URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Pozyskiwania i Zarządzania
Środkami Pomocowymi
95-100 Zgierz, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1
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OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Data i miejsce złożenia oferty
(wypełnia organ administracji publicznej)

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)

w zakresie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
(rodzaj zadania publicznego"')

prowadzenie szkoleń i biura na rzecz środowiska osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
(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
1

I. Dane oferenta/oferentów ''"'
1) nazwa:

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „KSERO ZAWISZA"

2) forma prawna:'

v)

( ) stowarzyszenie

( ) fundacja

( ) kościelna osoba prawna

( ) kościelna jednostka organizacyjna

(X)spółdzielnia socjalna

( ) inna

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:"'
0000290796
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4) data wpisu, rejestracji lub
utworzenia:
vi)

2007-10-17

5) nr NIP: 7 2 6 2 5 7 8 1 5 2

nr REGON:

100434988

6) adres:
miejscowość:

Łódź

ul.:

K r a w i e c k a 10 a b c

dzielnica lub inna jednostka
,«:~,„.vii)

powiat:
)

gmina: Ł ó d ź
województwo:
kod pocztowy:
7) tel.:

ŁÓDZKIE
91-836

poczta: Ł ó d ź

42 6 1 6 - 0 6 - 2 0 w. 109

faks: 42 616-06-20

e-mail: k s e r o z a w i s z a @ g m a i l . c o m
8) numer rachunku bankowego:

http://

www.kserozawisza.pl

52116022020000000100246749

nazwa banku: Millenium S. A.
1

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów ':
a) M a r e k B i g o s z e w s k i - W i c e p r e z e s
b) Dariusz O l c z a k - W i c e p r e z e s
c) 10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym
mowa w ofercie:
,x)

9 1 - 8 3 6 Ł Ó D Ź , UL. K R A W I E C K A 1 0 a b c T E L . 42 6 1 6 - 0 6 - 2 0 w 109
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontakto
wego)
A g n i e s z k a N i e d ź w i e d z k a tel.42 6 1 6 - 0 6 - 2 0
12) przedmiot działalności pożytku publicznego:
1. Zawodowa reintegracja członków Spółdzielni poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa opartego
na osobistej pracy członków,
2. Społeczna reintegracja członków Spółdzielni poprzez tworzenie więzi międzyludzkich, odbudowywanie i
podtrzymywanie u członków Spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz
pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
3. Działalność pomocowa, organizacyjna i finansowa dla najuboższej części lokalnego społeczeństwa, w tym
dla członków Spółdzielni,
4. Pomoc dla członków Spółdzielni w podjęciu pracy lub też założeniu odrębnej działalności gospodarczej,
5. Prowadzenie działalności społecznej i kulturalno-oświatowej na rzecz swoich członków oraz społeczności
lokalnej, a także działalności społecznie użytecznej w sferze działań publicznych, określonych w ustawie o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z pózn. zm.).
1
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13) jeżeli oferent/oferenci ' prowadzi/prowadzą ' działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców 0 0 0 0 2 9 0 7 9 6
b) przedmiot działalności gospodarczej
Przedmiotem działalności gospodarczej Spółdzielni wg kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
może być: 17.23.Z Produkcja artykułów piśmienniczych 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i
tektury 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z Działalność usługowa związana z
przygotowaniem do druku 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych
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artykułów użytku domowego 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz
części do niego 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.61 .Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z Sprzedaż
detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.63.Z Sprzedaż
detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.89.Z
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 47.91 .Z Sprzedaż
detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna
prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami 55.10.Z Hotele i podobne obiekty
zakwaterowania 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 56.10.A
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 58.11 .Z Wydawanie książek 58.12.Z Wydawanie wykazów
oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 58.13.Z Wydawanie gazet 58.14.Z Wydawanie czasopism i
pozostałych periodyków 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 62.09.Z Pozostała działalność usługowa
w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 82.19.Z Wykonywanie fotokopii,
przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi
kosmetyczne 96.09.Z Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana 85.59. Pozostałe
pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niezaklasyfikowane 77.29 Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych
artkułów użytku osobistego i domowego (wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego)
II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytocze
niem podstawy prawnej"'
Nie dotyczy

