
Generator eNGO

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
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POUCZENIE co do sposobu wypełnlanla oferiy:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie" oznacza, że naleźy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawtdławą. Przykład: pc5:er=r.:3L,'nLepobłoranle".

1. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1.  Organ administracjl public=n®j. do któreg® Prezydent Miasta Sosnowca
adresowar[a j®st of®f*a

2,  Rodzałz3darila puł}llcmęgo1 )
Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji Życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

11. Dane oferenta(-tów)

1.  Naswą oftwenta(-Iów}i f®ma pmwna, nLtmer w Krajowym Rejesttze Sądowym`lub im€j Ćwidencjif adi.es §iedżżby,(
strona www, adres do komspofidericji, adres email, ripmer telefonu                            Ń

Fundacja Wolne Wliejsce
40-872 Katowice
ul. Zawiszy Czamego, 2
Forma prawna: fundacja
KRS 0000638164

2-#naeś:Fe°##:#ynionoęŁ%;nkpĘ:?ęn,ia Mikołaj Rykowski 694019254 mikolaj@wolnemiejsce.pl Anna
Chojnacka 505148593 biuro@wolmemiejsce.pl

nazwisko, "mef tel*nut adę$8 poGzty elek{ronicznej)
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111. Zakres rzeczowy zadania publicznego
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1 ,  Tytuł zadan(a publlczn®go Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych z dowozem

2.  Tehin realHffi€Jl danla publicznego2}
Datarozpaczęc!a 2021-03-25

•   Datazakończenia
2021-04-25

3.  Synt€tyczny op]s zadanla {węaz ze `A/Śkazaniem miejs€a jego r®alizacji)

MetropolitalneŚniadanieWielkanocnedlaSamotnychzdowozemtoakcjaspotecznaorganizowanaprzezfundacjęWolne
MiejscenaizeczsamotnychmieszkańcówGórnośląsko-ZagłębiowskiejMetropolii,wtymmieszkańcówSosnowca,oraz
o§ób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Osoby,któresąbeneficjentamiakcjiwcodziennymżyciunierzadkodoświadczająuczuciaosamotnieniaczybraku
integracjizespołecznością,wktórejŻyją.Częstoteżodczuwająwstydprzeddzieleniemsięwlasnymiproblemami
zinnymi.Wszystkieteczynnikiwywierająnegatywnywpływnażyciesamotnychosób,mogąrównieżprowadzićdo
zaburzeń emocjonalnych.
Aktualnasytuacjaepidemiologicznawkrajuizwiązanezniąobostrzeniasądodatkowymczynnikiemwpwającymiia
pogorszeniejakościżycia.Dlategopodjęliśmysięniesieniapomocyosobomzamkniętymwdomachprzezpandemię
poprzezorganizacjęmobilnegoŚniadaniaWielkanocnego.Dziękiorganizacjitegotypuwydarzeńwychodzimynaprzeciw
osobom samotnym dając im okazję do kontaktu z wolontariuszami.
Bezpośrednimcelemakcjijestprzygotowaniespecjalnieprzygotowanychpaczekświątecznychzawierającychświeżei
hermetyczniezapakowanepotrawywchodzącewskładtradycyjnegośniadaniawielkanocnego(zupażurekzbiałą
kiełbasą,jajka,wędliny,pieczonemięso,różnerodzajeciasta),upominkiodfundacjiorazżyczeniaod
prezydenta miasta Sosnowca oraz zarząclu fundacji.
PaczkizostanąprzygotowaneidostarczoneprzezwolontariuszyfundacjipodadresyotrzymaneodMiejskiegoOśrodka
PomocySpołecznejwSosnowcuorazpozyskanewwynikudobrowolnychiotwar[ychzgłoszeńtelefonicznych
przyjmowanychpoprzezspecjalnieuruchomionąfundacyjnąinfolinię.Zgłoszeniabędąprzyjmowanewokresie
przedświątecznymprzez10dniod22marca2021r.Każdapotrzebującaosoba,którawyrazigotowośćprzyjęciapaczki
zostanieniąobdarowana.Paczkibędąrozwożoneprzezoznakowanepojazdywolontariuszywdniu4.04.2021r.pod
wskazane i zweryfikowane adresy osób potrzebujących, z zachowaniem rygoru sanitamego .
Fundacjaweryfikujekaźdezgtoszenietelefoniczne,dopytującoszczegółowepotrzebydotyczącedostarczeniaśniadania
wielkanocnego zakladając uczciwość obywatelską osób zgłaszających się po pomoc.
Wydarzeniebędzierealizowaneprzezkilkudziesięcioosobowzespółwolontariuszyfundacji,którzybędąpakowaći
rozwozićpaczki.Większośćproduktówspożywczychorazakcesoriówniezbędnychdopakowaniazostaniezakupionaze
środków fundacji oraz pozyskanych od darczyńców.
Organizacjawydarzeniawfomiemobilnejpodyktowanajestobostrzeniamiworganizacjispotkań,jakiedotychczas
organizowaliśmynarzeczmieszkańcówmiastwpoprzednichlatach.Dotarciedosamotnychosóbzeświątecznym
śniadaniemje§tkontynuacjądziałań,którychfundacjasiępodjęławspólniezsamorządamiwtrakcierealizacji
wcześniejszych zadań.

