
Sprostowanie do Zaproszenia do składania ofert na realizację zadań w celu 

pomocy obywatelom Ukrainy – WRS 1/2022 

 

W związku z modyfikacją pierwotnie opublikowanego Zaproszenia  WRS 1/2022 

wprowadza się następujące zmiany w treści zadania 5: 

JEST: 

5) Organizacja i prowadzenie działań wspierających integrację w lokalnych 

społecznościach, oraz samoorganizację obywateli Ukrainy w Gdańsku, dla każdej 

grupy wiekowej: 

 

a) Organizacja i prowadzenie minimum 10 punktów rozproszonych na terenie Gdańska. 

W każdym z punktów prowadzone będą następujące 3 usługi: 

1. prowadzenie bezpłatnych zajęć z języka polskiego (jeśli to możliwe na różnych 

poziomach zaawansowania); 

2. organizacja krótkoterminowej opieki nad dziećmi w postaci zajęć opiekuńczych, 

wychowawczych, edukacyjnych, w formie stacjonarnej; 

3. prowadzenie działań z zakresu integracji i samopomocy obywateli i obywatelek 

Ukrainy w społeczności lokalnej, w formach zaproponowanych przez wnioskodawcę, 

a wynikających ze zgłaszanych potrzeb,  

b) W ramach działań możliwy jest zakup przygotowanie i dystrybucja materiałów 

wspierających integrację;  

Kwota: 170 000 zł  

Oczekiwane rezultaty/produkty:  

• Liczba osób objętych zajęciami  

• Liczba przeprowadzonych zajęć  

• Liczba i rodzaj przygotowanych materiałów.  
 

POWINNO BYĆ: 

5) Organizacja i prowadzenie działań wspierających integrację w lokalnych 

społecznościach, oraz samoorganizację obywateli Ukrainy w Gdańsku, dla każdej 

grupy wiekowej: 

 

Organizacja i prowadzenie maksymalnie 10 punktów rozproszonych na terenie Gdańska. 

W każdym z punktów prowadzone będą co najmniej 2 z 3 poniższych usług: 

1. prowadzenie bezpłatnych zajęć z języka polskiego (jeśli to możliwe na różnych 

poziomach zaawansowania); 



2. organizacja lub gotowość do organizacji w konieczności krótkoterminowej opieki nad 

dziećmi w postaci zajęć opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych, w formie 

stacjonarnej; 

3. prowadzenie działań z zakresu integracji i samopomocy obywateli i obywatelek 

Ukrainy w społeczności lokalnej, w formach zaproponowanych przez wnioskodawcę, 

a wynikających ze zgłaszanych potrzeb,  

W ramach działań możliwy jest zakup przygotowanie i dystrybucja materiałów 

wspierających integrację;  

Kwota: 17 000 zł na każdy z punktów, maksymalnie 170 000 zł  

Oczekiwane rezultaty/produkty:  

• Liczba osób objętych zajęciami  

• Liczba przeprowadzonych zajęć  

• Liczba i rodzaj przygotowanych materiałów.  
 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  

z. up.  

/-/ Monika Chabior  

ZASTĘPCZYNI PREZYDENTA 

MIASTA GDAŃSKA 