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego 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 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, tj. osób zagrożonych
marginalizacją z przyczyn bezrobocia i/lub niepełnosprawności, z terenu województwa łódzkiego w tym
szczególnie miasta Zgierza i powiatu zgierskiego; przeszkolenie zrekrutowanych osób w zakresie prowadzenia
przedsiębiorstwa społecznego, tj. spółdzielni socjalnej, i pracy na jego rzecz, w branży hotelarskiej
zaangażowanie w realizację projektu dodatkowego wsparcia merytorycznego w postaci stażystów (PUP Zgierz) i
wolontariuszy, w celu wspierania działań nowo zrekrutowanego personelu hostelu w Mieście Tkaczy,
zatrudnionego przez oferenta, tj. spółdzielnię socjalną „Ksero Zawisza" prowadzenie przez uczestników projektu
hostelu w Mieście Tkaczy w Zgierzu; promocję w regionie łódzkim: realizowanego projektu, promocję oferty
hostelu jak i Parku Kulturowego „Miasto Tkaczy", promocję i upowszechnianie aktywizacji zawodowej osób
marginalizowanych.
2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania 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
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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
prowadzić działalność zarobkową (zazwyczaj s ą 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
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W ramach realizacji zadania wsparciem zostaną objęci mieszkańcy z terenu województwa łódzkiego w tym w
szczególności miasta 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
województwa łódzkiego w tym w szczególności powiatu zgierskiego, dodatkowe kryterium rekrutacyjne:
niepełnosprawność, również z przyczyny choroby 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 hotelarskiej.
Rekrutacja prowadzona będzie poprzez kontakt przedstawicieli oferenta z PUP na terenie województwa łódzkiego
w tym miasta Zgierz, 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 zadania
xi)

Nie dotyczy

1

1

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 '
11

Nie dotyczy

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób 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 wspólne prowadzenie działalności gospodarczej w formie
spółdzielni socjalnej.
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.
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 hostelu wraz z salą konferencyjną 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 hotelarskich w regionie.
Wzór wykonany przez www.signform.pl, udostępniony przez LexisNexis.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego
Zadanie będzie realizowane na terenie miasta Zgierza, w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy" w lokalu przy ul. Ks.
Sz. Rembowskiego 1, gdzie funkcjonował będzie hostel z salą konferencyjną.

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego*

M)

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 „Ksero
Zawisza", która poprowadzi hostel wraz z salą konferencyjną 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.ngo.pl. Realizowanie spotkań rekrutacyjnych wraz z wypełnianiem
KAW przez potencjalnych uczestników projektu. Wyłonienie - na podstawie wywiadów rekrutacyjnych i KAW 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. Szkolenia uczestników projektu
Uczestnicy projektu zostaną przeszkoleni w zakresie prowadzenia i pracy w spółdzielni socjalnej, jak również
odbędą szkolenia niezbędne do ich pracy w branży hotelarskiej. Wezmą także udział w niezbędnych do
zatrudnienia szkoleniach BHP, PPOŻ, oraz poddadzą się wymaganym badaniom wstępnym w zakresie
medycyny pracy, niezbędnych do podjęcia pracy w branży hotelarskiej.
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 hotelarskiej
obejmie przygotowanie i szkolenie stanowiskowe w zakresie zawodów takich jak: pokojowy/-a, recepcjonista/¬
tka, pracownik/-ca gospodarczy/-a.
Blok szkoleniowy odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowym „KŁOS" w Jedliczu A k/Grotnik, w jedynej w regionie
łódzkim, funkcjonującej firmie społecznej, działającej z powodzeniem w branży hotelarsko-gastronomicznej od
2008 r. Szkolenia poprowadzone zostaną przez profesjonalistów legitymujących się zarówno wiedzą,
doświadczeniem i umiejętnościami w zakresie merytorycznym, odpowiednim do danego tematu szkolenia, jak i
przygotowaniem i doświadczeniem w zakresie współpracy z osobami wykluczonymi społecznie, w tym z
osobami niepełnosprawnymi, również z przyczyny choroby psychicznej.
Zad. 3. Zaangażowanie do udziału w projekcie i współpracy w zakresie prowadzenia hostelu z salą
konferencyjną i lokalu gastronomicznego w Mieście Tkaczy: stażystów, skierowanych przez PUP w Zgierzu i
wolontariuszy.
Nawiązany zostanie kontakt z PUP w Zgierzu w celu pozyskania stażystów do odbycia stażu w placówce
hotelarskiej. Stażyści będą wspierać nowozatrudniony personel spółdzielni socjalnej w pracy w hotelu.
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 hostelu z salą konferencyjną w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy, w Zgierzu
Zespół hotelarski prowadzony będzie przez oferenta, tj. zespół nowo zrekrutowanych członków i pracowników
spółdzielni socjalnej „Ksero Zawisza". 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 hotelarskim poprzez
uczestnictwo w szkoleniach z zakresu prowadzenia spółdzielni socjalnej i poprzez odbycie szkoleń
stanowiskowych, z zakresu zawodów z branży hotelarskiej. Zespół hotelarski 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
Wzór wykonany przez www.signform.pl, udostępniony przez LexisNexis.

