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 Gdańsku

2. Rodzaj zadania publicznego1)

Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej

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: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000277617, Kod pocztowy: 80032, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Gościnna, Numer posesji: 14, Województwo: pomorskie, Powiat:
Gdańsk, Gmina: m. Gdańsk, Strona www: www.gfis.pl, Adres e-mail: biuro@gfis.pl, Numer telefonu: 583049956,
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta

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

Przemysław Kluz
Adres e-mail: p.kluz@gfis.pl Telefon: 695939739

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego
2. Termin realizacji zadania

2)

Oruńskie animacje w Kuźni
Data
rozpoczęcia

04.11.2019

Data
zakończenia

15.12.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Opis zadania
Celem projektu jest animowanie aktywności społeczno - kulturalnej w wielopokoleniowej społeczności mieszkańców
dzielnicy Gdańsk Orunia. Promowanie aktywnego spędzanie czasu, w oparciu o lokalny zasób, jakim jest zrewaloryzowana
w 2012 roku zabytkowa Kuźnia zlokalizowana przy Gościnnej 10, przyczyni się do upowszechnienia wzorcu świadomego i
aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. Oferta wydarzeń animacyjno - artystycznych skierowana będzie do
wszystkich zainteresowanych mieszkańców Oruni : dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w tym seniorów. Dostępna
będzie dla wszystkich potencjalnie zainteresowanych z uwzględnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnością.
Rekrutacja uczestników prowadzona będzie na bieżąco przez cały okres realizacji projektu rozwiniętymi w dzielnicy
kanałami informacji i promocji. Dostosowane one będą do wszystkich grup wiekowych oraz osób o specjalnych
potrzebach, aby dotrzeć do jak najszerszej grupy mieszkańców, tj. poprzez fanpage oraz profil na Instagramie kawiarni
Kuźnia, strony internetowej www.kawiarniakuznia.pl, społecznościowy portal www.mojaorunia.pl, plakaty o wydarzeniach
w kawiarni, siedzibie Domu Sąsiedzkiego Gościnna Przystań oraz u lokalnych partnerów tj. przychodnia zdrowia, szkoły,
kościół, przedszkola, ośrodki wsparcia, itp. Zadanie obejmować będzie cykl 5 warsztatów dla dzieci z opiekunami, spotkań
tematycznych oraz 5 zróżnicowanych tematycznie warsztatów rękodzielniczych. Podczas realizowanych wydarzeń
warsztatowych uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego uczestnictwa, integracji z mieszkańcami dzielnicy oraz
integracji międzypokoleniowej. Uczestnicy przygotują podczas warsztatów kreatywnych rękodzieła z materiałów eko,
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które będą mogli zabrać ze sobą do domu. Wydarzenia - spotkania sprzyjać będą integracji międzypokoloniowej oraz
sasiedzkiej, zwiększając tym samym codzienną wzajemną życzliwość wśród mieszkańców.Realizacja oferty animacji
społeczno - kulturalnej w przestrzeni Kuźni przyczyni się do budowania na Oruni społeczeństwa zaangażowanego,
uczestniczącego, aktywnego w obszarze życia społecznego dzielnicy. Ponadto krzewienie wśród najmłodszych
mieszkańców Oruni oferty animacyjno - kulturalnej poza walorem edukacyjnym wpływa profilaktycznie na występowanie
zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży, które nadal w dzielnicy Orunia są często spotykane. Z codziennej pracy
animacyjnej czerpiemy doświadczenie i wiedzę o tym, że zaplanowane w projekcie wydarzenia oraz warsztaty są cenione i
oczekiwane przez mieszkańców
Realizacja projektu wpisuje się w działania Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej podejmowane na rzecz rozwoju
społecznego dzielnicy Gdańsk Orunia i ożywienia aktywności sąsiedzkiej. Fundacja jest członkiem Stowarzyszenia Inicjatyw
Lokalnych, które od kilkunastu lat podejmuje różnorodne działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności dzielnicy
Gdańsk Orunia oraz poprawę jakości życia jej mieszkańców m.in. poprzez organizację wydarzeń tJ. Lokalne Festyny z okazji
