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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZN
'z- J' Lf L

l. Podstawowe informacje o zlo2onej ofercie

ll. Dane oferenta{-t€+d

1 Rodzaj zadania zawiera sig w zakresie zadai okreatonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatatnoici pozytku

publicznego i o wotofltariacie
2 Termin reatizacji zadania nie moie byc dlt 2szy ni2 90 dnr.
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Prezydent Miasta Ruda Slqska

Zadanie z zakresu pomocy spolecznej, w tym pomocY

rodzinom iosobom w trudnej sytuacji iyciowe.i oraz

wyr6wnywanie szans tych rodzin i os6b

,,Tradycje, zwyczaje - to o co dbamy w nas zostaje"

22.12.2017 r.27 .7r.20L7 r.

OSrodek Swiqta Elibieta

ul. Wolno(ci 30

41-7Oo Ruda Slqska

NIP 641 25 32 229 Regon 2435298 rs

Forma prawna: koicielna osoba prawna bqdqca organizacjA po:ytku publicznego
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Rozporzqdzenie Ministra Administracii i Cyfryzacji z dnia 5 marca 2014 roku poz.362

wpis do Kraiowego Rejestru Sqdowego: Rejestru Stowarzysze6, lnnych Organizacji Spolecznych i

Zawodowych, Fundacli oraz Samodzielnych Publicznych Zaklad6w Opieki Zdrowotnej pod numerem

KR5: 0000589791

Jaroslaw Czapelka - dyrektor oirodka Swiqta Elibieta nr tel.
698 639 028
Beata Og6rka - zastepca dyrektora OSrodka Swiqta Elibieta nr
tel. 698 639 009

Adres e-mail: swetzbieta@caritas. net. p [,

Fax: 032 248 10 55

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Celem dzialania OSrodka Swiqta Elibieta jest niesienie pomocy oraz udzielanie wsparcia dzieciom,

mlodzieiy, osobom starszym i niepelnosprawnym oraz ich rodzinom.

Swoje cele O6rodek realizuje miedzy innymi poprzez realizacjg Protramu operacyjnego Pomoc

2ywnoiciowa 2OL4 - 2020, wsp6tfinansowanego z Srodk6w Unii Europejskiej, kt6rego gl6wnym

€elem jest ograniczenie skutk6w ub6stwa, poprzez udzielenie pomocy iywno(ciowej osobom

najbardziej potrzebujecym z terenu Miasta Ruda Slaska. Aktualnie oirodek w ramach Programu

obe,muje systematycznE pomocE ponad 2 100 os6b.

Zgodnie z wytycznymi lnsq ucii Zarzqdzajqcej (MRPiPS) obowiqzkowym elementem Programu POPZ

jest prowadzenie r6wniei dzialari towarzyszEcych, kt6re majq na celu wlqczenie spoleczne os6b

korzystajecy€h z pomory iywnoSciowel.

Czq56 rodzin korzystaiacych z pomocy iywnoiclowej w ramach POP2, z uwagi na niski doch6d oraz

trudna sytuacjq iyciowq objeta iest wsparciem plac6wek wsparcia dziennego prowadzonych przez

Oirodek. Ninielszy projekt skierowany jest Bl6wnie do tych wla5nie os6b i rodzin. W chwili obecnej

pod opieka naszych Plac6wek znajduje siq 140 wychowank5w z 88 rodzin.

Zadanie bqdzie realizowanie w czterech Swietlicach w dzielnicach: wirek (ul. Sciegiennego 6), Nowy

Bytom (Plac Jana Pawla ll 5), Orzeg6w (ul. Kr6lowej Jadwigi 8) oraz Czarny Las (ul. Cynkowa 22).

Gl6wnym celem zadania bqdzie zmniejszenie wykluczenia spolecznego os6b najbardziej

potrzebuj4cych. Dziqki dofinansowaniu niniejszego zadania moiliwe bqdzie zaangaiowanie rodzic6w

do wsp6lnego z dziedmi przygotowania Swiet Boiego Narodzenia iwsp6lny udzial w wigiliach
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lnne dodatkowe dane kontaktowe,
w tym dane os6b upowainionych do
skladania wyjainie6 dotyczEcych oferty
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organizowanych w Plac6wkach. W ramach programu planuje siQ wsp6lne przygotowanie ozd6b na

st6l Swiateczny, dekoracji pomieszczefi w poszczeg6lnych plac6wkach, wsp6lne kolqdowanie,

przygotowanie piernik6w oraz wsp6lne przygotowanie Wieczerzy Wigilijnej, podczas kt6rei

wystawione zostana .iaselka.

