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

Prezydent Miasta Poznania

2. Tryb, w którym złożono ofertę

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

3. Rodzaj zadania publicznego1)

13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

4. Tytuł zadania publicznego

Strefa Aktywnego Seniora

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2017-10-01

Data
zakończenia

2017-12-20

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: Fundacja "ReStart"
forma prawna: fundacja
KRS: 0000464056
adres siedziby: Dzieci Wrzesińskich 13, 61-066 Poznań, poczta: Poznań
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: kontakt@fundacjarestart.com, telefon: 695 626 730,
numer faksu: brak, strona internetowa: www.fundacjarestart.com
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Joanna Pijacka, adres e-mail: joanna.pijacka@fundacjarestart.com,
telefon: 695 626 730, numer faksu: brak
Farida Haidar, adres e-mail: farida.haidar@fundacjarestart.com, telefon:
608 345 609, numer faksu: brak

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
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Oferent kieruje ofertę wobec mieszkańców rejonu Kobylepole. Udział w zajęciach będą mogli brać wszyscy chętni
mieszkańcy rejonu, jednak głównym odbiorcą i współorganizatorem ma być grupa seniorów z Kobylepole.
Oferta zawiera w sobie metody aktywizowania seniorów, wzmacniania ich poczucia własnej wartości, jak również
alternatywę wobec obecnych form spędzania czasu wolnego w różnych obszarach życia: integracji, aktywności, rozwoju
pasji i zainteresowań. Całość planowanych działań będzie miała na celu wzmocnienie seniorów i skierowanie ich
aktywności na rzecz mieszkańców rejonu poprzez organizację następujących działań:
- realizację inicjatywy oddolnej - seniorzy będą mieli możliwość zadecydowania, zaplanowania i zorganizowania na rzecz
społeczności lokalnej eventu, akcji czy też innej formy działania według własnego uznania
- zorganizowanie dwóch zajęć o charakterze plastycznym w celu wytworzenia upominków świątecznych dla seniorów nie
opuszczających miejsca zamieszkania oraz osób biorących udział w warsztacie - warsztaty z: tworzenia kartek
świątecznych, bombki na choinkę lub ozdób świątecznych
- organizacja wigilii sąsiedzkiej "Wspólne kolędowanie"
Oferent przygotował ofertę w oparciu o rozpoznane już zapotrzebowanie seniorów na organizację spotkań i warsztatów
na ich rzecz. Każde z powyższych działań wiąże się nierozerwalnie z szeroko rozumianą edukacją dwustronną - seniorzy w
ofercie nie tylko mają zwiększać swój zasób wiedzy, ale także mają dzielić się swoją wiedzą na temat życia z osobami, na
rzecz których różnego rodzaju akcje będą organizować. Wartością dodaną w ofercie będzie podnoszenie w środowisku
lokalnym znaczenia wiedzy, jaką dysponują seniorzy, również wiedzy historycznej dotyczącej wskazanego rejonu.
Cel realizacji zadania
Celem projektu jest integracja 15 seniorów z rejonu Kobylepole oraz zaangażowanie ich aktywności do podejmowania
działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez współorganizację warsztatów i eventów.
Cele szczegółowe
- zwiększenie ilości ofert kierowanych na rzecz seniorów
- budowanie w społeczności lokalnej wizerunku seniora, jako osoby pożądanej w przestrzeni społecznej
- rozwijanie pasji, zainteresowań i pobudzanie kreatywności w mieszkańcach rejonu Kobylepole.
Miejsce realizacji zadania
Miasto Poznań, obszar Kobylepole.
Działania będą odbywać się w jednej ze szkół znajdującej się na samym terenie Kobylepole lub w innym miejscu
wynajętym, zapewniającym odpowiednią infrastrukturę i warunki sanitarne. Będzie to miejsce ogólnodostępne zarówno
dla seniorów, os. dorosłych, młodzieży i dzieci.
Grupa odbiorców zadania
Ze względu na fakt iż Fundacja działa na regionie od kilku lat, jesteśmy organizacją, która jest identyfikowana przez
społeczność lokalną, co również ułatwi przekaz na temat projektu. Dotarcie do beneficjentów będzie również możliwe
dzięki zainteresowaniu inicjatywą administracji osiedli, gdzie zamieszkują osoby starsze, Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie oraz Rady Osiedla, które aktywnie będą wspierać działania Fundacji poprzez promocję inicjatywy wśród swoich
beneficjentów.
Rekrutacja będzie otwarta i prowadzona w sposób ciągły. Osoby chętne do udziału w zajęciach będą mogły zgłaszać się w
ciągu realizacji całego projektu, w zależności od ilości wolnych miejsc będą wdrażane do projektu, do poszczególnych
działań w nim realizowanych.
Odbiorcami projektu będą:
- 15 seniorów z rejonu Kobylepole
- mieszkańcy rejonu chcący brać udział w organizowanych akcjach i warsztatach - 20 osób
- dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Przewiduje się, że każda osoba biorąca udział w działaniach jest odbiorcą projektu.
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Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Osoby zatrudnione do stałej pracy z uczestnikami projektu, realizujące większość działań posiadają wykształcenie wyższe
na kierunku pedagogika, praca socjalna, psychologia posiadające min. 3 letnie doświadczenie w pracy z seniorami,
działające bezpośrednio w kontakcie z klientem i społecznością lokalną, posiadające doświadczenie w diagnozowaniu
potrzeb, jak i zasobów tkwiących w środowisku oraz w inicjowaniu i wspieraniu przebiegających w społeczności lokalnej
zmian. Posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie rozliczenia merytorycznego i finansowego projektu, monitoringu
projektu, posiadające doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji oraz posiadające umiejętności organizacyjne, znające
zasady realizacji projektu dofinansowanego oraz procedury związane z przyznaną dotacją. Znają metody pracy socjalnej
m.in. metodę streetworkingu, organizowania społeczności lokalnych, posiadają doświadczenie w pracy w grupie.
Dodatkowo osoby te przeszły szkolenia z równych metod terapeutycznych i stosują w swojej pracy zróżnicowane techniki
pracy.
Osoby odpowiedzialne, rzetelne, zaangażowane, znające metody i techniki pracy ze społecznościami lokalnymi, osoby
współpracujące i pozostające w kontakcie ze społecznością lokalną dzielnicy Kobylepole. Posiadają doświadczenie w
organizowaniu akcji, festynów i innych inicjatyw na rzecz danej społeczności lokalnej i przy czynnym udziale samej
społeczności.
Dodatkowo oferent przewiduje zawarcie umów zleceń z minimum dwoma wolontariuszami, którzy pochodzić będą z
grupy seniorów.
Do realizacji zadań w ramach projektu Fundacja ma do dyspozycji: chustę Klanzy na zajęcia z rodzinami, gry planszowe dla
dzieci, piłki, skakanki, linki, gumę do grania, antyramy o wymiarze 70x100, przepływowy podgrzewacz do wody. Nadto
Fundacja może korzystać z zasobów prywatnych swoich członków w postaci: namiot do akcji społecznych, przenośne
stoliki szt.3, aparat fotograficzny, przedłużacz, piłki, bramki, paletki do babin tona, pachołki, komputer, drukarka,
samochód.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
Rezultaty trwałe:
•
zaangażowanie mieszkańców osiedla Kobylepole - 15 seniorów do podjęcia aktywności na rzecz mieszkańców
rejonu - monitorowane na podstawie deklaracji uczestnictwa
•
wsparcie w realizacji inicjatywy oddolnej dla mieszkańców osiedla Kobylepole - monitorowane na podstawie
dokumentacji księgowej oraz list obecności w ramach spotkań organizacyjnych
•
liczba zorganizowanych spotkań integracyjno – kulturalnych - monitorowane na podstawie dokumentacji
fotograficznej.
•
Liczba zorganizowanych warsztatów dla mieszkańców - monitorowane na podstawie list obecności oraz
dokumentacji fotograficznej.
• ilość osób biorących udział w organizacji wigilii sąsiedzkiej "Wspólne kolędowanie" - monitorowane na podstawie
dokumentacji fotograficznej
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity(zł)

