URZĄD MIASTA ZGIERZA
W y d i i a l P o z y s k i w a n i a i Zarządzania
Środkami P o m o c o w y m i

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO^-IOOZgierz. ul. ks.Sz. Rembowskiego 1
tel. 42 280 60 17

Adff ikofłipondincyjny: 95-100 2gi«n. PI. Jana Piwla II16

Data i miejsce złożenia oferty
(wypełnia organ administracji publicznej)
1

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA '
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3
UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) ,
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
1)

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
0

(rodzaj zadania publicznego' )

WSPIERANIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB ZA POMOCĄ
KULTYWOWANIA TRADYCJI KULINARNYCH JAKO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od

01.2014

do

31.03.2014

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO '
1

PRZEZ

PREZYDENT MIASTA ZGIERZA
(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
I. Dane oferenta/oferentów *'
1

1) nazwa:

m)

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „WSPARCIE"

2) forma prawna.
( ) stowarzyszenie

( ) fundacja

( ) kościelna osoba prawna

( ) kościelna jednostka organizacyjna

(X)spółdzielnia socjalna

( ) inna

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:

0000443712
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4) data wpisu, rejestracji lub
utworzenia:

28.12.2012

vi)

5) nr NIP:

7322170929

nr REGON: 101527255

6) adres:

miejscowość:

ZGIERZ

ul.:

CHEŁMSKA 16/18

dzielnica lub inna jednostka
„

„„;„,„.vii)

gmina:

kod pocztowy:

;

a t :

ZGIERSKI

ŁÓDZKIE

województwo:

7) tel.:

p o w

ZGIERZ

95-100

poczta:

ZGIERZ

42 719 07 27

faks: 42 719 67 63

e-mail:

http://

8) numer rachunku bankowego:

64150019821219800297940000

nazwa banku: BZWBK
1

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów ':

a) NIEDŹWIEDZKI RADOSŁAW - PREZES
b) AGNIESZKA NIEDŹWIEDZKA- CZŁONEK ZARZĄDU
c) 10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym
mowa w ofercie:
lx)

95-100 ZGIERZ, UL. CHEŁMSKA 16/18 TEŁ. 42 719 07 27
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontakto
wego)

RADOSŁAW NIEDŹWIEDZKI TEL.42 719-07-27
12) przedmiot działalności pożytku publicznego:
a. działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1. Społeczna reintegracja jej członków, co oznacza działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie
umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy,
zamieszkania lub pobytu,
2. Zawodowa reintegracja jej członków, co oznacza działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie
zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy
3. Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków
oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z
2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.).
działalność odpłatna pożytku publicznego

1>

1

13) jeżeli oferent/oferenci prowadzi/prowadzą * działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców

0000443712

b) przedmiot działalności gospodarczej
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Przedmiotem działalności spółdzielni jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę
członków.
Poniżej zakres działalności Spółdzielni wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
1) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską - PKD 87.10.Z
2) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych - PKD 88.10.Z
3) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi - PKD 87.20.Z
4) Pomoc społeczna dla osób z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych - PKD
87.30.Z
5) Opieka dzienna nad dziećmi - PKD 88.91 .Z
6) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 88.99.Z
7) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem - PKD 87.90.Z
II. Informacja o s p o s o b i e reprezentacji oferentów w o b e c organu administracji publicznej wraz z przytocze^
niem podstawy prawnej"'
Nie dotyczy

