie 2002 r. - 2017 r. oraz od 01.08.2021 r. do
nadal , zadania w projekcie - kierowanie Domem Samotnej Matki Caritas w Matemblewie

Pracownik socjalny - Aneta Lipik, specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej ( dyplom z
dnia 11.07.2020 r.):
wykształcenie wyższe 2008 r. - 2010 r. Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, kierunek
Pedagogika, specjalność: Psychopedagogika ( II stopień):
1998 r. - 2001 r. Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach, Wydział
Pedagogiczny, kierunek: Pedagogika - praca socjalna ( I stopień)
szkolenie : 2017 r. Tworzenie i wdrażanie programów profilaktycznych, 2017 r. ( listopad - grudzień )
- Podejście skoncentrowane na rozwiązaniu, 2016 r. - Praktyka pracy interwencyjnej, 2015 r. -
Uzależnienia we współczesnym świecie - od teorii do praktyki, 2014 r. - Warsztaty dialogu
motywującego( 40 godzin) , 2014 r. , Praca i kontakt z osobą doznającą przemocy podczas
procedury " Niebieskie Karty", 2013 r. Systemowa terapia rodzin ( 60 godzin ), 2013 r. Rola
Pracownika socjalnego w mediacji, tytuł zawodowy - pracownik socjalny, zadania w projekcie -
prowadzenie wsparcia dla podopiecznych w zakresie pracy socjalnej.

Psycholog - Mariola Witkiewicz, wykształcenie wyższe, magister psychologii, ukończone 3-letnie
szkolenie z Systemowej Terapii Rodzin oraz Małżeńskiej i Par ( 2007 - 2009 ): terapia
krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach ( 2006 ), szkolenie z profilaktyki uzależnień i
agresji, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej ( 2008 - 2009 ) : wieloletnia praktyka zawodowa,
1985 r. - 2009 r. - praca w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gdańsku: doświadczenie w
prowadzeniu konsultacji dla matek w kryzysie bezdomności. Zadania w projekcie - prowadzenie
konsultacji indywidualnych i spotkań grupowych,

Zasoby rzeczowe;
- budynek, w którym mieści się Dom Samotnej Matki - w tym 5 pokoi z łazienkami, przestrzenie
wspólne; jadalnia, kuchnia, pralnia, świetlica, miejsce wypoczynkowe, plac zabaw, wiata
zewnętrzna, ogród:
- wyposażenia, w tym: łóżka, stoły, łóżeczka dziecięce, kanapy, fotele, krzesła, lodówki, zmywarka ,
sprzęty kuchenne, pralka i inne sprzęty codziennego użytku
- samochód do przewozu osób i towaru

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł
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1. - pracownicy związani z obsługa
zadania ( kuchnia, pracownik socjalny,
kierownik, psycholog)

7 660,00    

2. -koszty eksploatacyjne 500,00    

3. - zakupy 1 276,00    

4. - koszty materiałów wyposażenia 500,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9 936,00 9 936,00 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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