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Zalacmiki do rozrmza&enia Ministra Rodzrnl, Prac{^
i Polit)*i Spol€czncj z dDia I4 k*iet'ia 2016 r (poz. J70) /\

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

l'()tl(lzt:\IE co do sposobu wyp(.lrdmn ofert]:
()li'rtt nalerx $l'pelnic t\\t4caic w bialvch pustlch polach. zgodnie z instrukc;jami umieszczonrn)i pr^ poszczeg6hrvch F)laeh ora/ u przvpisach.
/.u.naczenie grriazdk.l np.: ..pobi!'ranir:+ nilpobieranie* ' oznacza. Ze nale4 sl,realia nieslatui*q odpouiEdz-pozosrawiaJEc pra$idlou{ Prz\tlad
..pobicraaie* niepobieranie'-. : ..

l. Podstawowe informacje o zto2onej ofercie

ll. Dane oferenta(-t6w) L7o9
1. Organ administracji
publicznej, do kt6rego
adresowana jest oferta

Pre4 dcnt Miasta Ruda Slqska

2. Tryb, w kt6rym
zloiono ofertQ

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia{alno3ci po2ytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania
publicznegor)

4. Tytul zadania
publicznego

Zadanie z zakrcsu pomocl spoleczncj- \\ tvm pomocv rodzinom i osobom
\\'trudncj sltuacji 2lciorvej oraz rwrorvnr n ania szans tr.'ch rodzin i osob.

Zorganizowanie spotlania rl'igilijnego dla os6b ubogich z tcrcnu miasta
Ruda Sl4ska

5. Termin realizacji
zadania oubliczneqo2)

Data
rozpoczgcia

Data
zakoflczenia

3 | . t2.2017

1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sadowego lub innej ewidencji,
adres siedziby oraz adres do korespondencji (ieieli jest inny od adresu siedziby)

Parafia Scigcia Sw. Jana Chrzciciela rv Rudzic Sl4skicj - Goduli
ko5cielna osoborlo6c prauna
Katalog Arch idiccczji Katou ickiej
nr NIP: 6-11-21-23-55-l nr REGON: 0,10087659
adres: ul. Goduli 22. .11-703 Ruda Shska

2. lnne dodatkowe
dane kontaKowe, w
tym dane os6b
upowa2nionych do
skladania wyjasniei
dotyczEcych oferty

np. numer telefonur adres
poczty elektronicznej, numer
faksu, adres strony
internetowej)

ks. Tomasz Kon,ciorz
ul. Goduli 22.41-703 Ruda Sl4ska
tel. 600 096 247
email : tkoryciorz14sent.com

I ) Rodaj zdmia arim sC, zk6rc z&i oloeilcdych w et4 6t *1z&e 2,r kwrclllj! 2003 . o dnahhdii p64{a poblicaeso io wol@rdiacie
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lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Zadane zakJada pr4-gotowanie i organizacjg spotkania ryigilijnego dla okolo 280 os6b znajduj4c-vch siQ w trudncj
siuacji 4'ciowej - wielu z nich jest uczestnikami Programu Operacljnego Pomoc ZrrrroScioua 2014 - 202()
$ spolfinansov'anego z Europejskicgo Funduszu Pomocv Najbardziej Potrzebuj4c]-m. Zadanic przeuiduje dua
spo&ania rvigilijne. Pierwsze 19 grudnia 2017r w godzinach popofudniowlch na Osicdlu Kaufhaus $ No*\'m
til'tomiu 1da)lb osob). drugrc 20 grudnia 2017r na terenie zabudlouari Parafii Scigcia Swiqtcgo Jana Chrzciciela na
Goduli (dla 70 osob).