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 hotelarskiego w Mieście Tkaczy.
Zad. 5. Promocja hotelu.
W ramach promocji zarówno miejsca, tj. zespołu hotelarskiego 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 noclegowej w Mieście Tkaczy. Promocja t ą 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. Przekazywana dalej przez gości
hostelu tzw. „reklama szeptana" jest nie do zastąpienia.
Promocja i upowszechnianie w ramach projektu realizowane będą również poprzez opracowanie i wydanie
materiałów promocyjnych, takich, jak: ulotki, plakat, rool-up.
9. Harmonogram
Zadanie publiczne realizowane w okresie od
Poszczególne działania w zakresie
realizowanego zadania
publicznego*'
v)

Terminy realizacji
poszczególnych działań

Zad. 1. Ciągła rekrutacja uczestników 01.01.2014-31.03.2014
projektu
1.1. Zaangażowanie zespołu ds.
rekrutacji
1.2. Opracowanie strategii rekrutacji,
wraz z KAW i in. dokumentacją
rekrutacyjną
1.3. Informacja o rekrutacji

01.2014

Oferent

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

01.2014-31.03.2014

Oferent

01.2014-31.03.2014

Oferent

wyłonienie uczestników projektu
Zad. 2. Przeprowadzenie cyklu
szkoleń dla uczestników projektu,
przygotowujących ich do podjęcia
pracy w spółdzielni socjalnej, przy
obsłudze zespołu hotelarskiego w
Mieście Tkaczy
2.1. Zaangażowanie zespołu
szkoleniowego, szczegółowe
opracowanie konspektów
szkoleń, harmonogramu szkoleń
i materiałów szkoleniowych dla
uczestników projektu
2.2. Przeprowadzenie cyklu szkoleń
dla uczestników projektu z
zakresu przedsiębiorczości
społecznej, spółdzielczości
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31.03.2014

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

przekazywana bezpośrednio do
podmiotów wspierających osoby
zagrożone wykluczeniem
społecznym, informacja o
rekrutacji na stronach www
1.4. Przeprowadzenie rekrutacji i

do

socjalnej, oraz szkoleń
stanowiskowych
2.3. Organizacja szkoleń z zakresu
BHP i PPOŻ oraz

01.2014

Oferent

01.01.2014-31.03.2014

Oferent

01.2014-31.03.2014

Oferent

Zad. 4. Uruchomienie i
funkcjonowanie zespołu

01.2014-31.03.2014

Oferent

hotelarskiego w Mieście Tkaczy,
obsługiwanego przez członków i
pracowników spółdzielni socjalnej

01.01.2014-31.03.2014

Oferent

przeprowadzenie niezbędnych
badań lekarskich dla uczestników
projektu
Zad. 3. Zaangażowanie stażystów i
wolontariuszy w realizację projektu
3.1. Nawiązanie kontaktu z PUP w
Zgierzu oraz uczelniami
wyższymi z regionu łódzkiego, w
celu pozyskania stażystów i
wolontariuszy, dla wspierania
działalności zespołu
hotelarskiego w Mieście Tkaczy
3.2. Zaangażowanie stażystów i
wolontariuszy

„Ksero Zawisza", zatrudniającej
osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym i marginalizowane na
rynku pracy z przyczyny bezrobocia
i/lub niepełnosprawności, w tym
niepełnosprawności psychicznej.
Zad. 5. Promocja i upowszechnianie
idei przedsiębiorczości społecznej, w 01.01.2014-31.03.2014
tym - spółdzielczości socjalnej,

Oferent

aktywizacji zawodowej i rehabilitacji i
readaptacji społecznej osób
pozostających bez zatrudnienia, wraz
z promocją zespołu hotelarskiego w
Mieście Tkaczy w Zgierz
5.1. Nawiązanie kontaktu z
uczelniami wyższymi z regionu
łódzkiego w celu zainteresowania 01.01.2014.-31.03.2014

Oferent

grup studentów korzystaniem z
usług zespołu hotelarskiego w
Mieście Tkaczy
5.2. Opracowanie, wydanie i
dystrybucja materiałów
promocyjnych
02.-31.03.2014

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego'
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Oferent

Zakłada się następujące rezultaty realizacji zadania:
1. Umożliwienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i zawodowym świadczenia stałej pracy w hostelu
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
Kulturowy Miasto Tkaczy
6. Promocja i upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej i spółdzielczości socjalnej w mieście i regionie
7. Promocja 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 nazwę 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 między 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 bądą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni
sią do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.
IV

v

Vl

v

Vl

IX

x

Xl

x

X

Xlv

x v
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IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
Rodzaj kosztów™