celem zadania publicznego bgdzie podtrzymywanie i kultywowanie tradycji 5wiqt Boiego

Narodzenia, czerpanie radoSci ze wsp6lnej pracy tw6rczej dzieci, wychowawc6w, rodzic6w

i propagowanie zwyczaj6w regionalnych,

Cele szczeg6lowe zadania:

> Kultywowanie i podtrzymanie tradycii iwiat Boiego Narodzenia,

) Wzmacnianie wiezi rodzinnych, integracia

) Wzmacnianie wiqzi koleieriskich poprzez wsp6lne przeiywanie emocii

irado3ci,

) Wymiana tradycli boionarodzeniowych pomiqdzy rodzinami,

Wklad rzeczowy: Swietlica Srodowiskowa w dzielnicy Nowy 8ytom, Orzeg6w oraz Czarny Las

mieszczq siq w budynkach Dom6w Katechetycznych zaimowanych na podstawie umowy uiyczenia z

parafiami. Swietlica Socroterapeutyczna w dzielnicy wirek mie5ci siq w budynku zajmowanym

na podstawie prawa wlasnoSci. Na potrzeby Plac6wek przeznaczone sq sale dla dzieci, toalety oraz

kuchnia przystosowana do przygotowywania posilk6w. Sale dzieci wyposaione sq w podstawowe

sprzqty umoiliwiajqce naukq i zabawq.

Wklad osobowy: Zadanie bqdzie realizowane przez osoby posiadarEce odpowiednie przygotowanie

zawodowe, bqdzie uwzglednialo bezpieczefstwo, wiek dzieci, stan ich zdrowia. Kadra realizuj4ca

zadanie bqdzie to robila z najwyiszE staranno6cie itroske o bezpieczefstwo, zdrowie iiycie dzieci.

Pracownicy merytoryczni spelniaje wymogi okreilone w ustawie o wspieraniu rodziny isystemu

pieczy zastqpczei.

zaplanowane dzialania w 5wietlicy Socjoterapeutycznej w dzielnicy Wirek:

) ,,Tradycyjne jwiateczne wypieki" - zajqcia kulinarne z rodzicami - wsp6lne pieczenie i

ozdabianie piernik6w 6wiqtecznych,

) ,,Dzisiaj w Betlejem" - zajecia artystyczne - w ramach przygotowania do iaselek nauka

czytania tekst6w, wierszy, opowiadaf zwiqzanych ze Swiqtami Boiego Narodzenia, ich

tradycjami i zwyczajami,

l ,,Tworzymy atmosferq Swiqt" - zajgcia o96lnorozwojowe z rodzicami - wsp6lne

przygotowanie Swiqtecznych ozd6b na st6l,



) ,,Hej kolqda" - zajqcia muzyczne - nauka kolqd i pastoralek z uryciem instrument6w

muzycznych. Wsp6lne kolQdowanie.

! Zajqcia finalowe - Wigilia Swietlicowa, Jaselka w wykonaniu dzieci, mlodzieiy i

wychowawc6w. Wsp6lna wieczerza Wigili.ina, wsp6lne kolqdowanie, wrqczenie upomink6w

Swiqtecznych.

Zaplanowane dzialania w Swietlicy Srodowiskowej w dzielnicy Nowy Bytom:

>,,OtoPan869przyjdzie!"-niechkaidywie,jakbylowBetlejem.Przygotowaniedojaselek.

),,Choinkapiqknajaklas!"-tworzymyniepowtarzalnedekoracjeSwiqteczneiozdoby

choinkowe wsp6lnie z rodzicami.

) ,,Dzisial w Betlejem..." - z kolqdq na ustach przygotowujemy bo2onarodzeniowq scenografiq

! ,,Wigilii czas, kaie nam u stolu sta6..," - uczymy siq dekorowad Swiqteczny st6l.

! ,,A kiedy jui ta pierwsza z gwiazd, zaiwieci nam spoza chmur..." - wsp6lna Wieczerza

Wigilijna, jaselka, kolqdowanie.

Zaplanowane dzialania w Swietlicy Srodowiskowej w dzielnicy Czarny Las:

) ,,Nadchodzq Swiqta BoieBo Narodzenia, nie ma chwili do stracenia". Om6wienie i pr6ba

przedstawienia jaselkowego,

! ,,O 6wiqtecznq aurq w naszei Swietlicy dbamy, wsp6lnie z rodzicami ozdoby wykonamy".