publicznego

®sią9nię
rezultatów {Wartośó

obdarowane osoby w mieście 200 osób

5.  Krótka #harakterystyka oferenta, jego dośwladczenia w realizacji
którebędąw':Pt®rzystanewrealizacjizadania

m®nitorawania

lista zgłoszeń, zdjęcia

FundacjaWolneMiejscewrazzlicznągrupąwolontariuszywspierającychbezinteresowniejejdziałaniajużod9lat
przygotowujejedneznajwiększychwPolsce-SpotkaniaWigilijneiŚniadaniaWielkanocnedlaosóbsamotnych,wformie
wspólnego posiłku. W ostatnim roku ze względu na pandemię i wprowadzone w zwriązku
ztymobostrzeniasanitarne,niechcącrezygnowaćzmożliwościwsparciasamotnychmieszkańcówzdecydowaliśmysię
narealizacjęzadaniawformiemobilnej,polegającejnaprzygotowaniuspecjalnychpaczekświątecznychirozwiezieniuich
bezpośrednio do potrzebujących.
Fundacjaorganizujeróżneakcjespołeczne,którychcelemnadrzędnymjestpomocsamotnym,wykluczonymlub
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zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodów materialnych i nie tylko. Kolejnym celem, równie istotnym jest
integracja międzypokoleniowa modzieży i seniorów oraz aktywizacja społeczna osób zagroźonych wykluczeniem.
Aktualnie nasza fundacja prowadzi analogiczne projekty, zgodne z jej celami statutowymi we wspótpracy
z samorządami miast takimi, jak : Kołobrzeg, 0lsztyn, Radom oraz w trzech metropoliach (warszawskiej, łódzkiej
i górnośląsko-zagłębiowskiej).
Objęcie regularnym wsparciem osób samotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodów materialnych
wpisuje się w działalność sklepu socjalnego „Spichlerz" , który nasza fundacja otworzyła w grudniu 2020 r. na terenie
Katowic, przy ul. Tysiąclecja 82, planowane jest otwarcie kolejnego takiego sklepu na terenie Dąbrowy Górniczej. W
sklepie socjalnym prowadzona jest sprzedaż art. spożywczych, art. higieny osobistej, chemii domowej oraz odzieży w
cenach niższych niż cena rynkowa. Są to towary pełnowartościowe, ale często
z krótkim okresem przydatności. Z zakupów w sklepie socjalnym mogą korzystać osoby spełniające określone kryteria (w
tym m.in. seniorzy), na podstawie specjalnych skierowań uprawniających je dokonywania zakupów, które wydawane są
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach Do sklepu mają dostęp nie tylko osoby posiadające skierowania,
zakupy mogątakże na telefon zrobić seniorzy powyżej 75 roku życia. Osoby odwiedzane w trakcie Wielkanocy i Wigilii dla
Samotnych należą do grona klientów korzystających z usług sklepu.

lv.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadanja publicznego

Lp. Fłodzaj kos" Wartość' [P LN] z d®tacji, z ,mychżród" -

1 zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania śniadania
4 000,00 zł

Welkanocnego

2 zakup śr. czystości i śr. ochrony osobistej 200,00 zł

3 wynajem kucm i sprzętu kuchennego ' 500.00 zł

4 obsługa kuchni -wynagrodzenie kucharza 500.00 zł

5 koordynator projektu 300,00 z'

6 obstuga infolinii 500.00 z'

7 koszt osobowy - praca społeczna wolontariuszy 500,00 zł

suma wszystkłch k®Bżtów rea«żae|l zadanla 6 500,00 zł 5 000,00 zł 1  500,00 zł
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V. Oświadczenia

Oświadczam(my), że:

1.  proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferentaffi

2.  pobieranLe świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wylącznie w ramach prowadzonęj odpłatnej działalności
pożytku publicznego;

3.  oferent/efefef)ei składający niniejszą ofertę nie zalega(ią)łc:!cga(ią)t ) z opłacaniem r"leżności z tytułu
zobowiązań podatkowych;

4.  oferent/efóFeF}ei składający ninięjszą oferię nie zalega(ią)ła:cga(ią)ł ) z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5.danezawartowczęśd11nlnLejszQjofortysązgcx]rtezKra|ow)mRejesdomSqdowymłiJŁ'-Ał;ąc'*ic:crtę;ą;
6.  wszystkie informaęje podane w ofćrcie 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 dotycząte darm, złożyły
stosowne oświadczenia zgodnie z pizepisami o ochronie danych osobowych.

Prezes Zarządu

t

(podpis OsO
osób upowa
woli w imien

povyażnionej lub podpisy

#Of8
ych do
rentów

składania oświadcze/
FUNDACJA WOLNE MIEJSCE
ul.ZawiszyCzamego2/5,40-872Katowice
NIP:6342873088REGON:365453517

KRS:  0000638164

fl€ , 0 J   Ł o J, ,' v

Przypi§y
1.   Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w an. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzjalalności pożytku publicznego i o

wolontarlacle (Dz.  U. z 2018 r.  poz. 450, z późn. zm.).
2.   Termin realizacji zadania nie może być dłuźszy njż 90 dni.
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