
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 Prezydent Miasta Opole

2. Rodzaj zadania publicznego1) Przeciwdziałania 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 email, numer telefonu

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM, UBOGIM ORAZ WYKLUCZONYM SPOŁECZNIE
"NADZIEJA"
45-006 Opole
Książąt Opolskich 44
Forma prawna: stowarzyszenie
KRS 0000815126

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

Mariusz Pawlita Książąt opolskich 44, tel.509511262
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Organizacja Światowego Dnia Ubogich

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2021-10-26 Data

zakończenia 2021-12-31

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

W ramach działań projektu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi w dniu 14.11.2021 zajmiemy się organizacją obchodów
Światowego Dnia Ubogich. Wydarzenie to ma na celu reintegrację osób wykluczonych i zagrożonych alkoholizmem z
lokalną społecznością poprzez stworzenie możliwości wspólnego świętowania. Celem spotkania w opolskiej katedrze a
następnie na placu katedralnym jest promowanie trzeźwych i prospołecznych zachowań. W ramach działań zapewniamy
dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Reintegracja osób wykluczonych i
zagrożonych alkoholizmem z lokalną
społecznością

Wspólne spotkanie w trzeźwej
atmosferze fotografie ze zdarzenia

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

Obecni Członkowie oraz wolontariusze Stowarzyszenia rozpoczęli działalność ponad 3 lata temu, działaniami na rzecz
osób wykluczonych społecznie, bezdomnych, dotkniętych uzależnieniami oraz zaburzonych psychicznie czy
opuszczających zakłady karne, przebywających na terenie gminy Opola. Działania w zakresie aktywizacji powyższej grupy
społecznej polegają na zaproszeniu do wspólnego posiłku w celu stworzenia rodzinnej atmosfery, rozeznaniu potrzeb
bytowych, medycznych, egzystencjalnych tych osób i w miarę możliwości ich zaspokojeniu. Ważnym aspektem w trakcie
tych spotkań jest dbałość o zbudowanie dobrych relacji opartych na zaufaniu. Zaobserwowane zainteresowanie akcją
wśród osób bezdomnych , narastające potrzeby osób wykluczonych oraz ubogich i brak umiejętności ich sprostania przez
osoby wykluczone spowodowały, że w 2019 roku została podjęta decyzja o zawiązaniu Stowarzyszenia . Podjęte działania
pozwoliły pozyskać zespół pomieszczeń, które obecnie stanowi bazę
dla realizacji zadań niniejszego projektu. Dwukrotnie byliśmy inicjatorami i współorganizatorami obchodów Światowego
Dnia Ubogich dla około 700 osób, które odbyło się na opolskim rynku. Realizację zadań dzieliliśmy w ramach współpracy z
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Od początku naszej działalności współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, MOPOBiU, Stowarzyszeniem Barka,Schroniskiem w Bielicach, domami
Wspólnoty Chleb Życia oraz ośrodkiem MONAR . Kierujemy i asystujemy osobom bezdomnym w procesie wychodzenia z
uzależnień przy udziale ośrodków terapeutycznych, detoksykacyjnych i schronisk. Odwiedzamy i towarzyszymy osobom
bezdomnym przebywającym w szpitalach i zakładach karnych. Docieramy do osób bezdomnych w ich środowisku
bytowania. Dostarczamy tam żywność i zapewniamy opiekę medyczną , zachęcamy do podjęcia zmian w swoim życiu. W
okresie zimowym dostarczamy ciepłą odzież, śpiwory, termosy.Organizujemy wyjazdy na operację zaćmy i asystujemy
osobom w trakcie podróży i pobytu w klinice. Zainicjowaliśmy comiesięczne spotkania kulturalne z ciekawymi ludźmi w
Miejskiej Bibliotece Publicznej w ramach projektu „Spotkania z Nadzieją”. Projekt zakładał projekcję filmów i zdjęć
podróżników z różnych części świata oraz przewidywał aktywne włączenie się w dyskusję. Wszystkie zadania realizowane
były ze środków własnych bez udziału środków publicznych. Od marca 2020 r. korzystając po raz pierwszy z funduszy
publicznych z powodzeniem wykonaliśmy zadanie
powierzone nam przez MOPR w Opolu, które dotyczyło zapewnienia żywności grupie 50 osób bezdomnych. w czasie
epidemii koronawirusa na przełomie marca i kwietnia wraz z dojazdem. Poza w/w projektem zapewnialiśmy dodatkowo
paczki żywnościowe grupie 40 osób ubogich. Po zakończonym projekcie pomoc była kontynuowana do lipca z własnych
środków. Przed pandemią COVID-19 ,spotkania odbywały się w jadalni Klasztoru Braci Franciszkanów. Ze względu na
pandemię i wprowadzone restrykcje sanitarne do sierpnia 2020 roku wraz z wolontariuszami i członkami Stowarzyszenia,
spotkania przeniosły się na ulice miasta Opola. Z powodzeniem został również zrealizowany projekt pt. "Śniadanie z
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Nadzieją 2020", który przewidywał zorganizowanie 28 spotkań - śniadań, z osobami bezdomnymi, ubogimi i wykluczonymi
społecznie. Spotkania odbywały się w soboty, w godzinach porannych: 10:00-12:00 w Centrum Pomocy Osobom
Bezdomnym "Dom Nadziei" w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 44 z zachowaniem restrykcji sanitarnych. Każdy uczestnik
mógł liczyć na bogaty poczęstunek w postaci kanapek i ciepłego napoju oraz możliwość zabrania posiłku na wynos. W
trakcie spotkań osobom potrzebującym zaoferowana została również bezpłatna pomoc w opatrzeniu ran, oferowano
niezbędne środki higieny osobistej oraz
towarzyszenie przy wspólnym posiłku w celu nawiązania rozmowy mającej na celu rozeznanie potrzeb. W grudniu 2020
zakończyliśmy z powodzeniem, rozpoczęte w sierpniu 2020 roku zadanie publiczne, w ramach projektu pt. "Powrót do
trzeźwości" , którego celem było wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w pokonaniu trudnej drogi,
powrotu do normalnego życia w społeczeństwie. W ramach projektu Stowarzyszenie zapewniło osobom bezdomnym
opiekę psychologiczną i terapeutyczną oraz asystenturę w sprawach urzędowych, medycznych i socjalnych. Zostały
podjęte działania aktywizujące bezdomnych w zakresie szukania pracy oraz miejsca zamieszkania. W roku 2021 w ramach
konkursu oferta została kontynuowana. W 2020 w ramach środków własnych włączono do obrotu handlowego bony
zwane" dobrobonami", których zadaniem jest wyrównanie szans osób bezdomnych, ubogich i wykluczonych, włączając w
pomoc między innymi lokalnych przedsiębiorców. Na dzień dzisiejszy do akcji dołączyły piekarnie, sklepy spożywcze,
apteki oraz bar z pierogami. Celem nadrzędnym emisji dobrobonów jest wyeliminowanie z obiegu jałmużniczego gotówki,
która przeznaczana jest na alkohol. Rozpoczęta w mediach kampania społeczna, promująca akcję , ma na celu
zapewnienie stałej pomocy
osobom potrzebującym, w zakresie dostępu do żywności, lekarstw oraz odzieży.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

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

1 ciepły posiłek 5 000,00 zł

2 zakup jednorazowych naczyń oraz toreb jednorazowego użytku 1 500,00 zł

3 ciepłe i zimne napoje 1 500,00 zł

4 żywność w postaci suchego prowiantu 2 000,00 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: 2021-10-22 09:13:11

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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