Lp-

0

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

I

Koszt
całkowity
(w zł)

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

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

0

0

Koszty merytoryczne™' po
stronie ... (nazwa
Oferenta) ,
XK)

wynagrodzenie instruktora
1) /brutt/o(let)
wynagrodzenie
benbeneficj entó w/3 osx3 m-cy/
2)
3)utrzymanie pomieszczeń

3 2000 m-c

6000

0

6000

0

9

1500 m-c

13500

0

13500

0

3 3200 m-c

9600

0

9600

1 2000 kpi

2000

0

2000

0

0, 00

31100

0 , 00

00

II

Koszty obsługi' zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjne po stronie
... (nazwa
Oferenta?^
1)
2)

III

Inne koszty, w tym koszty
wyposażenia i promocji po
stronie... (nazwa Oferenfą) '
19

promocja projektu
1) /komplet- ulotka, plakat, rool2)
IV Ogółem:

0

0,0
0

31100

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
1
2

Wnioskowana kwota dotacji

0

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

3.1

0 %

zł

100
_%

Ozł

0 %

zł

0 %

Środki finansowe własne '
31100

3

zł

17

17

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego '
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0

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) '

0

17

0 %

zł

17

3.3

pozostałe '

4

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

5

Ogółem (środki wymienione w pkt 1—4)

0

zł

0

%

0 zł

0 %

31100zł

100%

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych

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 ewaluacjąi 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™'"'
Spółdzielnia Socjalna "Ksero Zawisza" dysponuje biurem wyposażonym w podstawowy sprzęt biurowy
(biurka, szafy na dokumenty),2 komputery, drukarkę, kserokopiarkę. W biurze znajduje się również telefon i
stały dostęp do internetu. Całość wymienionego sprzętu będzie wykorzystywana przy realizacji projektu
Blok szkoleniowy przeprowadzony zostanie w Ośrodku Szkoleniowym KŁOS w Jedliczu k/Grotnik. Ośrodek
KŁOS jest firmą społeczną posiadającą odpowiednie zaplecze szkoleniowo-lokalowe. W ramach Ośrodka
również zapewnione zostanie zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkoleń.
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3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które
z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną)
1. "Spotkania z ekonomią społeczną" - program edukacyjny dla osób chorujących psychicznie - zrealizowany
Wydruk http://fio.mpips.gov.pl/edycja4/wydruk.php?typ=1 &pid=3149&hkod...
14 z 18 2013-01-16 10:09
w okresie 08.2009-12.2009, finansowany w ramach PO FIO.
2. Współrealizacja - wraz z organizacją pozarządową - jako Partner, projektu "WiP: Wsparcie i promocja
zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", w ramach działania 7.2.1 PO KL, w okresie
01.04.2010-31.12.2011, którego celem była aktywizacja zawodowa osób chorujących psychicznie i innych
zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez organizację staży zawodowych dla tych osób na otwartym
rynku pracy. W ramach projektu WiP prowadzone były również działania służące przygotowaniu otoczenia
osób wykluczonych społecznie, partnerów gospodarczych (zwłaszcza organizacji pracodawców) i - co
najważniejsze - samych pracodawców do zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy.
3. Realizacja w ramach PO FIO projektu "PromES - Promocja ekonomii społecznej w regionie łódzkim", w
okresie 01.07.-31.12.2011 r., którego cele, to: promocja spółdzielczości socjalnej, wsparcie podmiotów
ekonomii społecznej. Celami były również promocja i upowszechnianie idei firmy społecznej, jako
innowacyjnej formy przedsiębiorstwa społecznego. Projekt przyczynił się także do reintegracji społeczności
zawodowej osób wykluczonych społecznie i podniósł potencjał osób zatrudnionych w Spółdzielni Socjalnej
„Ksero Zawisza".
4. Ważna częścią aktywności spółdzielni jest zawodowa i społeczna reintegracja członków, podejmowanie
działań na rzecz najuboższej części lokalnej, oraz angażowanie się w działania społecznie użyteczne takie jak
lokalne obchody Dnia solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie „Schizofrenia Otwórzcie Drzwi" czy
łódzka Gala Przedsiębiorczości Społecznej. Spółdzielnia realizuje również projekty nastawione na promowanie
w naszym regionie ekonomii społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia na rynku pracy.
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-Bebiefanie/niepobieranie ' opłat od adresatów zadania;
3) oferent/oferenci ' jest/są związany(-ni) niniejszą ofertą do
dnia
y
,
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 nie zalega(-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
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7 V. Sr?

Olcsak

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

Data

Załączniki:
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

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.
**"lnformacje 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.
v
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