Zajqcia artystyczne,

) ,,Pierwsze przygotowania jui za nami, swoje role udoskonalamy". Pr6ba przedstawienia

jaselkowego,

) ,,Aby tradycji zachowad uroki, dziS podejmiemy najwainiejsze kroki". Wsp6lne ubieranie

choinki, dekorowanie wnqtrz,

) ,,Przy wigilijnym stole wsp6lnie zasiadamy, kolqdujemy, czas wyjqtkowo spqdzamy".

Podsumowanie prorektu.

Zaplanowane dzialania w Swietlicy Srodowiskowej w dzielnicy Orzeg6w:

) ,,Mamy chqci iwszystkie skladniki, myiemy rqce i robimy pierniki" - przygotowanie i

wypiekanie piernik6w wsp6lnie z rodzicami,

) ,,Pierniki piqknie wypieczone, teraz muszq byd dobrze ozdobione" - dekorowanie wczeSniej

upieczonych piernik6w wraz z rodzicami,

! Choinka, wori lasu, bombki kolorowe, mr6z na oknach, lampki - jui wszystko gotowe. Klimat

t1



Swiqteczny u nas widad z daleka, kaide dziecko 2 radoSciq na Boie Narodzenie czeka -
wykonywanie z rodzicami dekoracri Swiatecznych, strojenie stol6w i choinek'

) Maski, kostiumy i inne rekwizyty w Wigiliq spodziewamy siq wainej wizyty' Wiec scenografiq

razem wykonu.iemy, w Jaselka wszyscy siq angaiujemy - przySotowanie scenografii do

Jaselek, p16ba generalna,

> Ukryte talenty sq w kaidym z nas, przedstawienie zaczqt czas! Wsp6lna Wieczerza Wiglliina'

Do udzialu w realizacji zadania zaproszone zostanq wszystkie dzieci uczqszczajqce do naszych

Plac6wek z rodzicami.

Rezultatem podietych dzialari bqdzie:

! Dostarczenie pozytywnych emocli plynqcych ze wsp6lnego przebywania razem'

) Wzmocnienie wiqzi rodzinnych poprzez wsp6lne przeiywanie radosci,

) Wsp6lne przygotowania ozd6b i dekoracji SwiEtecznych pomoga nie tylko

w rozwoju motoryki malej ale r6wniei umocnia umieiqtnoSd pracy w grupie

i podniose poczucie wlasnej wartosci wychowank6w i rodzic6w'

F wigilia zorganizowana dla uczestnik6w proiektu przyczyni siq do celebrowania tradycji

Swiqtecznych obycza,6w oraz do propagowania historii obchod6w Swiqt Boiego

Narodzenia,

tv

3 Warto(a koszt6w oq6tem do poniesienia z dotacji nie mo2e przekroczy' 10 000 zt-

4 
W przypadku wsparcia reatizacji zadania pubticznego.

szacunkowa kalkulacja koszt6w reatizacji zadania publicznego (w Przypadku wi€kszej

ticzby koszt6w istnieie mo2tiwoit dodania ko{ejnych wierszy)

0,00 zt3 500 zt3 500 ztMateriaty do prowadzenia
zajqi

2 500 zt2 500 ztArtykuty spo2ywcze

0,00 zt6 000 zt6 000 zt

5

lp. Rodzaj kosztu koszt calkowity
(zl)

do ponieslenia
z wnioskowanej

dotacjlr
(20

do poniesienia ze
arodkorT finansowych

wtasnych, 6rodk6w
pochodzqcych z innych

ir6det, wktadu
osobowego lub
rzeczowegoa

(zt)

1.

z. 0,00 zt

Koszty og6lem



Oawiadczam(!+ 2e:

1) proponowane zadanie publiczne bedzie reatizowane lvylEcznie w zakresie dziatalno(ci pozytku pubticznego oferenta;

2) w ramach sktadanej oferty piewiduremy pebieB+iel/niepobieranie' (wiadczei pienjeznych od adresat6w zadania;

3) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje sE zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

4) oferent*/oferef,€+ skladajqcy niniejszq oferte nje zatega(iefJzalegagq)t z oplacaniem naleino(ci z tytutLr zobowiEzan

podatkowych;

5) oferent'/€fe.eF€t skladajacy oferte nie zatega(jqf#ale€€+iq)a z oplaceniem naleinojcj z tytutu sktadek na ubezpieczenie

spoteczne.
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(podpis osoby upowainione.)
Lub podpisy os6b upowainionych

do skiadania oi\ ,,iadczei woti
w imieniu oferenta) oara...1.Q,..Ly', 2 o/7..

Zaiacznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejest.ze Sqdowym ' potwierdzona za zgodno(a z oryginaiem
kopia aktuatnego wvciqgu z innego rejestru *o t1',0*t'l. 
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