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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Urząd Miejski w Jaworznie

2. Rodzaj zadania publicznego1) 32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

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

Nazwa: Śląski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach Oddział Rejonowy w Jaworznie
, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000225587, Kod pocztowy: 43-600,
Poczta: Jaworzno, Miejscowość: Jaworzno, Ulica: Inwalidów Wojennych, Numer posesji: 14,
Województwo: śląskie, Powiat: Jaworzno, Gmina:m. Jaworzno, Strona www: ul. Inwalidów
Wojennych 14, 43-600 Jaworzno, Adres e-mail: jaworzno@pck.org.pl, Numer telefonu: 32 752
5534,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Anna Grelowska
 
Adres e-mail: grelowska26@wp.pl Telefon: 
+48606258172

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego "jestem bezdomny, zmieniam siebie, wygram życie

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.12.2022 Data
zakończenia

31.12.2022

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

Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym będzie uzupełnieniem
realizowanych programów , których beneficjentami są osoby bezrobotne i bezdomne. Okres
grudnia każdego roku ,jako okres przedświąteczny, jest bardzo trudny dla W/w osób. Okres przerwy
po zakończeniu programów na 2022 rok, a rozpoczęciem realizacji zadania w roku następnym
sprzyja nawrotom picia i powstawaniem nowych problemów związanych z alkoholem.
Program polega na pracy z osobami wykluczonymi społecznie, w małych grupach, poza strukturą
szpitalną i specjalistyczną. Osoby bezrobotne i bezdomne najczęściej nie chcą korzystać z pomocy
instytucji, pomimo orzeczonego obowiązku leczenia odwykowego. Celem programu będzie
niwelowanie problemów związanych z uzależnieniem osób bezdomnych, wskazywanie dróg wyjścia
z sytuacji kryzysowej.
Program przewiduje 5 spotkań:
1) prawa osoby bezdomnej i rodzaje pomocy przysługujące osobie bezdomnej
2) adresy instytucji i organizacji, gdzie można uzyskać pomoc, akcja "Zima w mieście"
3) uzależnienie od alkoholu jako jedna z przyczyn bezdomności
4) jak poradzić sobie ze stresem w sytuacji kryzysowej, wypracowanie indywidualnych form pomocy
5) spotkanie integracyjne, przedświąteczne, z Zarządem PCK i realizatorami programu

Miejsce realizacji

siedziba Oddziału Rejonowego PCK w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 14

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

realizacja programu "Jestem
bezdomny, zmieniam siebie, wygram
życie"

program przewiduje 5
spotkań po 2 godziny, liczba
uczestników do 15

listy obecności na zajęciach,
program zajęć

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

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaworznie posiada duże doświadczenie w pracy z
osobami bezdomnymi i długotrwale bezrobotnymi. Od 2014 roku realizujemy "Program wspierający
powrót osób bezdomnych do społeczności" oraz współpracujemy z MOPS w Jaworznie w realizacji
programu "Uwierz w siebie". Dysponujemy bazą lokalową, zasobami ludzkimi oraz odpowiednim
sprzętem do realizacji programu

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

od 2014 roku realizacja programów adresowanych do bezdomnych i bezrobotnych

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

realizatorzy o odpowiednich kwalifikacjach z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społeczne i terapii
uzależnień,

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. koszty utrzymania lokalu 1 200,00    

2. zapewnienie wyżywienia 1 000,00    

3. koszt spotkania integracyjnego 1 000,00    

4. zakup środków higienicznych i ciepłej
bielizny

1 500,00    

5. materiały do programu 300,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5 000,00 5 000,00 0,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), 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* ;
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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.

........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego. (obligatoryjny - papierowo, złożony również
elektronicznie)

2. program profilaktyczny (obligatoryjny - papierowo, złożony również elektronicznie)
3. kwalifikacje osoby prowadzącej program (obligatoryjny - papierowo, złożony również

elektronicznie)

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.
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