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego p r o p o n o w a n e g o do realizacji
1. Krótka charakterystyka zadania publicznego
Realizacja zadania publicznego posłuży aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób
zagrożonych marginalizacją z przyczyny niepełnosprawności; wspieraniu rehabilitacji i readaptacji społecznej i
zawodowej tych osób poprzez kultywowanie tradycji kulinarnych, jako dziedzictwa kulturowego regionu; jak
również - promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie, z regionu, m. in. osób
bezrobotnych i niepełnosprawnych.
Realizacja założonych celów nastąpi poprzez: zrekrutowanie uczestników projektu na staż w branży
gastronomicznej do restauracji prowadzonej w Mieście Tkaczy, tj. osób zagrożonych marginalizacją z przyczyn
bezrobocia i/lub niepełnosprawności, z terenu woj .łódzkiego w tym w szczególności miasta Zgierza i powiatu
zgierskiego. W
celu prowadzenia działań nowo zrekrutowanego personelu restauracji w Mieście Tkaczy,
zatrudnionego przez oferenta, tj. spółdzielnię socjalną „Wsparcie"; prowadzenie przez uczestników projektu
restauracji w Mieście Tkaczy w Zgierzu; promocję w regionie łódzkim: realizowanego projektu, promocję oferty
restauracji jak i Parku Kulturowego „Miasto Tkaczy", promocję i upowszechnianie aktywizacji zawodowej osób
marginalizowanych.
2. Opis potrzeb w s k a z u j ą c y c h na konieczność w y k o n a n i a zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz
skutków
Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu wynika, że bezrobocie mieszkańców powiatu utrzymuje się na
stosunkowo wysokim poziomie i jest znaczącym problemem społecznym. Na terenie powiatu zgierskiego, po
trzech kwartałach 2012 r., poziom bezrobocia wynosił aż 17,4%, podczas gdy dla całego województwa łódzkiego
wskaźnik ten plasował się na wysokości 13,2 %, a dla całego kraju - 1 2 , 4 % .
Skutki bezrobocia dotykają zarówno pojedyncze osoby, znajdujące się na marginesie zatrudnienia, jak i całe
rodziny. Brak zatrudnienia powoduje obniżenie poziomu życia (niejednokrotnie do poziomu minimum
egzystencjalnego), prowadzi do izolacji społecznej, znaczącego obniżenia poczucia własnej wartości, poczucia
beznadziejności egzystencji i własnej bezużyteczności. Powyższe skutki sprzyjają występowaniu uzależnień czy
patologizacji, a w konsekwencji również dziedziczeniu patologii i ubóstwa przez kolejne pokolenia. W związku z
powyższym konieczne jest wprowadzenie innowacyjnych narzędzi aktywizacji zawodowej oraz rehabilitacji i
readaptacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem, w regionie.
Spółdzielnia socjalna jest właśnie takim miejscem reintegracji społeczno-zawodowej osób mających trudności z
odnalezieniem się na otwartym rynku pracy. Powoływana jest z inicjatywy minimum 5 takich właśnie osób (np.
niepełnosprawnych czy długotrwale bezrobotnych). Wybierają oni dla siebie obszar działań, na którym chcą
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prowadzić działalność zarobkową (zazwyczaj są to różne formy usług). Następnie opracowują statut i na
zebraniu założycielskim powołują spółdzielnię do życia. Po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym i
dopełnieniu pozostałych związanych z tym formalności spółdzielnia socjalna podejmuje działalność
gospodarczą. Członkowie spółdzielni tworzą więc sami dla siebie miejsca pracy i, usamodzielniając się
zawodowo, stwarzając sobie szansę powrotu na rynek. Działają w pełni niezależnie, z czym wiąże się także
pełna odpowiedzialność za funkcjonowanie powołanej przez nich instytucji. Mogą jednak liczyć na wsparcie
finansowe ze strony Funduszu Pracy na utworzenie spółdzielni socjalnej, na wsparcie finansowane polegające
na refundacji składek ZUS oraz na wsparcie i doradztwo dla spółdzielni socjalnych. Spółdzielnia socjalna jest też
zwolniona z podatku dochodowego w części związanej z realizacją przez nią reintegracji społeczno-zawodowej.
Członkostwo w spółdzielni pozwala skutecznie zaktywizować zawodowo osoby, które mają trudności z
odnalezieniem się na otwartym rynku pracy. Udział w spółdzielni socjalnej daje możliwość jej członkom
rozpoczęcia działalności gospodarczej w grupie osób, a co za tym idzie rozłożenie ciężaru prowadzenia firmy na
większą liczbę osób. Spółdzielcy wykonują swoje obowiązki zgodnie z ustalonym podziałem stanowisk, biorąc w
pełni odpowiedzialność za ekonomiczny sukces spółdzielni, podobnie, jak przedsiębiorca
bierze
odpowiedzialność za ekonomiczny sukces własnej firmy. Dzięki wspólnotowemu charakterowi przedsiębiorstwa
oraz wprowadzeniu odpowiedzialności wszystkich członków spółdzielni za powodzenie przedsięwzięcia, model
spółdzielni socjalnej stanowi jedno z bardziej efektywnych narzędzi rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Przedsiębiorstwa społeczne (w tym spółdzielnie socjalne) borykają się jednak - w Polsce - z poważnymi