Dnia Dziecka, Festyn Gwiazdkowy, działanie pomocowe itp. Realizacja projektu, który zwiększy dostępność wydarzeń
mających wpływ na mieszkańców Oruni oraz innych dzielnic Gdańska odwiedzających Orunię, stanowić będzie
uzupełnienie cyklicznych działań realizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia w tym Fundację.
Ponadto realizacja projektu jest komplementarna z działaniami Domu Sąsiedzkiego Gościnnego Przystań, zlokalizowanego
sąsiedzko z Kuźnią, który zapewnia różnorodne usługi wsparcia społecznego oraz animowania współpracy sąsiedzkiej
wśród mieszkańców Oruni. Dom Sąsiedzki prowadzi m.in. takie usługi jak: przedszkole, świetlicę środowiskową, klub
seniora, klub młodych, punkt równych szans, punkt bezpłatnych porad prawnych, teleopiekę, itp. realizacja zadania
przedstawionego w ofercie stanowić będzie poszerzenie oferty dla użytkowników Domu Sąsiedzkiego o sferę wydarzeń
animacji społeczno - kulturalnej. Dostępność tego rodzaju oferty w dzielnicy zamieszkania, z punktu historycznego w tak
ważnym dla mieszkańców miejscu jakim jest budynek kuźni, jest szansą na budowanie społeczeństwa uczestniczącego w
życiu społecznym i kulturalnym bez barier i ograniczeń.
Miejsce realizacji
Zadanie realizowane będzie w dzielnicy Gdańsk Orunia. Jest to obszar zdegradowany infrastrukturalnie i inwestycyjnie, ale
nade wszystko dotknięty problemem deprywacji mieszkańców. Pomimo bliskości do centrum Gdańska, od wielu lat obszar
ten postrzegany jest jako jeden z najbardziej zaniedbanych i niebezpiecznych w mieście. W przestrzeni publicznej dzielnicy
niewiele jest miejsc przeznaczonych na rekreację odznaczających się estetyką, w których mieszkańcy w dostępny sposób
mogą korzystać z oferty animacyjno – kulturalnej. Działania projektowe prowadzone będą w Kawiarni Kuźnia przy ulicy
Gościnnej 10 zlokalizowanej w centrum oruńskiego rynku. Warto podkreślić, że zabytkowy budynek Kuźni jest głęboko
zakorzeniona w lokalnej tożsamości. Mieszkańcy i lokalni liderzy, mają głębokie przekonanie, że odzyskanie niszczejącego
przez lata budynku poprzez jego renowację, która przywróciła mu świetność, jest symbolem społecznych przemian w tej
dzielnicy. „Kuźnia dla Oruniaków jest tym, czym Żuraw dla Gdańszczan”, tak Profesor Jerzy Samp w jednej ze swoich
publikacji określił wartość symboliczną tego miejsca. Wypełnienie Kuźni dostępną dla mieszkańców ofertą animacji
społeczno -kulturalnej przyczyni się do wykorzystania i rozwinięcia potencjału przestrzeni Kuźni jako miejsca aktywności i
spędzania czasu wolnego mieszkańców. Co jest istotne dla realizacji zadania, w budynku Kuźni działalność prowadzi
kawiarnia społeczna. Podczas spotkania z rodziną lub przyjaciółmi przy aromatycznej kawie, orzeźwiających koktajlach,
domowych ciastach można spotkać młodych ludzi z placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy obsługując klientów
kawiarni nabywają pierwszych doświadczeń zawodowych i uczą się wartości pracy, co ułatwia im udany start w dorosłość
pomimo trudnych przeżyć w dzieciństwie. Z doświadczenia pracy w dzielnicy Gdańsk Orunia czerpiemy wiedzę o
potrzebach mieszkańców, którzy chętnie korzystają z bezpłatnych form aktywności animacji społeczno-kulturalnej. Rozwój
oferty w zabytkowej Kuźni wypełni niszę i odpowie na zainteresowanie mieszkańców, w różnych grupach wiekowych. W
kontekście przedstawionej sytuacji, na którą składa się z jednej strony możliwy do wykorzystania potencjał budynku
odrestaurowanej zabytkowej Kuźni i bariera ekonomiczna wyrażona statusem ekonomicznym społeczności lokalnej,
wyraźna staje się potrzeba upowszechnienia dostępności wydarzeń animacyjno - kulturalnych w najbliższym sąsiedztwie
jakim jest dzielnica zamieszkania.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika
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liczba warsztatów animacyjnych skierowanych
do dzieci i opiekunów o tematyce:
1. Zabawy z dynią
2. Dzień postaci z bajek
3.Dzień pluszowego misia
4. Mikołajki
5. Świąteczna Kraina