1

koszt zatrudnienia organizatora
zadaniowego na umowę cywilno prawną (odpowiedzialny będzie za
przebieg i realizację zadania,
stworzenie dokumentów
projektowych, będzie brał czynny
udział we wszystkich organizowanych
spotkaniach i akcjach, praca w
wymiarze 30h)

1 000,00 zł

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

1 000,00 zł
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0,00 zł

2

koszt zatrudnienia animatora,
realizatora warsztatów plastycznych
oraz inicjatywy oddolnej

1 000,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

3

koszt realizacji inicjatywy oddolnej
(zakup materiałów niezbędnych do
realizacji zadania oraz poniesienia
niezbędnych kosztów zgodnych z
inicjatywą określoną przez
uczestników projektów)

500,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

4

koszt zakupu materiałów na zajęcia
plastyczne (papier kolorowy,
dziurkacze, pisami, bombki
styropianowe, szpilki, cekiny itp.)

350,00 zł

350,00 zł

0,00 zł

5

koszt zakupu materiałów biurowych
(teczki, segregator, w tym też zakupu
tuszu do wydruku ulotek, koszulki,
itp.)

150,00 zł

150,00 zł

0,00 zł

6

koszt organizacji wigilii sąsiedzkiej
"Wspólne Kolędowanie" (zakup
ozdób świątecznych, catering na 30
osób, zakup choinki, zakup drobnych
upominków, itp.)

2 000,00 zł

2 000,00 zł

0,00 zł

7

koszt pracy wolontariuszy

1 000,00 zł

0,00 zł

1 000,00 zł

Koszty ogółem:

6 000,00 zł

5 000,00 zł

1 000,00 zł

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.

Potwierdzenie złożenia oferty

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.
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3)
4)

Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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