problemami. Jednym z nich jest niewielka wiedza pracowników szeroko pojętej opieki społecznej, urzędów pracy
itp. instytucji n. t. ekonomii społecznej. Żeby ten stan rzeczy zmienić, trzeba dotrzeć przede wszystkim do
studentów tych kierunków, których absolwenci będą w przyszłości zatrudnieni w w/w instytucjach (odpowiednie
specjalizacje na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych lub szkołach przygotowujących
pracowników społecznych). Tymczasem wiedza dzisiejszych studentów w/w kierunków na temat
przedsiębiorczości społecznej jest często bardzo ograniczona. Rzadko znajduje się ona w programie ich studiów
lub tylko w stopniu bardzo zawężonym. Częściej jest przedmiotem studiów podyplomowych, ale tu z kolei ma
charakter czysto teoretyczny (jej związek z praktyką nie wykracza zazwyczaj poza case studies). Sposobem,
który mógłby zmienić ten stan rzeczy są szkolenia a przede wszystkim wolontariat w podmiotach ekonomii
społecznej. Mógłby on dać studentom wiedzę praktyczną n. t. funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.
Nie sposób zapomnieć też o walorach wolontariatu jako takiego (zwłaszcza w odniesieniu do studentów). Praca
w wolontariacie jest pracą bezpłatną. Nie oznacza to jednak, że nie przynosi studentom żadnych korzyści. To, że
poświęcają dla innych własny czas i umiejętności, pozwala im odczuwać wewnętrzne poczucie satysfakcji z
powodu zrobienia czegoś pożytecznego dla innych. Drugą korzyścią jest to, że poprzez dobrowolną pracę
zyskują doświadczenie w konkretnej dziedzinie, a to może stać się dla studenta dodatkowym atutem do
zapisania w CV i do starań o pracę. W samej idei wolontariatu najistotniejsza jest chęć niesienia pomocy innym.
Wiąże się ona z chlubnym uczuciem chęci zrobienia czegoś dobrego. Pozwala też na zaspokojenie poczucia
chęci bycia potrzebnym. Warto też zauważyć, że wolontariat w instytucjach ekonomii społecznej może dać
studentom jeszcze inne korzyści. Nie wszystkim z nich uda się bowiem znaleźć po studiach pracę. W tej sytuacji
jako osoby długotrwale bezrobotne będą oni mogli np. założyć spółdzielnię socjalną (jest już jeden taki przykład
z Łodzi - Spółdzielnia Socjalna „Figa" prowadząca bistro „Zaraz wracam" znajdujące się przy ulicy
Piotrkowskiej). Ostania korzyść dotyczy również pośrednio studentów - wiąże się z tym, że obecnie polskie
ustawodawstwo pozwala na zakładanie spółdzielni organizacjom. Przyszli absolwenci, dysponujący odpowiednią
wiedzą teoretyczną i praktyczną pracujący w organizacjach, które mogłyby być zainteresowane taką
działalnością - mogą stać się rzecznikami na rzecz tego typu rozwiązań we własnej organizacji.
Niniejszy projekt odpowiada doskonale na wszystkie, zdiagnozowane i opisane powyżej problemy.
3. Opis grup adresatów zadania publicznego
W ramach realizacji zadania wsparciem zostaną objęci mieszkańcy województwa łódzkiego w tym w
szczególności mieszkańcy Zgierza i powiatu zgierskiego, pozostający bez zatrudnienia, zagrożeni wykluczeniem
społecznym z przyczyny bezrobocia i/lub niepełnosprawności, również niepełnosprawności z uwagi na chorobę
psychiczną.
Grupa docelowa zostanie zrekrutowana spośród osób w wieku 18-64 lata, spełniających kryteria rekrutacji, tj.:
aktualny brak aktywności zawodowej, potwierdzony rejestracją w PUP w Zgierzu, zamieszkiwanie na terenie
powiatu zgierskiego, dodatkowe kryterium rekrutacyjne: niepełnosprawność, również z przyczyny choroby
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psychicznej i pozostawanie pod stałą opieką lekarską oraz brak przeciwwskazań natury medycznej do udziału w
projekcie (potwierdzone aktualnym zaświadczeniem od lekarza prowadzącego). Do udziału w projekcie
zrekrutowane zostanie 12 osób, spełniających powyższe kryteria rekrutacyjne, oraz takich, które uzyskają
najwyższą liczbę punktów w kwestionariuszu ankiety wstępnej, jaki zostanie skonstruowany na potrzeby projektu.
Kwestionariusz ankiety wstępnej dotyczył będzie poziomu motywacji potencjalnych uczestników do udziału w
projekcie i pracy w spółdzielni socjalnej, w branży gastronomicznej.
Rekrutacja prowadzona będzie poprzez kontakt przedstawicieli oferenta z PUP z terenu województwa łódzkiego w
tym w Zgierzu, MOPS i GOPS, oraz innymi ośrodkami i podmiotami wspierającymi osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym na terenie województwa łódzkiego w szczególności powiatu zgierskiego (np. PCPR
przy Starostwie Powiatowym w Zgierzu). Informacja o rekrutacji do udziału w projekcie zamieszczona zostanie
również na stronie internetowej oferenta/podmiotów założycielskich oferenta.
4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego,
w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zada
nia"
0

Nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci ' otrzymał/otrzymali ' dotację na dofinansowanie
inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane,
organu, który udzielił dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacji '
1

1

11

Nie dotyczy

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz s p o s ó b ich realizacji
1. Rehabilitacja społeczna oraz zawodowa osób, które znalazły się na marginesie zatrudnienia z powodu trudnej
sytuacji społecznej i życiowej oraz ich rodzin, poprzez odbycie stażu w branży gastronomicznej tj prowadzonej
restauracji w Mieście Tkaczy.
2. Promocja i upowszechnianie modelu przedsiębiorstwa społecznego, tu: spółdzielni socjalnej, jako sposobu
rozwiązywania problemów zawodowych i społecznych grup dotkniętych bezrobociem i wykluczeniem
społecznym, poprzez umożliwienie świadczenia pracy i zdobycie nowych kompetencji zawodowych oraz
umiejętności społecznych, osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
3. Promocja i upowszechnianie zasad szeroko rozumianego równouprawnienia w zatrudnianiu i podnoszenie
kwalifikacji zawodowych z zastosowaniem tradycji kulinarnych regionu Mazowsza i Wielkopolski XIX wieku,
poprzez prowadzenie lokalu gastronomicznego, serwującego tradycyjne polskie potrawy.
4. Promocja i upowszechnianie idei aktywizacji zawodowej i readaptacji społecznej osób marginalizowanych na
rynku pracy, oraz idei przedsiębiorczości społecznej, poprzez prowadzenie przez zespół pracowniczy spółdzielni
socjalnej lokalu gastronomicznego obsługujących gości odwiedzających Park Kulturowy Miasto Tkaczy na
terenie miasta Zgierza, w tym również mieszkańców miasta Zgierza i powiatu zgierskiego, i oferujących usługi na
wysokim poziomie, konkurencyjnym na rynku usług gastronomicznych w regionie.
7. Miejsce realizacji zadania publicznego
Zadanie będzie realizowane na terenie miasta Zgierza, w Parku Kulturowym „Miasto T k a c z y w lokalu przy ul. Ks.
Sz. Rembowskiego 1, gdzie funkcjonował będzie lokal gastronomiczny, oraz w siedzibie oferenta, tj. spółdzielni
socjalnej „Wsparcie", w Zgierzu, przy ul. Chełmskiej 16/18. W siedzibie oferenta m. in. zorganizowane zostanie
biuro projektu i prowadzone będą spotkania rekrutacyjne.
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8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego""'
Zad. 1. Rekrutacja uczestników projektu.
Sformułowanie szczegółowej strategii rekrutacji wraz z opracowaniem pełnej dokumentacji rekrutacyjnej, w tym
Kwestionariusza Ankiety Wstępnej (KAW), którego wyniki odpowiedzą na pytanie o poziom motywacji
potencjalnych uczestników do udziału w projekcie i aktywnej pracy na rzecz spółdzielni socjalnej „Wsparcie",
która poprowadzi lokal gastronomiczny, na terenie Miasta Tkaczy w Zgierzu.
Kontakt z placówkami/podmiotami za pośrednictwem których możliwe będzie dotarcie do potencjalnych
uczestników projektu, zamieszczenie ogłoszenia o rekrutacji na stronie oferenta/podmiotów założycielskich,
podmiotów współpracujących i in., n. p.: www.nqo.pl. Realizowanie spotkań rekrutacyjnych wraz z wypełnianiem
KAW przez potencjalnych uczestników projektu. Wyłonienie - na podstawie wywiadów rekrutacyjnych i K A W ostatecznej grupy uczestników projektu. Przeprowadzenie ostatecznych spotkań rekrutacyjnych wraz z
wypełnianiem pozostałej dokumentacji przez uczestników projektu i dopełnieniem przez nich wszelkich,
niezbędnych formalności w celu przystąpienia do udziału w zadaniu.
Zad. 2.staże uczestników projektu
Uczestnicy projektu odbędą staże w restauracji gastronomicznej tj restauracji prowadzonej w Mieście Tkaczy
odbędą również szkolenia niezbędne do ich pracy w branży gastronomicznej. W e z m ą udział w niezbędnych do
zatrudnienia szkoleniach BHP, PPOŻ, oraz poddadzą się wymaganym badaniom wstępnym w zakresie
medycyny pracy oraz do celów sanitarno-epidemiologicznych, niezbędnych do podjęcia pracy w branży
gastronomicznej.
Blok szkoleniowy dot. spółdzielczości socjalnej i przedsiębiorczości społecznej obejmie m. in. takie zagadnienia,
jak: umiejętności interpersonalne w praktyce - kształtowanie postaw i sprawności niezbędnych podczas
pracy w grupie (negocjacje, umiejętności liderskie, rozwiązywanie konfliktów), podstawy przedsiębiorczości
(tematyka związana z zarządzaniem zespołem, marketingiem i reklamą/promocją technikami sprzedaży.
Blok szkoleń podnoszących i poszerzających wiedzę i umiejętności uczestników projektu w branży
gastronomicznej obejmie przygotowanie i szkolenie stanowiskowe w zakresie zawodów takich jak: kelner/-ka,
kucharz/-ka, pracownik/-ca gospodarczy/-a.
Zad. 3. Zaangażowanie do udziału w projekcie i współpracy w zakresie prowadzenia lokalu gastronomicznego w
Mieście Tkaczy: stażystów, rekrutowanych z POKL .skierowanych przez PUP w Zgierzu i wolontariuszy.
Nawiązany zostanie kontakt z PUP w Zgierzu w celu pozyskania stażystów do odbycia stażu w placówce
gastronomicznej. Wolontariusze do współpracy w ramach projektu pozyskani zostaną poprzez nawiązanie
kontaktu z uczelniami wyższymi z regionu łódzkiego, wyłonienie kandydatów na wolontariuszy i podpisanie
umów o wolontariacie z chętnymi osobami.
Zad. 4. Prowadzenie lokalu gastronomicznego w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy, w Zgierzu
Zespół gastronomiczny prowadzony będzie przez oferenta, tj. zespół nowo zrekrutowanych członków i
pracowników spółdzielni socjalnej „Wsparcie". Zespół rekrutował się będzie z osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym i marginalizacją na rynku pracy z przyczyn bezrobocia i/lub niepełnosprawności, w tym niepełnosprawności psychicznej. Pracownicy zostaną przygotowani do pracy w zespole gastronomicznym
poprzez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu prowadzenia spółdzielni socjalnej i poprzez odbycie szkoleń
stanowiskowych, z zakresu zawodów z branży gastronomicznej. Zespół gastronomiczny oferował będzie usługi
wysokiej jakości, konkurencyjne na rynku analogicznych usług w regionie. Usługi kierowane będą zarówno do
indywidualnych gości/turystów odwiedzających Miasto Tkaczy w Zgierzu, w tym do mieszkańców miasta Zgierza
i regionu łódzkiego, oraz do turystów z Polski i z zagranicy, jak również do grup zorganizowanych, np. do
studentów, którzy będą - w ramach promocji miejsca - zachęcani do organizacji praktyk/wyjazdów
szkoleniowych na teren powiatu zgierskiego i korzystania z usług zespołu gastronomicznego w Mieście Tkaczy.
Zad. 5. Promocja lokalu gastronomicznego
W ramach promocji zarówno miejsca, tj. zespołu gastronomicznego w Mieście Tkaczy w Zgierzu, jak i promocji i
upowszechniania idei przedsiębiorczości społecznej, w tym - spółdzielczości socjalnej, jak również idei
aktywizacji zawodowej i readaptacji społecznej grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, planowane
jest szereg działań, jakie zostaną podjęte w ramach projektu. M. in. będzie to nawiązanie kontaktu z uczelniami
wyższymi w regionie, w celu realizacji przez nie praktyk studenckich/szkoleń dla swoich słuchaczy na terenie
miasta Zgierza i/lub powiatu zgierskiego, i korzystania z oferty gastronomicznej w Mieście Tkaczy. Promocja tą
drogą tj. poprzez samodzielne przekonanie się gości o wysokiej jakości usług świadczonych przez osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym, pracujące w ramach spółdzielni socjalnej, i „podanie dalej" tej informacji jest promocją nieporównywalnie skuteczniejszą od innych form promocji i reklamy.
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Promocja i upowszechnianie w ramach projektu realizowane będą również poprzez opracowanie i wydanie
materiałów promocyjnych, takich, jak: ulotka, plakat, rool - up.

