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ZalEcznik do RozFtorzAdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Poti(yki
Spolecznej z dnia 14 kwietnia 2016 (poz.570)

-upnoszczoua oFERTA REALTzAcJT zADANTA puBLrczNEGo

POUCZENIE co do 5posobu wypelniania oferty:
Oferte nateiy wypetnia wytqcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukciami umieszczonymi pny poszczeg6tnych
potach oraz w przypisach.
zaznaczenie gwiazdka np.: ,,pobieranie./niepopieranie"" oznacza, 2e natezy skreitia niewtaiciwE odpowiedi, pozostawiajqc
prawidtowE. Przyklad:,,p€bi€raFj€:/niepobieranie"'.

l. Podstawowe informacje o zloionej ofercie

ll. Dane oferenta(-t€*)

1 
Rodzaj zadania zawiera sie w zakresie zadaf okreatonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. o dziatatnoici poiltku

publicznego i o wotontariacie.
I 

Termin realizacji zadania nie mq:e bya dtu2szy nii 90 dni.

I

l. OrSan.drlnlstrrcri publlczner,
do ktorego adelowan J6t ok! Prerydent ,{ia5ta Ruda Slqska

2. Tryb, w kt6rym zloifio ofertl
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2m3 r. o dziatatnoici poiytku pubticznego i
o wolontariacie

3. Ro&d zad.nh pubfi(,r|efol
z zakrBu pomocy 5potecznej w tym pomo<y rodzinom i osobom w trudnej

sytuacji iyciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b

4. Tytul za&ni! publcznego
,,Kromka chleba + nadzieja l2O17l"- pomo< osobom bezdomnym i iyjqcym
w 5krajnym uMstwie przez stworzenie warunk6w do za5pokojenia
podstawowych potrzeb oraz 8odnego przeiycia iwi4t Boiego Narodzenia,

5, Termln realizacji zadania publienego'? Data
rozpocecia

15.17.2017 Data
zakofiz€rfa

l. N,azw!
adr6 do

adres otazprawnt, numer
od adr6u

Paraf ia Rrymskokatolicka
41-710 Ruda Slqska-wirek

tego Andrzeja Boboli, koacielna osoba prawna, Xll 118411957 rok, ul. V/Fwolenia 215,

lnne dodatkowe dane kontaktowe,
w tym d.ne o56b upowainlonydr do
skLdania wyjaaniei doty.zqcydr oferty
(np. numer tetefonu, adres poqty
elektronicnej, numer faks!, adres strony

Piotr Wenzel, ul. \r/fzwolenia 215, 41-710 Ruda
pwenzel@o2.pl; tet. 604052590

liska, e-mail:

1. Opis z.d.ni. publi(zllogo proponowan€go do realizacji wr.z ze wskazaniem, w szcz€g6lnoicl celu, miej!.a ,6g0
reallzacJi, grup odblorc6w zadania oraz prrewidywrnefo do wykor4Etinia wkladu osobowefo lub rzeeoweqo

Zadanie zaklada udzietenie pomocy 80 - osobowej grupie os6b wyktuczonych spotecznie mieszkaic6w Miasta Ruda StAska,
poprzez zorganizowanie w miesiqcu grudniu (od 17 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.) w obiektach tutejszej parafii spotkai
edukacyjno-integracyjnych; spotkania pzy wigilijnym stole oraz w Boie Narodzenie; udzietenie pomocy indywidualnej w tym
udostepnienie miejsca, w kt6rym osoby te w godny spos6b bedE mogty zadbaa o higiene osobista. Zadanie jest kontynuaciE
podejmowanych od trzech tat dziata6 paez Parafie.
Cel zadania. Pomoc osobom bezdomnym i ;yjacym w skrajnym ub6stwie przez stworzenie warunk6w do zaspokojenia
podstawowych potzeb oraz godnego paeiycia iwiat Eoiego Narodzenia.
W szczeg6Lno3ci w ramach zadania zostanE zreaLizowane nastepuiace dzialania;

1) zorganizowanie 3 spotkai (17, 23, 31 grudnia 2017 tokr), podczas ktdrych uczestnicy motywowani bgdA miedzy
innymi do konstruktywnego przeiycia okresu Adwentu iokresu Eoiego Narodzenia (m.in. za.howywanja abstynencji,
nawiaz)^rania dobrych reLacii, podjecia dziatai na rzecz innych). W trakcie spotkai Adresaci zadania przygotowlvat
bedE ozdoby i kartki iateczne, kt6re zostanE przekazane spolecznoki tokatnei iako wyraz wdziecznoici za iycztiwe
przyjgcie oraz otrzymane paczki jwjateczne, kt6re co roku sa przygotowy./ane przez Parafian. Spotkania bedE mialy
r6wniei charakter edukacyjny, ich ceLem bedzie nabywanie umieietnoaci zwiazanych z utrzymaniem higieny osobistej
i dbaniem o wygtAd zewnetrzny; 31 grudnia odbedzie sie spotkanie podsumowujEce podejmowane dzia{ania,
a uczestnicy wypracujq ptan i postanowienia na 2018 rok. Podczas spotkai osoby otaymajA wsparcie w postaci
suchego prowiantu i herbaty./Koniecznym jest zakup m.in.: suchego prowiantu, naczyi jednorazowych, rekLam6wek,
(rodk6w czystoici, materiat6w do ptzygotowania ozd6b iwiAtecznych, toreb i kartek iwiEtecznych, materiat6w
pjSmienniczych itp./;

