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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 Inicjowania Rozwoju "UP Foundation", Forma prawna: Fundacja, Numer Krs:
0000393420, Kod pocztowy: 80-252, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Jaśkowa Dolina,
Numer posesji: 11a, Numer lokalu: 1a, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m.
Gdańsk, Strona www: , Adres e-mail: kontakt@upfoundation.pl, Numer telefonu: 514753795,
 
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)

Karolina Weiner
 
Adres e-mail: karolina.weiner@upfoundation.pl Telefon: 
500165355

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Gdańskie NGO na rzecz migrantów

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

08.04.2022 Data
zakończenia

30.04.2022

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

Zadanie polega na zbudowaniu skutecznego systemu integracji społeczności migracyjnej
zamieszkującej Gdańsk, ze społecznością lokalną. Nasze działania skoncentrowane są na
prowadzeniu lokalnych punktów kontaktu i integracji ulokowanych w różnych dzielnicach miasta.
Lokalne punkty mają za zadanie integrować i wspierać integrację społeczności migracyjnej z lokalną
społecznością Gdańska.

Punkty prowadzone są przez wolontariuszy gdańskich NGO i w głównej mierze bazują na zbiórkach
prowadzonych przez lokalne społeczności, natomiast aby działały skutecznie i otrzymywały wsparcie
informacyjne i rzeczowe w zakresie integracji migrantów ze społecznością lokalną, niezbędna jest
rola koordynacyjna, a także stałe pozyskiwanie i budowanie partnerstwa z gdańskim biznesem. To
nasze zadanie. Na tą chwile planujemy stworzenie sieci 8 lokalnych punktów, które funkcjonować
będą minimum 1 dzień w tygodniu przez 4 godziny. Rolą Wykonawcy ma być „skrzyknięcie
gdańskich NGO działających lokalnie” wypracowanie z nimi wspólnych zasad funkcjonowania i
dalsze wspieranie ich w bieżącym funkcjonowaniu, organizacja cyklicznych odpraw, dostarczanie
niezbędnego wsparcia.

Drugim równoległym i bardzo rozbudowanym działaniem związanym ze wsparciem Miasta jest
koordynacja w zakresie dostarczania posiłków dla migrantów w pierwszych dniach swojego pobytu
w naszym mieście. Działanie polega na sprawnej koordynacji logistyki zaopatrzenia i wyżywienia, w
tym: zbieranie potrzeb, ustalanie produkcji posiłków i ich dystrybucji pomiędzy punktami,
reagowanie na częste zmiany wymagań. Działanie w zasadzie 24/24. To działanie rozpoczęto już
07.03.2022.

Miejsce realizacji

Gdańsk, Galeria Handlowa Madison Sklep Społeczny za 0 zł, biuro Fundacji ul. Małachowskiego 8,
Gdańsk-Wrzeszcz, 8 lokalizacji na terenie gdańskich dzielnic

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba godzin koordynacji punktów
wsparcia migrantów - punktów
lokalnych, pozyskiwania darowizn,
obsługa dostarczania wyżywienia do
hal i miejsc pobytu migrantów,
koordynacja pracy wolontariuszy,
stworzenie i koordynacja sieci
Lokalnych Punktów Kontaktu Pomocy
Rzeczowej

254 Listy obecności
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Lokalne punkty wsparcia 8 lista punktów i adresów ,
dokumentacja foto, relacje
w mediach
społecznościowych

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

Charakterystyka oferenta

Fundacja Inicjowania Rozwoju „UP Foundation” powstała w 2011 r. Misją organizacji jest wspieranie
rozwoju Województwa Pomorskiego, w szczególności Miasta Gdańska poprzez inicjowanie
współpracy międzysektorowej na rzecz aktywizacji grup i społeczności lokalnych. W tym zakresie
współpracujemy z NGO, biznesem, instytucjami publicznymi, władzami lokalnymi. Budujemy
partnerstwa na rzecz rozwoju. Jesteśmy członkami/członkiniami zespołu monitorującego wdrażanie
planu rozwoju ekonomii społecznej powołanego przez Marszałka Województwa Pomorskiego
(2012), członkami/członkiniami zespołu wojewódzkiego w tym obszarze (2013) oraz
członkami/członkiniami Rad Interesariuszy Miasta Gdańsk i Członkami Zespołu Roboczego ds.
Strategii Miasta Gdańsk. Obecnie także przedstawiciele/ki Fundacji są w Pomorskim Komitecie
Rozwoju Ekonomii Społecznej i Gdańskiej Radzie Organizacji Pozarządowych. W 2019 roku
otrzymaliśmy wyróżnienie w ramach Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego
dla najlepszej gdańskiej organizacji pozarządowej. Jesteśmy również laureatami/kami Nagrody
Forum Odpowiedzialnego Biznesu "Ludzie, którzy zmieniają biznes". W 2018 roku staliśmy/yśmy się
sygnatariuszami/szkami 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju dla Polski. W 2021 otrzymaliśmy
wyróżnienie w Konkursie Gryfa Gospodarczego w kategorii Lider Odpowiedzialności Społecznej.