9. Harmonogram
Zadanie publiczne realizowane w okresie od
Poszczególne działania w zakresie
realizowanego zadania
publicznego
xlv)

Terminy realizacji
poszczególnych działań

01.01.2014

Oferent

1.1. Zaangażowanie zespołu ds.

01.2014

Oferent

01.2014

Oferent

02.2014-31.03.2014

Oferent

01.2014-31.03.2014

Oferent

01.01.2014-31.03.2014

Oferent

rekrutacyjną
1.3. Informacja o rekrutacji
przekazywana bezpośrednio do
podmiotów wspierających osoby
zagrożone wykluczeniem
społecznym, informacja o
rekrutacji na stronach www
1.4. Przeprowadzenie rekrutacji i
wyłonienie uczestników projektu
Zad. 2. Przeprowadzenie cyklu
szkoleń dla stażystów,
przygotowujących ich do podjęcia
staży w spółdzielni socjalnej, przy
obsłudze zespołu gastronomicznego
w Mieście Tkaczy
2.1. Zaangażowanie zespołu
szkoleniowego, szczegółowe
opracowanie konspektów

Oferent
01.2014-31.03.2014

szkoleń, harmonogramu szkoleń
i materiałów szkoleniowych dla
uczestników projektu
2.2. Organizacja szkoleń z zakresu
01.2014
BHP i PPOŻ oraz
przeprowadzenie niezbędnych
badań lekarskich i do celów san
epid dla uczestników projektu
Zad. 3. Zaangażowanie stażystów i
01.01.2014-31.03.2014
wolontariuszy w realizację projektu
3.1. Nawiązanie kontaktu z PUP w
01.2014-31.03.2014
Zgierzu oraz uczelniami
wyższymi z regionu łódzkiego, w
celu pozyskania stażystów i
wolontariuszy, dla wspierania
działalności zespołu
gastronomicznego w Mieście
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31.03.2014

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny
za działanie w zakresie realizowanego
zadania publicznego

Zad. 1. Ciągła rekrutacja uczestników 01.01.2014-31.03.2014
projektu
rekrutacji
1.2. Opracowanie strategii rekrutacji,
wraz z KAW i in. dokumentacją

do

Oferent

Oferent

Oferent
Oferent

Tkaczy
3.2. Zaangażowanie stażystów i
01.2014-31.03.2014
wolontariuszy
Zad. 4. Funkcjonowanie zespołu
01.01.2014-31.03.2014
gastronomicznego w Mieście Tkaczy,
obsługiwanego przez członków,
pracowników i stażystów spółdzielni
socjalnej „Wsparcie", zatrudniającej
osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym i marginalizowane na
rynku pracy z przyczyny bezrobocia
i/lub niepełnosprawności, w tym
niepełnosprawności psychicznej.
01.01.2014-.31.03.2014
Zad. 5. Promocja i upowszechnianie
idei przedsiębiorczości społecznej, w
tym - spółdzielczości socjalnej,
aktywizacji zawodowej i rehabilitacji i
readaptacji społecznej osób
pozostających bez zatrudnienia, wraz
z promocją zespołu
gastronomicznego w Mieście Tkaczy
w Zgierz
5.1. Nawiązanie kontaktu z
uczelniami wyższymi z regionu
01.01.2014-31.03.2014
łódzkiego w celu zainteresowania
grup studentów korzystaniem z
usług zespołu gastronomicznego
w Mieście Tkaczy
02.-31.03.2014
5.2. Opracowanie, wydanie i
dystrybucja materiałów
promocyjnych