2) zorganizowanie Wigitiiw dniu 24 grudnia, beneficienci popeedniego dnia przygotuja miejs€e spotkania - upo.zadkujq
sate, porozstawiajE tawki i krzesla oraz nakryia j udekorujE stoly. Wydrukowany zostanie ipiewnik z kotedami.
W dziei Wigilii spotkaja sie ok. godz. 16.00. Swietowanie zacznie sie od modlitwy przy Grocie, iyczei i przelamania
sie optatkiem. Nastepnie w wyznaczonej sati spoiyiE wigitijna wieczeze, kt6ra czeScjowo sami pzygotujE
z zakupionej iywnoki, a cze<ciowo bedzie catering. Wigilii towazyszya bedzie podsumowanie czasu adwentu
i kotedowanie. Na zako6czenie wszyscy udadzE sig do koiciota na wsp6tnq modtitwe i wreczenie drobnych
upomink6w. Po zakoiczeniu spotkania uczestnicy zostana zaangaiowani w uprzqtniecie pomieszczenia. 25 grudnia,
w Boie Narodzenie w potudnie odbedzie sie spotkanie majEce charakter retigijny oraz spotkanie pey stote z cjeptyrn
positkiem. ota potrzeb organizacji Wigilii i Swieta Bo2ego Narodzenia koniecznym jest zakup m.in.: iywnoici,
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napojow, stodyczy, ustugi cateringowej, naczyi jednorazowych, obrus6w (cerat/papierowych), serwetek, papieru,
rektam6wek, 6wjec, drobnych upomink6w, tonera do druku, baterii itp.

l) w catym okresie reatizacji zadanja (15 Srudnia do 31 grudnia) beneficjentom udostqpnjone zostana pomieszczenia
tazienek i toa(et z mo2liwoicjE skorzystania z kqpieti oraz prania i wymiany odzieiy koniecznym jest zakup arodk6w
czystoici np, jednorazowych recznik6w, papieru toatetowego, myd{a, proszku, work6w na imieci, szamponu, icierek,
wjadra, mop6w, rgcznik6w oraz bietizny, skarpet itp/.

Miejsce. Zadanje bedzje realizowane w pomieszczeniach bedEcych wtasno(ciE Parafii Rzymskokatolickiej iw. And.zeja Boboti
w Rudzie st4skiej.
crup. odbiorc6w. Odbiorcami zadanja jest 80 osobowa grupa wykluczonych spotecznie, kobiet i mgrczyzn w wieku od 18 do 70

roku iycia z terenu miasta Ruda 5t4ska. Osoby bezdomne, skrainie ubogie, uzateinjone od aLkohotu. Eeneficjenci zadanja sa od
wielu lat niezaradni 2yciowo; niekt6fty korzystajq tub korzystati z pomocy MOPs, w tym z Programu OperacyjneSo Pomoc

Zywnokiowa 2014-2020. wiete z nich nie jest ubezpieczonych spolecznie. SE w ztym stanie zdrowotnym i higienicznym.
Adresaci zadania s4 osamotnieni, opuszczeni przez rodzine, a jedynymi osobami z kt6rymi utrzymujE kontakt sE osoby b€dqce
w takiej samej sytuacji spoleczno-materiatnej. Powyisza grupa od tftech tat podtega oddziatywaniu profilaktycznemu
j terapeutycznemu Parafii. Rekrutacja beneficjent6w nastEpi w porozumieniu z pracownikami MOPS.

Wklad osobowy.
Ks. Piotr Wenzel (proboszcz Parafii) koordynator diecezjatny programu duszpaste.skiego ,,swjatlo w Famitoku"; 19 (at

do3wjadczenia w pracy z osobami wyktuczonymi spolecznie gl6wnie na terenie miasta Ruda Stqska, autor i rea(izator program6w
z zakresu pomocy spolecznej i promocji zdrowia oraz profilaktyki;
Siostra Marietta (boromeuszka) - pedagog; wotontariusz w programie ,,Swiatlo w famitoku"
Atina Szutitz - pedagog, socioterapeuta, autor program6w z zakresu pomocy spo{eczne, i promocji zdrowia oraz profitaktyki;
wotontanusz w proqramie ,,Swiatto w famitoku"
lwona Btawut pedagog, nauczyciet, wotontariusz w programre ,,Swiatto w famitoku"
Jarostaw Grzywi czlonek organizacii charytatywnei ,,Rtcerze Kotomba", wolontariusz w proSramie,,Swiatto w famitoku"
Andzej Boruckj instruktor harcerski, organizator obozow ZHP oraz szkotei dta kadry harcerskiej, wotontariusz w programie

