UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta
2. Tryb, w którym złożono ofertę

Urząd Miejski w Słupsku
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1)

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
3) działalność charytatywna
4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej

4. Tytuł zadania publicznego

I TY NIE BĘDZIESZ GŁODNY - WIELKANOC 2017

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2017-03-01

Data
zakończenia

2017-05-01

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
nazwa: Caritas Parafii p. w. Św. Jacka
forma prawna: kościelna jednostka organizacyjna
KRS: Caritas Parafii p.w. Św. Jacka w Słupsku powołany został Dekretem Biskupa Koszalińsko – Kołobrzeskiego w dniu 27
września 1994 roku Znak LS 29-7/94:B 77-30-94
adres siedziby: Niedziałkowskiego 7, 76-200 Słupsk, poczta: Słupsk
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: gp191@wp.pl, telefon: 668807701
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Lidia Matuszewska, adres e-mail: gp191@wp.pl, telefon: 668807701

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
I. Organizacja poczęstunku wielkanocnego w dniu 8 kwietnia 2017 r. dla najuboższych, osamotnionych i bezdomnych
mieszkańców Słupska dla ponad 600 osób.
1. Zakup art. żywnościowych (w tym: napojów, wód gazowany i niegazowanych, owoców itp.)
2. zakup naczyń i sztućców jednorazowych itp. w związku z przygotowaniem poczęstunku,
3. przygotowanie zaproszeń na spotkanie
4. zakup pakietu minut telefonicznych
5. zakup paliwa do samochodu
6. udział wolontariuszy przy obsłudze osób uczestniczących w poczęstunku wielkanocnym (przygotowanie sali do
poczęstunku, ustawienie stołów i krzeseł, podawanie potraw na stoły).)
7. zużycie energii elektrycznej
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Cel realizacji zadania
Z okazji Świąt Wielkanocnych w dniu 8 kwietnia 2017 r. zaplanowano śniadanie świąteczne po raz 11. W związku z dużym
zainteresowaniem Naszych podopiecznych poczęstunek zostanie zorganizowany w trzech turach. Zadanie jest imprezą
cykliczną, w której bierze udział ponad 600 osób, mającą na celu upowszechnianie tradycji świąt. a przede wszystkim
uwrażliwianie mieszkańców Naszego Miasta na potrzeby ludzi osamotnionych, wykluczonych społecznie ze względu na ich
wiek, sytuację materialną czy ubóstwo. Dla ponad 50 dzieci zostaną przygotowane paczki z świąteczne. Nagłośnienie
problemu związanego z biedą, brakiem środków na zakup żywności jest wartością dodaną realizacji zadania publicznego.
Pragniemy zwrócić uwagę mieszkańców naszego miasta, iż obok nich żyją osoby, które wymagają naszego wsparcia,
uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby ludzi głodnych jest naszym celem ubocznym.
Zależy nam aby osoby starsze, chore, niepełnosprawne oraz osamotnione spędziły wspólne, miłe chwile. Samotność jest
też olbrzymim problemem naszych podopiecznych. Nasze imprezy sprzyjają poznaniu ludzi, którzy mają podobny
problem, jednoczą ich wspólne sprawy.
Miejsce realizacji zadania
Miejsce realizacji zadania publicznego teren Gminy Miejskiej Słupsk
Grupa odbiorców zadania
Nasze działanie jest skierowane przede wszystkim do rodzin wielodzietnych, egzystujących na granicy minimum
socjalnego oraz z trudną sytuacją dzieci z tych rodzin, jak również do samotnych, najuboższych, najbiedniejszych,
bezdomnych osób.
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Prezes Caritas Parafii p.w. Św. Jacka w Słupsku posiada doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków publicznych.
Posiada nieskazitelną opinię o swojej pracy społecznej, która pozwala na pozyskiwanie towaru od sponsorów.
7 wolontariuszy. Są to osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania prac związanych z przygotowaniem i wydawaniem
żywności oraz pracami porządkowymi związanymi z utrzymaniem czystości pomieszczeń Caritas.
3 wolontariusz – kierowców posiadających prawo jazdy kat. oraz własny samochody. Bezpłatnie przewożą towary od
sponsorów do placówki.
Lokal użytkowy przystosowany do wydawania artykułów spożywczych. Telefon do kontaktów ze sponsorami. Sprzęt AGD.
Samochody osobowe i samochód dostawczy użyczane przez osoby prywatne.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w organizowaniu uroczystości świątecznych w poczęstunku weźmie ponad
600 osób, w tym wielodzietne rodziny, samotne matki z dziećmi, renciści i emeryci, osamotnieni i ubodzy oraz mieszkańcy,
którzy wspierają Naszych podopiecznych dobrym słowem, gestem czy rozmową.
Stworzymy świąteczny nastrój, dzięki naszym wolontariuszom oraz darczyńcom. Podtrzymamy znaczenie tradycji
świątecznych, uwrażliwienie na potrzebę i konieczność niesienia pomocy innym ludziom i kształtowanie właściwych
postaw społecznych.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

do poniesienia ze
środków finansowych
do poniesienia z
własnych, środków
wnioskowanej dotacji
pochodzących z
3)
innych źródeł, wkładu
(zł)
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity(zł)

1

Organizacja poczęstunku
wielkanocnego w dniu 8 kwietnia
2017 r. dla najuboższych,
osamotnionych i bezdomnych
mieszkańców Słupska dla ponad 600
osób. Zakup artykułów spożywczych
w celu przygotowania poczęstunku

1 170,00 zł

1 170,00 zł

0,00 zł

2

zakup naczyń, sztućców
jednorazowych itp.

500,00 zł

500,00 zł

0,00 zł
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3

przygotowanie i drukowanie
zaproszeń

50,00 zł

0,00 zł

50,00 zł

4

zakup pakietu minut telefonicznych

30,00 zł

30,00 zł

0,00 zł

5

zakup paliwa do samochodu

100,00 zł

100,00 zł

0,00 zł

6

Udział wolontariuszy

840,00 zł

0,00 zł

840,00 zł

7

Dodatkowe zużycie energii
elektrycznej w okresie 01.03.2017 20.04.2017

200,00 zł

200,00 zł

0,00 zł

2 890,00 zł

2 000,00 zł

890,00 zł

Koszty ogółem:
Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i fizycznym;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
bezpieczenie społeczne.

.............................................
.............................................
.............................................
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:
1.aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny
2. pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji

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.
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3)
Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4)
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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