5 warsztatów animacyjnych

Na bieżąco, przez cały okres
prowadzenia zadania,
scenariusze warsztatów
protokół odbioru usług
animacyjnych
dokumentacja zdjęciowa

liczba warsztatów z rękodzielnictwa w zakresie
- kreatywne warsztaty w wydaniu EKO:
1. Ozdabianie eko toreb na zakupy
2. Coś z niczego
3. Rozgrzewające naturalne olejki do kąpieli
4. Tworzymy Łapacze snów
5.Tworzenie ozdób świątecznych - zrób nie
kupuj

5 warsztatów z rękodzielnictwa

Na bieżąco, przez cały okres
prowadzenia zadania
opis warsztatów
protokół odbioru usług
rękodzielniczych
dokumentacja zdjęciowa

liczba dzieci w wieku 2-9 lat wraz z opiekunami, 100
która weźmie udział w 5 warsztatach
animacyjnych

Na bieżąco, przez cały okres
prowadzenia rekrutacji na
warsztaty animacyjne/ listy
uczestników, dokumentacja
zdjęciowa

liczba mieszkańców Oruni oraz innych dzielnic
100
Gdańska, która weźmie udział w 5 kreatywnych
warsztatach rękodzieła w wydaniu eko

Na bieżąco, przez cały okres
prowadzenia rekrutacji na
warsztaty animacyjne/ listy
uczestników, dokumentacja
zdjęciowa

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej prowadzi działalność od 2007 r. Powołaliśmy fundacje po to aby budować i
wdrażać skuteczne rozwiązania skierowane do dzieci, młodzieży i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji społecznoekonomicznej oraz wspierać rozwój lokalnych społeczności. Uczestniczyliśmy w przekształcaniu systemu opieki nad
dziećmi pozbawionymi pieczy rodzicielskiej na terenie Pomorza, angażując się w modernizację instytucjonalnych Domów
Dziecka. Dziś prowadzimy 6 kameralnych Domów dla Dzieci w Trójmieście, gwarantując 84 wychowankom
bezpieczeństwo, specjalistyczne wsparcie i rozwój do samodzielnego, dorosłego życia. Wypracowaliśmy i realizujemy
unikatowy w skali kraju program usamodzielnienia, w którym wychowankowie zdobywają kompetencje społecznozawodowe w oparciu o zatrudnienie w utworzonych i prowadzonych przez fundację w firmach społecznych – Kawiarni
Kuźnia i Hotelu So Stay*** . Bezpieczny start w dorosłe życie naszych wychowanków i wychowanek budujemy także
poprzez wypracowany i wdrożony przez fundację program mieszkalnictwa wspomaganego, oparty na zasadach najmu
społecznego. Jesteśmy operatorem 12 mieszkań wspomaganych, które są elementem Gdańskiego Programu
Mieszkalnictwa Wspomaganego samorządu Gdańska. Ważnym segmentem działalności fundacji jest praca w środowisku
lokalnym. Stworzyliśmy i od 2010 roku prowadzimy Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań” wzorowany na brytyjskich
doświadczeniach community centers. Tu budowany jest potencjał silnej społeczności, która świadomie wpływa na swoją
przyszłość. W obszarze animacji działamy lokalnie na terenie dzielnicy Gdańsk Orunia. Dom Sąsiedzki jest miejscem
otwartym na różnorodność osób i działań, wyzwalającym potencjał lokalnej społeczności dzielnicy Gdańsk Orunia.
Społeczność Gościnnej Przystani jest wielopokoleniowa. Działają tutaj Klub Malucha, świetlica środowiskowa, Klub
Młodych oraz Klub Seniora, dostarczamy usług które są odpowiedzią na potrzeby sąsiedzkiej społeczności. W Gościnnej
Przystani mieszkańcy mogą realizować swoje pasje, zaangażować się w grupy samopomocowe, wspólnie spędzić czas,
skorzystać z warsztatów, kursów rozwijających umiejętności oraz z bezpłatnej kafejki internetowej. Posiadamy wieloletnie
doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów współfinansowanych z różnorodnych źródeł. Wszystkie realizowane
przez nas projekty osiągnęły założone cele i rezultaty oraz zostały rozliczone prawidłowo z zachowaniem terminów.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
W obszarze działań związanych z aktywizacja społeczności lokalnej i animacją społeczno - kulturalną zrealizowaliśmy
projektowo następujące wydarzenia: - Kuźnia- centrum edukacji kulturalnej na gdańskiej Oruni, projekt dofinansowany ze