Oferent
Oferent

Oferent

Oferent

Oferent

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznegoxv)
Zakłada się następujące rezultaty realizacji zadania:
1. Umożliwienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i zawodowym świadczenia stałej pracy w lokalu
gastronomicznym
2. Zdobycie nowych kompetencji zawodowych oraz umiejętności społecznych przez osoby w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy
4. Trwała poprawa sytuacji materialnej i społecznej pracowników spółdzielni socjalnej, poprzez świadczenie pracy
zarobkowej
5. Zwiększenie wiedzy nt. kulturowego dziedzictwa regionu wśród mieszkańców oraz osób odwiedzających Park
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Kulturowy Miasto Tkaczy
6. Promocja i upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej i spółdzielczości socjalnej w mieście i regionie
7. Promocja tradycji kulinarnych i dziedzictwa kulturowego Mazowsza i Wielkopolski XIX wieku
Wszystkie, zakładane rezultaty projektu, przyczynią się doskonale do minimalizowania problemów opisanych w
niniejszym wniosku. Rezultaty przewidywane s ą jako trwałe i wywierające znaczący, pozytywny wpływ na
społeczność lokalną.
Niepotrzebne skreślić.
" Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działa
lności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Każdy z oferentów składających ofertą wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.
Forma prawna oznacza formą działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na
podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne
działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże
pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formą lub wpisać inną.
Podać nazwą właściwego rejestru lub ewidencji.
W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.
" Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nieobowiązkowe. Należy wypełnić, jeżeli zadanie publiczne
proponowane do realizacji ma być realizowane w obrąbie danej jednostki.
" Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.
Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić, jeśli zadanie ma
być realizowane w obrąbie danej jednostki organizacyjnej.
Należy określić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy
tylko oferty wspólnej.
Wypełnić tylko w przypadku ubiegania sią o dofinansowanie inwestycji.
" Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej — należy wskazać dokładny podział
działań w ramach realizacji zadania publicznego miądzy składającymi ofertą wspólną.
" W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie
skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego,
np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).
Opis zgodny z kosztorysem.
Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego — czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni
się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.
111
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IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
Rodzaj kosztów™

Lp.

0

Kos
Ho
zt
ść
Rod
jedn
jed
zaj
ostk
no
mia
owy
ste
ry
(w
k
zł)

1

I

Koszt
całkowity
(w zł)

z tego
z tego
z finansowych
do pokrycia
z wnioskowanej środków własnych,
środków z innych
dotacji (w zł)
źródeł, w tym
wpłat i opłat
adresatów
zadania
publicznego™
(w zł)
0

Koszt
do pokrycia
z wkładu
osobowego,
w tym pracy
społecznej
członków
i świadczeń
wolontariuszy
(w zł)

0

Koszty merytoryczne ™' po
stronie... (nazwa
Oferenta) m)

wynagrodzenie instruktora
1) /brutt/o(let)

3

1900 m-c

5700

wynagrodzenie
benbeneficjentów/3osx3m2) cy/brutto

9

1550 m-c

13950

3300 m-c

9900

1

1600 kpi

1600

0

0,0
0

0

0

3
3)utrzymanie pomieszczeń

II

0

0

5700

0

13950

0

9900

Koszty obsługi™' zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjne po stronie
... (nazwa
Oferenta)
n)

1)
2)
III

Inne koszty, w tym koszty
wyposażenia i promocji po
stronie... (nazwa
Oferenta)^
promocja projektu
/komplet- ulotka, plakat, rool1) up

0

1600

0

0, 00

31150

0,00

2)
IV Ogółem:

2.
1
2
3

31150

Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
Wnioskowana kwota dotacji

zł

0 %

31150 zł

100%

Ozł

0 %

0

17

Środki finansowe własne '
Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione
wpkt3.1-3.3) '
11
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3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego '

3.2

środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje
z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy
celowych, środki z funduszy strukturalnych) '
17

0

zł

0

%

0

zł

0

%

zł

0

%

17

3.3

pozostałe '

4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)

5

Ogółem (środki wymienione w pkt 1—4)

0

0 zł

0 %

31150zł

100%

3. Finansowe ś r o d k i z i n n y c h źródeł p u b l i c z n y c h

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finansów publicznych

Kwota środków
(w zł)

Informacja o tym,
czy wniosek (oferta)
o przyznanie środków
został(-a) rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy też nie
został(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

Termin rozpatrzenia —
w przypadku wniosków
(ofert) nierozpatrzonych
do czasu złożenia
niniejszej oferty