NASZE KLUCZOWE DZIAŁANIA:

1. Konferencja Forum Inicjowania Rozwoju – wydarzenie, którego dziesiąta, jubileuszowa edycja
odbyła się 24.11.2021 r. Celem konferencji jest upowszechnianie idei zaangażowania społecznego,
współpracy między podmiotami reprezentującymi różne sektory (biznes, samorząd, organizacje
pozarządowe), a w konsekwencji - osiąganie wspólnych celów. Prelekcje oraz warsztaty
prowadzone są przez cenionych ekspertów/ki i specjalistów/ki. Do tej pory udział w tym wydarzeniu
wzięło ok. 2200 osób.
Projekt składa się z 4 kluczowych części:
a. Lokalne Fora Międzysektorowe - Forum doskonalące skierowane do poszczególnych lokalizacji na
terenie całego województwa - odbyło się dotychczas 8 spotkań w czterech subregionach
Województwa, w każdym brało udział ok. 30 osób (łącznie w ciągu dwóch lat organizacji wydarzeń
to ponad 240 osób reprezentujących trzy sektory- NGO, biznes i jst).
b. Wydarzenia konferencyjnego (I edycja – 12.2012r., II edycja – 06.2013r., III edycja – 06. 2014 r. IV
– 2 grudnia 2015, V edycja 12.12.2016, VI edycja -30.11.2017, VII edycja 25.10.2018, VIII edycja
29.10.2019, IX edycja 24.11.2020 rok, X edycja 24.11.2021)
c. spotkania dla współpracy - realizowane od 2018 roku, jako networkingowe spotkania dla trzech
sektorów, poruszające ważne tematy związane z odpowiedzialnością społeczną i zrównoważonym
rozwojem, zorganizowaliśmy już 11 spotkań. d. międzysektorowych spotkań networkingowych
CSR.WARTO(ści) - w 2018 roku zostały zrealizowane w Gdańsku 4 spotkania, w 2019 roku - 7
spotkań, w 2020 roku - 6 spotkań, w 2021 roku - 3 spotkania w formule online oraz 1 w formule
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hybrydowej.

2. FUNDUSZ INICJOWANIA ROZWOJU - w roku 2021 odbyła się siódma edycja przedsięwzięcia.
Celem Funduszu jest wsparcie najlepszych i najbardziej potrzebnych przedsięwzięć, realizowanych
przez organizacje pozarządowe, przy współpracy z instytucjami publicznymi i biznesem, co pozwala
w partnerstwie wpływać na zmiany w społecznościach lokalnych, jak i w skali Pomorza. W działania
te zaangażowały się m.in. Polpharma S.A., LPP S.A.,ERGO Hestia SA, Farm Frites Poland SA. Konkurs
ma wymiar finansowy oraz edukacyjny – wybrane organizacje otrzymują grant w kwocie do 25 000
zł oraz wsparcie mentorskie. Granty dedykowane najlepszym partnerstwom międzysektorowym z
Pomorza, którego donatorami są pomorskie przedsiębiorstwa. Łącznie zrealizowaliśmy już 7 edycji
Konkursu Grantowego na łączną kwotę ponad 600 tysięcy złotych i wsparliśmy 30 takich inicjatyw z
całego Województwa Pomorskiego. Obecnie kolejne 4 dołączyły do programu wsparcia.

