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Dnf.a     ZUZ1   -lz-   1  óUPROSZCZONA OFERT

A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu \Arypełniania 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 należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pc±ieranieł,'niepobieranie*".

1. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1.  Organ adminisŁracji publicznej, do któreg® Prezydent Miasta Sosnowcaadresowana jest ofeda

2.  Rodzaj zadania publit=negol)
Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

11. Dane oferenta(-tów)
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111. Zakres rzeczowy zadania publicznego
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1.  TyŁuł zadania[ public=nego Metropolitalna Wigilia dla Samotnych z dowozem

2.  Termin nealizacji zadania publ±cznego2) Batarozpo#ęcia
2021-12-21 Datazak®ńt=enia

2021-12-31

3.  Syntetyczny ®pis zadariia {waz ze wskazaniem mieJstm jego realizacji}

CelemzadaniaMetropolitalnaWigiliadlaSamotnychorganizowanegoprzezFundacjęWolneMiejscejestwsparciewdniu
Wigilii Bożego Narodzenia osób samotnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz osób znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej lub zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie Metropolii. Jej celem jest
przygotowanie i dostarczenie w dniu 24 grudnia 2021  roku, specjalnie przygotowanej paczki zawierającej świeżą i
hemetycznie zapakowaną kolację wigilijną, fundacyjne prezenty i samorządowe życzenia Prezydenta Miasta i Zarządu
Fundacjiwformiepocztówk.i.WcałejGómośląsko-ZagłębiowskiejMetropoliiplanowanejestdostarczenie6000paczek,
w tym w Sosnowcu szacujemy 300 szt.- w zależności od ilości zgłoszeń poprzez infolinię. Paczki świąteczne zostaną
przygotowane i dostarczone przez wolontariuszy Fundacji pod adresy, które zostaną pozyskane z dobrowolnych i
otwartych zgłoszeń telefonicznych, przyjmowanych poprzez specjalnie uruchomioną na te wydarzenie infolinię. Każda
potrzebui.ąca osoba, która wyrazi gotowość przyjęcia paczki zostanie nią obdarowana. Paczki będą rozwożone przez
oznakowane pojazdy wolontariuszy pod wskazane i zweryfikowane adresy osób potrzebujących. Fundacja zweryfikuje
każde otrzymane zgłoszenie telefoniczne, dopytując o szczegółowe potrzeby dotyczące dostarczenia wigilijnej kolacji,
zakładając uczciwość obywatelską osób zgłaszających się po pomoc. Organizacja wydarzenia w formie mobilnei.
podyktowana jest obostrzeniami w organizacji imprez masowych jakie dotychczas organizowaliśmy m.in. na rzecz
mieszkańców Sosnowca. Dotarcie do samotnych osób z wigilijną kolacjąjest kontynuacją rozwiązania, które fundacja
wypracowała z samorządami w trakcie organizacji ubiegłych wdarzeń związanych z mobilnym śniadaniem wielkanocnym
dla samotnych oraz mobilną wigilią dla samotnych w Metropolii GZM.
Posiłki będą gotowane w wnajętej kuchni przez zespół kucharzy. Każda osoba pracująca w kuchni będzie posiadała
ważne badania lekarskie, które zezwalają na pracę przy produktach spożywczych. Wielkość kuchni będzie dostosowana do
reżimu sanitarnego, zapewniając odpowiednią przestrzeń na każdą osobę.
Wolontariusze będą pakować i rozwozić paczki. Zarówno przy ich pakowaniu jak i rozwożeniu będzie zachowany reżim
sanitarny. Ci wolontariusze nie będą mieli bezpośredniego kontaktu z żywnością oraz każdy z nich będzie zaopatrzony w
środki ochronne.

4.  Opis zakhdanych rezultatów realizacji zadania publi&nego

NaEwa pezul(atu Planowany poziom osiągnięcia
rezu ftatów {wartość docel®wa}

Sposób monitorowania pezultatów /
źródło infomacji ® ®siągnięciu

vyska[żnika

udzielenie wigilinego wsparcia
samotnym z terenu Miasta
Sosnowca

300 osób lista zgłoszeń, zdjęcia

5.  Krótka charakŁerystyka ofenen(a, jego doświadczenia w reali=acj! dżiałań planowany€h w ofercie oraz zasobów,
któpe będą wykorzystane w realizacji zadania

Fundacja Wolne Miejsce od 9 lat daje się poznać jako społeczność ponad tysiąca wolontariuszy działających
bezinteresownie w przygotowywaniu nai.większych w Europie Wigilii i Śniadań Wielkanocnych dla osób samotnych oraz
wielu innych akcji społecznych, których celem i.est integracja międzypokoleniowa młodzieży i seniorów oraz aktywizacja
społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodów materialnych i nie tylko. W bieżącym roku,
organizowane wydarzenia masowe w postaci Wigilii i Wielkanocy dla Samotnych, przyjęły fomę „z dowozem", co wpisuje
się w przyjęty w naszym kraju rygor sanitarny przeciwdziałaj.ący rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-cov2. Dotychczasowa
współpraca, w dobie pandemii covid-19, jaką fundacja Wolne Miejsce zawiązała z wieloma samorządami przy organizacji
Wielkanocy dla Samotnych z dowozem, zaowocowała tym, że wolontariusze, którzy wówczas licznie dołączyli do naszej
inicjann^n/ i służyli w poranek wielkanocny, zdobyli bezcenne doświadczenia, zarówno w organizacji wydarzenia w nowej
„pandemicznej" formule, jak i mobilnej obsłudze kilku tysięcy samotnych mieszkańców Metropolii GZM, Łódzkiej oraz
Warszawskiej.
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lv.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp, R®dzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji Z imychżródeł

1 zakup ariykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posilku 3 200,00 zł
wigilijnego

2 wynajęcie chłodni i zakup paliwa 500.00 zł

3 wynajem kuchni i sprzętu kuchennego 500,00 zł

4 zakup torebek do pakowania paczek świątecznych 500,00 zł

5 koordynator projektu z obsługą księgową 300,00 zł

6 kartony do pakowania zestawów 500,00 zł

7 Tacki i miski do pakowania próżniowego 500,00 zł

8 plakaty, identyfikatory, oznakowanie pojazdów 500,00 zł

Suma wszy*tklch kosztów reatiza€ji zBdanła 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
oferenta"

2.  pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności
pożytku publicznego;

3.  oferent/ÓfeFenei składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją),ża:ega(-ją)ł ) z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;

4.  oferent/ófćFenei składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją),Ła:ega(-ją)t ) z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5.  dane zawarte w części 11 niniejszej oferiy są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym,`,','!aści`,',.ą e`,',.idencją;
6.  wszystkie infomacje 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 infomatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły
stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Ą4Ć1.........;....
soby upoważnionej lub podpisy

oważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów

/ą>  Ą2   b,2,,

Przypisy
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.  Temin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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