1

TAK/NIE '
1

TAK/NIE '
1

TAK/NIE '
1

TAK/NIE '
Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego™"'
Koordynatorem projektu będzie osoba posiadająca doświadczenie w realizacji projektów krajowych i
wspólnotowych. Będzie posiadać doświadczenie w zarządzaniu personelem. Pozwoli to na zapewnienie
sprawnej organizacji i zarządzania realizacją zadań w ramach projektu. Do głównych obowiązków koordynatora
należało będzie bieżące zarządzanie projektem w sprawach organizacyjnych, administracyjnych oraz
merytoryczne opiniowane prowadzonych w projekcie działań. Ponadto do zadań koordynatora należały będą
zadania związane z ewaluacją i monitoringiem oraz kontrolą wewnętrzną projektu.
Specjalistą ds. rekrutacji uczestników projektu oraz trenerów prowadzących szkolenia, będzie osoba
legitymująca się wiedzą w zakresie realizacji projektów społecznych, wiedzą w zakresie ekonomii społecznej, jak
również w zakresie wymaganych kwalifikacji osób prowadzących szkolenia, a także doświadczeniem w zakresie
rekrutacji uczestników projektów społecznych, doświadczenie we współpracy z przedstawicielami różnorodnych
jednostek z sektora publicznego i prywatnego. Do zadań w/w specjalisty, poza rekrutacją uczestników projektu,
należeć będzie również rekrutacja wykwalifikowanych trenerów do przygotowania i poprowadzenia szkoleń.
1

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów ' przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania™"'
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Siedzibą Spółdzielni Socjalnej WSPARCIE są pomieszczenia zlokalizowane przy Domu Pomocy Społecznej w
Zgierzu, przy ul. Chełmskiej 16/18. Do realizacji oferty wykorzystywane będą pomieszczenia biurowe spółdzielni.
Są one wyposażone w niezbędne meble (biurka, szafa na dokumenty) i urządzenia biurowe (komputer,
drukarka, telefon, stały dostęp do internetu).