3. CENTRUM INICJOWANIA ROZWOJU - wsparcie merytoryczne, informacyjne, organizacyjne i
szkoleniowe dla NGO z Gdańska. Od 2019 prowadzimy społeczny coworking, wsparcie doradcze i
spotkania KAWAW CIR, udzielamy wirtualnego adresu, animujemy grupy aktywistek i aktywistów,
wspieramy tworzenie i rozwój NGO. W ramach CIR prowadzimy Kuźnię Liderek i Liderów Gdańskich
NGO – coroczny cykl praktycznych, bezpłatnych warsztatów dla 12 liderek i liderów organizacji
pozarządowych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Miasta Gdańska. W 2021 roku
odbyła się czwarta edycja kursu. Jej celem jest budowanie odpowiedzialnych społecznie i
świadomych swoich celów organizacji pozarządowych, potrafiących wykorzystywać dostępne
narzędzia i możliwości do swojej codziennej pracy.

4. INNaczej Fundusz Innowacji Społecznych – w latach 2018 - 2022 roku Fundacja została wybrana
na Operatora Funduszu Innowacji Społecznych, którego organizatorem jest Miasto Gdańsk.

W 2022 roku rozpoczęliśmy dwa nowe projekty finansowane z EOG w ramach Programu Aktywni
Obywatele – Fundusz Regionalny.:

AKTYWNI OBYWATELE FUNDUSZ KRAJOWY - Działania projektu pt. "Bohaterki codzienności -
kobiety w 3 sektorze" wielowymiarowo wspierają kobiety w 3 sektorze z Pomorza, zwłaszcza liderki
zagrożone wypaleniem zawodowym lub dotknięte kryzysem psychicznym. Zbadana diagnoza
potrzeb, będzie bazą dla naszych dalszych działań: zapewnieniu kobietom 3 sektora kompleksowego
wsparcia. Dokonamy tego wprowadzając działania skupione na liderkach (warsztaty mocy, wsparcie
psychologiczne/superwizje/coaching, poradnictwo), jak i organizacji, w jakich działają, wyposażając
je w narzędzia i strategię. Wzmocnimy wizerunek kobiet sektora w społeczeństwie realizując
kampanię społeczną Bohaterki Codzienności, w której promować będziemy ich postawę. Całość
działań i doświadczeń zwieńczy wydanie plannera –Kompendium Liderki, narzędzia, które będzie
towarzyszyć w dalszym rozwoju.

AKTYWNI OBYWATELE FUNDUSZ REGIONALNY - Działania projektu pt. “Dialog i współpraca
międzysektorowa motorem wdrażania zielonych innowacji w regionie” mają na celu zbudowanie
kultury współpracy i dialogu społecznego w obszarze środowiska i ekologii między lokalnymi
społecznościami oraz jednostkami samorządu terytorialnego z 6 gmin Pomorza. Dzięki wspólnej
pracy warsztatowej interdyscyplinarnego zespołu, w skład którego wejdą reprezentanci urzędów
gmin, lokalni aktywiści społeczni, biznes, organizacje społeczne oraz media, zaprojektujemy
konkretne rozwiązania w obszarze ochrony środowiska i klimatu, które będą miały szansę
wprowadzenia i wykorzystania w działaniach lokalnych poszczególnych gmin. Każdą z innowacji
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wdrożymy według indywidualnych potrzeb ww. gmin. Dodatkowo wzmocnimy 20 liderek i liderów
lokalnych w rozwoju ich działalności. Dla najbardziej zaangażowanych aktywistek i aktywistów
społecznych mamy przygotowany program szkoleniowo-doradczy rozwijający ich kompetencje
liderskie, organizacyjne, komunikacyjne i zarządcze.