,,Swiatto w ramjLoku".
W reatizacji zadania uczestniczyf bedE takie inni wotontariusze p.zygotowujAcy positek i upominki.
Wklad rzeczowy. Zadanie bedzie reatjzowane w budynku probostwa: duia jadalnia, satka, kuchnia z dostepem do pieca
gazowego i elektrycznego, ttzy tazienki, dwie sale w podpiwniczeniu probostwa, magazyn iywnoki; w budynku koiciel.nym:
koicl6i ta dwie Pomieszczenia azewane na an.

Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w pzypadku wigkszej

tjczby koszt6w istnjeje mo2tiwoac dodania kotejnych wierszy)

I wartoia koszt6w og6tem do poniesienia z dotacji nie rnoie przekroczyc 1O 0OO z{
a 

W przypadku wsparcia reatizacji zadania pubtjcznego,

Z

- beneficrenci nawiq2a pozytywne relacje, konstruktlavnje spedzE czas, nabedE umiejetnoic dbanja o higieng osobistE oraz
swoj wygtEd zewnetrzny;
- beneficjenci godnie pEygotujq sie i pfl eiyjq czas SwiEt Boiego Narodzenia;
- osoby samotne oraz bezdomne i ubogie wsp6lnie przeiyjE wiecz6r wigitijny: zasiEdE ptzy wigitijnym stote oraz wsp6tnie
spedze pierwszy dziei SwiEt Borego Narodzenia (zaproszonych zostanie 80 os6b, spotkanie ma charakter otwarty mo2e wlec
przybyt na wieczefte wigitjjnE i swieta Borego Narodzenia wiecej osob);
- uaktywnienie spotecznoicj tokalnej /spolecznoii tokalna widzqc pozytywne zmiany zachodzEce od trzech tat
w beneficjentach, wspiera materiatnie i osobowo podejmowane dziatania; pizekazywane sq i!ryno(c, ubranja/

Wyzywienie tu n/m nin. cote.ins,
zakup otrylulow tpoiwczrh, nopoje,

5500 5 500

Materiaty do realizacji
Zdddllid r" tym nin. mateaaty ao
pEygotowania ozd6b jwiqtecrych, toreb r

kanek swi4trzny.h, ozdoby, naczynia
jednoEzowe, obrusy, ceraty, sefr etki,
rektam6wki, iwiece, drobne upomioki dla
Adresat6w zadania, toner do druk!, batehe,
materialv oiimiennioe rtp. / i

z 100 2000

Srodki czysto5ci/odziei
/w tym min tkarpety, bielizoa, wo.ld na
smi<i, re.zniki, papier toaletowy, modlo,
plyny do kryieli, irodki do mycia podtog i
nacztli, protzek do prania, irodki do
dezynfekcji, pasta do zebow, szeotRzkr do
reb6w, masrvnki do eolenia itD./

2500 2500

100

0

10100 1 0000 100

2. Zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznego

0

I

I

6rodk6w finansowych
wlasny.h, arodk6w

koszt calkowitylp. Rodzaj kosztu
(zt)

pochodz4cych z innych
2r6del, wktadLl
osobowego lub
rzeczowegoo

do poniesienia
z wnioskowanej

dotacjil
(zt)

1;

7.

3.



Oiwiadczam{y), ,e:

1) proponowane zadanie publiczne bedzie reatizowane wytqcznie w zakresie dziatatnoici poiytku pubticznego oferenta;

2) w ramach skladanej oferty przewiduiemy pqbieraFid/niepobieranie' (wiadczei pienieinych od adresatow zadania;

3) wszystkie podane w ofercie oraz zalAcznikach informacje sA zgodne z aktuatnyrn stanern prawnym i faktycznym;

4) oferent./ofere€Gi: sktadajEcy niniejsza ofert9 nie zalega€+'/3ale€a.6q)' z optacaniem naleinoacj z tytutu zobowiazah

podatkowych;

5) oferent'/etureF€j' 5kladajecy ofertg nie zatega{id'/zalega{id' z optaceniem nateinoki z tytutu sktadek na ubezpieczenie

spdeczne.

Parafia Rzymskokatolicka
Swiqtego Andrzeia Boboli

ul. Wyzwolenia 215
41-710 Ruda Slaska-Wirek

tel . /32/ 24 20 543

,At^,J
(podpi5 o5oby upowainionej

lub podpisy os6b upowainionych
do sktadania oiv,/ia&:.e6 woli

w imieniu oferenta)

ks, Piotr wenzel - proboszcz

oata 27.11.2017 t.

Zalqcznik:
w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Reiestrze SEdowym potwierdzona za zgodnoia z oryginalem
kopia aktuatnego wyciagu z innego rejestru Lub ewidencji.
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