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 32b0-5e3b-79bb

środków Urzędu Miejskiego w Gdańsku, - 5 edycji lokalnego eventu "Oruńskie kujemy" - corocznego święta Kuźni, podczas
którego lokalna społeczność miała możliwość posłuchania muzyki na żywo, obejrzenia pokazu kowalstwa artystycznego,
wystawy fotografii lokalnych artystów, udziału w warsztatach itp. Eventy realizowane były w partnerstwie z Urzędem
Miejskim w Gdańsku oraz z lokalnymi partnerami. - 50 wystaw oraz organizacji wernisaży artystów, malarzy, grafików,
fotografów z Trójmiasta którzy wystawili swoje prace we wnętrzach Kuźni, - 40 warsztatów z rękodzieła wspierających
rozwój zainteresowań dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudniejszej sytuacji życiowej z dzielnicy Gdańsk Orunia.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zasoby kadrowe:Personel administracyjny zaangażowany do realizacji projektu w osobach koordynatora projektuMałgorzata Gojło-Kaligowska; posiada wieloletnie doświadczenie w pracy projektowej, w tym doświadczenie w bieżącym
zarządzaniu projektami w zakresie merytorycznym i finansowym. Koordynator projektu odpowiadać będzie za realizację
projektu zgodnie z harmonogramem, realizację celów i rezultatów, sprawozdawczość, monitoring działań, zawieranie
umów, za dokonywanie płatności, rozliczenie finansowe, kontakt z biurem kadrowo-finansowym. .Animator kultury w
osobie Natalii Gałażyn (wolontariusz) posiada kilkuletnie doświadczenie pracy przy różnorodnych projektach kulturalnych,
w tym organizacji i koordynacji eventów oraz warsztatów skierowanych do różnorodnych grup wiekowych. Będzie
odpowiedzialny za rekrutację uczestników, operacyjną realizację działań projektowych zgodnie z ofertą oraz informację i
promocje projektu w mediach społecznościowych oraz pozostałych kanałach informacji i promocji. Koordynator oraz
animator z uwagi na wieloletnie doświadczenie pracy w dzielnicy Orunia znają specyfikę dzielnicy oraz sposoby dotarcia
do mieszkańców aby zapewnić efektywną realizację celów i rezultatów projektu.
Zasoby rzeczowe
Projektodawca posiada w zasobach budynek kawiarni Kuźnia. Przestrzenie kawiarni zostaną udostępnione do realizacji
działań z zakresu animacji społeczno-kulturalnej. Zapewnimy do realizacji wydarzeń zaplanowanych w ramach projektu
bazę lokalową wraz z wyposażeniem w budynku Kuźni przy ul. Gościnnej 10 w Gdańsku. Do rozliczenia projektu pod kątem
prowadzenia dokumentacji merytorycznej i finansowej zapewnimy pomieszczenie biurowe wraz z niezbędnym sprzętem
komputerowym i biurowym.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów
animacyjnych
(500złx5warsztatów)

2500,0

2.

wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów
rękodzieła
(500złx5warsztatów)

2500,0

3.

koordynator zadania

Z innych źródeł

500,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

5500,0

5500,0

0,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
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
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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.
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.............................................
.............................................
.............................................
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

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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