Poza ww. projektami Fundacja realizuje wiele mniejszych aktywności mających na celu wspieranie
lokalnych środowisk społeczników i społeczniczek, m.in. „Rośniemy-dojrzewamy-wspieramy.
Wspólne działania na rzecz aktywności społecznej i III sektora w województwie pomorskim”,
ANTYWARSZTATY NGO czy CSR.WARTO(ści)! – spotkania networkingowe pasjonatów/ek CSR.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Fundacja Inicjowani Rozwoju od ponad 10 lat działa w Gdańsku współpracując z Gdańskimi
Organizacjami Pozarządowymi oraz Samorządem i Biznesem. Dotychczasowe nasze działania w
budowaniu Funduszu Grantowego pokazują naszą skuteczność i efektywność działań w zakresie
tworzenia platformy współpracy i koordynacji tej współpracy. Dzięki zaangażowanym
współpracownikom posiadającym doświadczenie w zakresie łączenie tych "trzech światów" ,
budowania dialogu między nimi oraz osadzenia w różnych instytucjach i organizacjach jesteśmy
wstanie wesprzeć Miasto w budowaniu lokalnego systemu wparcia w zakresie integracji migrantów.
Fundacja, w ubiegłym roku, koordynowała wypracowanie dobrych praktyk integracji migrantów w
gdańskich szkołach, w tym była organizatorem Forum Integracji i Migracji, które odbyło się w
Gdańsku.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Osobowe:
1. Joanna Gachowska - doświadczona instruktorka harcerska, lider działan Szlachetnej Pczaki,
Sekretarz Obchodów 400-lecia Heweliusza - koordynacja prac międzysektorowych i wydarzeń w
ramach obchodów, Kombinat Artystyczny - obsługa logistyczna evenetów i praca kreatywna,
Fundacja Gdańska-Gdańsk Pomaga koordynacja prac związanych z pomocą i transportu na
szczepienia w trakcie empidemi COVID-19

2. Ilona Hamerska -Pedagog, socjoterapeuta, trener szybkiego czytania i zapamiętywania. Praktyk
integracji oddechem i minfullnes. Wolontariuszka Fundacji przy organizacji 10 Forum Inicjowania
Rozwoju w zakresie wsparcia logistycznego i technicznego przed wydarzeniem, w trakcie i po jego
realizacji.

3. Monika Hinc - Prezeska Fundacji Inicjowania Rozwoju „UP Foundation”. Socjolog, specjalista ds.
zarządzania zasobami ludzkimi i społecznej odpowiedzialności biznesu. Certyfikowany trener
biznesu. Na co dzień HR Business Partner w firmie Scalac, działającej w branży IT. Kobieta
przedsiębiorca, prowadzi działalność doradczą w ramach marki Partner HR. Absolwentka studiów
magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku socjologia, studiów podyplomowych
„Zarządzanie Personelem” na Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Wyższej
Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni na kierunku „Zarządzanie i Przedsiębiorczość”. Wspiera
firmy, NGO i instytucje publiczne w dziedzinie HR oraz odpowiedzialności społecznej biznesu.
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4. Karolina Weiner - koordynatorka Projektów ze środków EFS m.in., Współpracowniczka i
pracowniczka Ogólnopolski projekt partnerski "Standardy Pomocy" opiekun partnerstw lokalnych a
także eskpert-organizator grupy ds. streetworkignu. 2020 - OWES “Dobra robota” kordynatorka
merytoryczna, animatorka, 2018-2021 ZHP Chorągiew Gdańska, koordynatorka projektów
społecznynch w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego w formie podwórkowej w
Kwidzynie, Słupsku, Lęborku, Kościerzynie i Miastku ( Od 2015 eksperta oceniająca projekty NGO w
mieście Gdńask.. Od 2011-obecnie koordynatorka projektów miejskich oraz Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, Gminy Gdynia oraz Gminy Gdańsk Od 2008 związana ze środowiskiem
trójmiejskich oragniazcji pozarzdowych.

Rzeczowe:
1. Posiadany sprzęt w postaci komputerów wykorzystywanego do codziennej komunikacji i
tworzenia dokumentacji

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Koordynacja wyżywienia
zbiorowego/inne formy koordynacji -
sieciowanie Miasto-Wykonawca-
Gdańskie Autobusy i Tramwaje -
Miejsca pobytu uchodźców,
prowadzenie bieżącej komunikacji i
reagowanie na zaistniałe sytuacje.
Koordynacja sieci Lokalnych Punktów
Pomocy Rzeczowej prowadzonych
przez gdańskie NGO, pozyskiwanie
darowizn i innych form pomocy itp.
Liczba godzin koordynacji punktów
wydawania darów -254 godziny

9 300,0000    

2. Koszty przejazdów lokalnych/inne
formy dojazdów w celu załatwiania
miejsc oraz dostarczanie i przewożenie
rzeczy między punktami. ( Np.
sprawdzenie lokalu, podrzucenie nie
wielkich ilości rzeczy, odbieranie
materiałów itp.)

700,0000    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 10 000,00 0,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
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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.

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

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

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

(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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