
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 Zarząd Województwa Opolskiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) Pomocy społecznej, w tym pomocy 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 email, numer telefonu

Stowarzyszenie "Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych"
45-737 Opole
ul. Prószkowska 74
Forma prawna: stowarzyszenie
KRS 0000083322

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

ELEONORA POLICHT, TEL. 608617432, lonia@mik.pl
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Paczki świąteczne

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2020-12-18 Data

zakończenia 2020-12-31

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

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup artykułów spożywczo-higienicznych do paczek, które z okazji Świąt
Bożego Narodzenia zostaną przekazane około 200 osobom wykluczonym społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem
społecznym z terenu województwa opolskiego, m.in. osobom samotnym, bezdomnym i uzależnionym. Do osób
potrzebujących będziemy starali się dotrzeć poprzez instytucje, które na co dzień zajmują się pomocą m.in. Dom Nadziei w
Opolu, Dom Matki i Dziecka,  Dzienne Domy Pobytu, Stowarzyszenie BARKA, MOPOBiU w Opolu.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

pomoc osobom potrzebującym w
postaci paczki 200 osób potwierdzenie przekazania/otrzymania

paczek

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

Stowarzyszenie od prawie 30 lat zajmuje się przygotowaniem, dla osób samotnych, bezdomnych i potrzebujących,
tradycyjnej Kolacji Wigilijnej i obdarowaniem przybyłych gości prezentami w postaci paczki z artykułami spożywczo-
higienicznymi, w celu ograniczenia zjawiska „wykluczenia społecznego” osób ubogich i wykluczonych. W tym roku z
powodu epidemii Stowarzyszenie postanowiło zastąpić coroczną Wigilię świątecznymi paczkami, co niewątpliwie przyczyni
się do wsparcia osób wykluczonych społecznie i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Proponowany przez
Stowarzyszenie sposób dystrybucji paczek zapewni anonimowość osób, które korzystają z przedsięwzięcia, a to służy
złagodzeniu wstydu, zwiększeniu poczucia równości i godności tych osób. Celem przygotowania paczek świątecznych jest,
również edukacja prospołeczna wśród młodzieży i darczyńców w zakresie niesienia pomocy osobom potrzebującym.
Realizacja tego zadanie wynika ze identyfikowania tej formy pomocy pod względem rzeczowym i duchowym, stanowiąc
również ważne wsparcie psychologiczne dla osób dotkniętych ubóstwem i bezradnością życiową. 
Posiadamy sprawdzone i doświadczone zaplecze kadrowe w osobach członków stowarzyszenia, oraz jego sympatyków,
którzy wspólnie działają od prawie 30 lat (pedagodzy, medycy, ekonomiści, kadra zarządzająca) co gwarantuje prawidłową
realizację zadania.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji Z innych
źródeł

1 zakup artykułów do paczek 10 000,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 zł
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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)1) z opłacaniem należności z tytułu

zobowiązań podatkowych;
4. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5. dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/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.

...............................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów

Data: 2020-12-04 11:28:50

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. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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