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
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. Rodzaj zadania publicznego

1)

Prezydent Miasta Pabianic
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób.

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

Fundacja RAMPA
Ul. Poprzeczna 19-21
95-200 Pabianice
KRS 0000552517
fundacjamdm@gmail.com
WWW.rampa.org.pl
2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Bogumiła Makowska – 518-045-864

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

„Organizacja spotkania wigilijnego dla osób bezdomnych a także dla
rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”

2. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

16.12.2019

Data
zakończenia

31.12.2019

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

Organizacja spotkania wigilijnego dla 100 osób w tym około 40-cioro dzieci. Spotkanie odbędzie się 22. 12.
2019 r o godzinie 16:00 w budynku Fundacji przy ul. Poprzecznej 19-21 i będzie skierowane do osób
samotnych, bezdomnych oraz rodzin zagrożonych wykolejeniem społecznym i ubóstwem.
Cele:
- kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia,
- wspólne spędzenie świąt z rodzinami a także z osobami samotnymi i bezdomnymi,
- wręczenie paczek żywnościowych rodzinom oraz osobom bezdomnym i samotnym (żywność uzbierana
podczas zbiórki publicznej w markecie) jako forma błogosławieństwa,
- wręczenie paczek przez Mikołaja dzieciom przygotowanych przez Fundację Spełnij Jedno Marzenie,
- wystawienie przedstawienia – jasełek- przez młodzież uczestniczącą w świetlicy organizowanej przez

fundację,
- wsparcie rzeczowe najbardziej potrzebujących rodzin ( ubrania),
Celem najważniejszym jest chęć spędzenia czasu z osobami, które często z powodu swojego ubóstwa oraz
bezdomności pozostają w samotności w okresie świąt. Pragniemy podzielić się z tymi osobami nie tylko
ciepłym posiłkiem, ale też wspólnie kolędować i cieszyć się radością przeżywania tego pięknego czasu,

Przewidujemy około 100 osób w tym 40-cioro dzieci. Będą to głównie osoby samotne oraz rodziny z dziećmi.
Całe spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:00. Na początku będzie przemówienie prowadzącego, informacja
o harmonogramie spotkania, a także krótka prezentacja naszych działań. Młodzież z świetlicy przedstawi
„jasełka”, a po nich nastąpi wspólna wieczerza wigilijna. Będą również przemawiać zaproszeni goście, którzy
opowiedzą o przeżywaniu świąt Bożego Narodzenia. Zostaną wręczone paczki dla najmłodszych.
Przez wolontariuszy zostaną przygotowane potrawy ( kapusta z grochem, pierogi, śledzie, ryba, zupa
grzybowa). Uczestnicy spotkania będą mogli ogrzać się przy kawie i herbacie.

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.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
Nazwa rezultatu
rezultatów (wartość
docelowa)

Zorganizowanie wieczoru
wigilijnego
Zorganizowanie paczek
świątecznych dla dzieci

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

100 osób weźmie udział

dokumentacja fotograficzna

Zostanie rozdanych 60
paczek dla dzieci

Listy obecności

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

Działalność fundacji RAMPA opiera się na pracy z drugim człowiekiem, naszą uwagę
szczególnie poświęcamy dzieci i młodzieży, która przebywa na terenie miasta Pabianice.
Doświadczenie, które zdobyliśmy przez lata pracy z powodzeniem wykorzystujemy
w aktualnych projektach. Aby pomóc młodzieży realizujemy profilaktykę, która ma na celu
udzielenie wsparcia, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, nabycie umiejętności radzenia
sobie w trudnych sytuacjach życiowych oraz zapewnienie w miarę naszych możliwości
perspektyw prawidłowego rozwoju. Na co dzień prowadzimy świetlicę – organizujemy
różnego rodzaju zabawy, nauczamy między innymi poprzez filmy edukujące czy rozmowę,
realizujemy warsztaty, spędzamy wspólnie czas przy posiłkach itp. Ponadto cyklicznie
aranżujemy wyjazdy młodzieżowe oraz takie atrakcje jak „Chillout na Starówce”. Wszystkie
te działania dają nam chęć, ogromne doświadczenie i motywację do dalszej realizacji planów
związanych z pracą z młodzieżą oraz dziećmi. Każdego roku organizujemy spotkanie
wigilijne dla osób samotnych i bezdomnych a także rodzin z dziećmi z terenu miasta

Pabianice.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj kosztu

Wyposażenie kuchni (np. stoły, talerze,
zaparzacz do kawy + filtry, sztućce,
garnki, noże, kubki itp
Usluga cateringowa
Artykuły spożywcze do przygotowania
potraw wigilijnych
Obsługa księgowa projektu
Wolontariusze 10 os. (10 os. X 10h x 20 zł)
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Wartość
PLN

Z dotacji

Z innych
źródeł

5000 zł

2000 zł

3540 zł
560 zł
800 zł
100 zł
2000 zł
7000 zł

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:
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.

Makowski Dobromir
Prezes Fundacji
..............................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

Data Pabianice, 29.11.2019 r.