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które
z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną)
Spółdzielnia Socjalna Wsparcie jest spółdzielnią utworzoną przez dwie organizacje prawne - stowarzyszenie
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi oraz stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TYMY. Obie organizacje od szeregu lat działają na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i innych grup
wykluczonych społecznie. W powstałej w 2012 r spółdzielni Socjalnej WSPARCIE zatrudnione zostało 5 osób
bezrobotnych, które znalazły zatrudnienie przy realizacji działalności gospodarczej spółdzielni.
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych (TPN) od stycznia 2009 r. posiada status organizacji pożytku
publicznego. Misją organizacji i celem działalności, prowadzonych przez Towarzystwo
Przyjaciół
Niepełnosprawnych ośrodków, jest udzielanie pomocy osobom przewlekle chorującym psychicznie (głównie
chorujących na schizofrenię) w ich jak najpełniejszej integracji społecznej. TPN prowadzi w swoich ośrodkach
rehabilitację osób chorujących psychicznie w sposób kompleksowy, uwzględniając jednocześnie indywidualne
potrzeby każdego uczestnika. Od 1996 zawierane są przez TPN Umowy o dofinansowanie działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Mieszkań Chronionych, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Łodzi. Na terenie miasta Łodzi TPN prowadzi ŚDS (dla 60 osób), który jest placówką opieki dziennej,
zapewniającą osobom chorującym psychicznie oparcie społeczne, pozwalające zaspokoić podstawowe potrzeby
życiowe, takie jak: usamodzielnianie i integrację społeczną. Oferta ŚDS jest bardzo zróżnicowana i obejmuje m. in. - następujące formy zajęć indywidualnych i grupowych: trening umiejętności społecznych (higieniczny,
lekowy, budżetowy ), zajęcia o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym, terapię manualną i arteterapię,
zajęcia o charakterze rekreacyjno-sportowym, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, konsultacje
indywidualne - psychologiczne, psychiatryczne i socjalne. W Łodzi prowadzony jest również przez TPN Klub
WIĘŹ, który jest miejscem wsparcia dla osób po zakończonym procesie rehabilitacyjnym w Środowiskowym
Domu Samopomocy (dla 70 osób). Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych jest właścicielem Ośrodka
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego "Zacisze", w miejscowości Jedlicze A k/Łodzi. Na terenie ośrodka
prowadzona jest następująca działalność: Mieszkania Chronione (dla 20 osób) i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
(dla 23 osób) oraz Hostel (dla 10 osób). Celem działalności MCh, ZOL i Hostelu jest zapewnienie całodobowej
opieki oraz readaptacja społeczna osób chorujących na schizofrenię. Osoby te nie wymagają leczenia
szpitalnego, a jednocześnie nie radzą sobie w samodzielnym funkcjonowaniu. Od 2009 r TPN prowadzi dla 20
osób Mieszkania Chronione również na terenie Łodzi, w lokalu przy ul. Zawiszy Czarnego 22. Od początku
działalności Towarzystwo współpracuje przy realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych z Państwowym
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od 2001 roku wykonywane były zadania w ramach
programu PARTNER, a od 2009 r. realizowane są zadania w ramach umowy o zlecenie realizacji zadań w
ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Od lipca 2009 r. TPN wykonuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi z terenu Miasta Łodzi (dla ok. 50 osób rocznie). Usługi specjalistyczne dofinansowywane są na
podstawie umowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi. W programie rehabilitacji osób
chorujących psychicznie ważnym narzędziem oddziaływań jest aktywizacja zawodowa. Od wielu lat TPN wdraża
programy aktywizacji zawodowej. O 1996r realizuje program zatrudnienia osób niepełnosprawnych psychicznie
na stanowiskach chronionych, w strukturach stowarzyszenia. TPN posiada doświadczenie w realizacji projektów
partnerskich, zarówno we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, jak i z jednostkami samorządów
lokalnych i województwa. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych realizuje także projekty dofinansowane na
podstawie zawieranych umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, na realizację projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do 31 grudnia 2011 r. TPN realizował projekt „WiP: Wsparcie i
Promocja zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", w którym odbyły staż zawodowy na
otwartym rynku pracy 63 osoby (w tym ponad 50 osób niepełnosprawnych, zwłaszcza z przyczyny choroby
psychicznej). W 2011 r. TPN rozpoczął realizację projektów: „Zdrowa kuchnia - powstanie i testowanie ZAZ dla
osób chorujących psychicznie", dla 20 osób chorujących psychicznie;
oraz projektu „Dobry Start - powstanie i testowanie ZAZ dla osób chorujących psychicznie", dla 30 osób
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niepełnosprawnych z przyczyny choroby psychicznej. Od 2011 r. TPN jest również partnerem w projekcie
systemowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych pn. „Wsparcie osób z
zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy M", w którym docelowo weźmie udział 70 osób niepełnosprawnych
(obecnie uczestniczy 20 osób chorujących psychicznie). Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych aktywnie
wspiera powstawanie spółdzielni socjalnych. Aby realizować zadania TPN zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę.
Jest to zarówno wykwalifikowany personel merytoryczny jak i administracyjno-księgowy, doświadczony w
realizowaniu i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków publicznych oraz wspólnotowych. Obecnie w
TPN znajduje zatrudnienie 101 osób, w tym 18 osób niepełnosprawnych (14 osób, to osoby chorujące na
schizofrenię). Kierownicze stanowiska w placówkach prowadzonych przez TPN zajmują osoby z wymaganymi
kwalifikacjami oraz z dużym doświadczeniem w pracy z osobami chorującymi psychicznie, oraz wieloletnim
stażem pracy.
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "JA-TY- MY" jest organizacją pozarządową działającą od 2002 r. Powstało
ono w wyniku doświadczeń członków założycieli z trzyletniej współpracy z Community Limited Trust w Szkocji, w
ramach realizowanego projektu firmy społecznej, wzorowanego na modelowym hotelu Six Mary's Place w
Edynburgu.
Cele statutowe stowarzyszenia WS „Ja- Ty- My":
ust.1: wspierania rehabilitacji społecznej i zawodowej osób, które znalazły się na marginesie zatrudnienia z
powodu niepełnosprawności lub trudnej sytuacji społecznej i życiowej, a także rodzin tych osób,
ust.2: podejmowania działań zmierzających do zatrudnienia osób o których mowa w ust. 1,
ust.3: walka z dyskryminacją w pracy,
ust.4: zmiana postaw pracodawców dotycząca zatrudnienia osób, o których mowa ust.1,
ust.5: propagowania zasad szeroko rozumianego równouprawnienia w zatrudnianiu i podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych,
ust.6: propagowania modelu przedsiębiorstwa społecznego, jako sposobu rozwiązywania problemów
zawodowych grup dotkniętych bezrobociem i wykluczeniem społecznym,
ust.7: budowania krajowych i zagranicznych struktur wspierających zatrudnienie socjalne,
ust.8: wyrównywania szans środowisk wiejskich z miejskimi poprzez wspieranie inicjatyw gospodarczych na
wsiach,
ust. 9: propagowanie idei ochrony środowiska i popieranie działań zmierzających do ich realizacji,
ust, 10: podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej młodzieży.
1

4. Informacja, czy oferent/oferenci ' przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym
mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
Oferent nie planuje zlecania zadania publicznego.

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/
oferentów ';
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie ' opłat od adresatów zadania;
3) oferent/oferenci ' jest/są '- związany(-ni) niniejszą ofertą do
.
1

1

1

1

M

J / ^ > * f f f

dnia

;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem
danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą,
złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
5) oferent/oferenci ' składający niniejszą ofertę nieząlega(-ją)/zalega(-ją) ' z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne ';
6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją ';
7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
1

1

1

1
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(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta/oferentów ')
1

Data

Załączniki:
xxiv)
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji"
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru — dokument potwierdzający upoważnienie
do działania w imieniu oferenta(-ów).
|;

Poświadczenie złożenia oferty™"

25)

Adnotacje urzędowe'

XVI

Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.
"Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.
W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.
** Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem
działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu.
Wypełnienie fakultatywne — umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru
umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.
"""informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolon
tariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.
Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących
nimi oferentów.
Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
Wypełnia organ administracji publicznej.
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