Celem slntkania wigiluncgo jcst taradtenie samotnosci w okresie Swi4t Bozego Narodzcnia przeciwdzialanie
beznadziei. przekarie poirytywnych wzorc6w oraz uyr6wnanie szans rodzin i os6b zamicszkuj4cych na
najubozszych osiedlach Rudy Sl4skiej. Jednym z kluczowych Foblem6w spolecznych sq kwcslie dotyczqcc braku
prac) - naduzly,ania alkoholu oraz samotnofui, szczcg6lnie wSr6d osob bezdomrvch. ubogich i niezaradnych Zvcio$o.
Jcst to pzl'czyna wielu dvsfunkcji. problem6\1- rodzinnvch i spolccznch oraz rozwoju po\Mznvch chorob. Osobt te
pozostaja na marginesie 4'cia spolecznego. nie potrafiq skozJstac z f,omocl (m.in. MOPS-u) i nie $ierz4 $ to. 2c
moga dokomi konstruLlr'$ nl ch zmian w s$oim :1ciu. Ofcrcnt prowadzqc ro2norodna dziala.lno6i pomocor4 u (rod
hch osob uz1'skal informacjp. iz przc4Banrc uigilii Srri4t BoZego Narodzeni a pr4spana riele problcmou
spon'odorranl'ch brakiem pienid.z-l. z\mi wzorcarni prrc/.y\\atia rl"ch SwiAt. samotno(ciq cry odmrceniem przcz
najblizs4ch lub spoleczeristuo. Doswiadczenie pvcz beneficjentow, z,yczliwosci i troski oraz wsp6lne Suiptowanic
spotkania $igilijnego. moz€ stai sie dla nich do6wiadczeniem przelamuj4c-v-m dot y-chczrsollt schcmal
funkcjonowania oraz bod2cem do zaangaTowania sig w kolcjne dzialania prowadzone przcz MOPS Ruda Sl4ska oraz
projckt ,.Swiatlo w Familoku". Rcalincja zadutia z;aklada.

- orgadzacjp dw6ch spotkan wigihjnlrch (zakup protrzcbnlch aflykul6w. pz,\'gotowanie pomieszczeri i stol6w.
pzr-gotowanie oprawy uydarzenia- wsp6lne spoz]cie posilku):
- organizacjE spotkai poprzedzajqq ch Wigilig (1.1 i 15 grudnia). podc,ras kt6rl ch uczeslnicl mottlo\rani bQd4
do tprowadzenia konstruktvrvnvch zmian w srvoim nciu (m.in. zachonaria abshnencji u okresie Sui4t Bo2ego
Narodzenia- naui4zania rvspolpracl z organizacjami pomocorrl mi. podjgcia dzialari ru rzccz innrch):

- /ranga2o$anic uczcstniko$ $ pr4goto*ania oraz rcaliaciQ zadafla-
- organizacjp spotkania podsumorwj4cego rcalinqp ndania.

. Realizacja zadafla jesl czgSciq projektu -,Suiatlo u Familoku" realizowanego przez duszpasterz) Paralii Scipcia
Swigrego Jana Chrzcicieta w Goduli wc wsp6lpracl z Micjskim Osrodkiem Pomocy, Spolecznej u- Rudzie. Sl4skiej
(\I ramach Programu Aktl'unosci Lokalnej na osicdlu KauJhaus i dzielnicry Orzeg6w oraz Swietlicy
Socjoterapeutlcznej ,,Dziupla" mieszcz4cej sig na osicdlu KauJhaus) oraz z.irafl1g1.7;owaria Klub6w Mlodzie2o*ych
Stowarz.vszenia SwiQtego Filipa Nereusza .

Wkladem nieodplatnym organii ator6w jest na Osiedla Kaufhaus: uzlrzenie namiotu dla porxad 20O osob- *raz z
Ia\ami i krzeslami oraz os$ietleniem. Zapevnienie ogrzcrvania tegoz namiotu oraz jego ochrona. Nalomiast w
dziclnicl Godula: u4czenie pomieszczen parafialnlch na spotkanic uigilijne. OrgzrrizatorA. zapexniaj4 r6rniez
uolontariusz-\' do przeprowadzenia tego Erdarzenia.

W ramach spotkari rvigrlijnlch przeridziany jcst posilck. W formie cateringu podane zostarq d$a dania (zupa
i drugic danic) oraz ciaslo. Z uuagi na po}l-\zszc niczbgdnl jest zakup r62norodn] ch naczvf jednomzouTch.
szlucc6w. obrus6rv. Dla dobrego przez,ycia t]ch $_ydarzci orgimizatorzl-przeryidzicli wysto miejsc gdzie bqdE
odbl-rva6 sig $igilie. Zakup arlykul6w papiemiczych. goto[_]-ch ozd6b cty choinek pnz,voli na upigkszenie tego
uydarzenia oraz vprowadzcnic odpowiedniego ldimatu. Przygotoraniem ozd6b zajm4 sig osoby zaanga2owanc \r'
dzialania Programu Aktywno6ci Lokalnej oraz dzieci z (wiellic! ,.Dziupla". Opnawg muiryczn4 zaptiri mlcd;iei. t.
Klubw Mlodzie2owych Slouarz.vszenia Swiqtego Filipa Ncrcusua. Przcwidziano rouniez rvrQczenie mal-ych parni4tek
z tcgo rrl dazenia l(t6n'ch zadaniem bj/zie przl'pominanic oraz mobilizowanie do kolcjnych dzialari rv miejscach
zarni eszl<ania.

Paralia posiada doS*iadczenie v- realizacji zadai t u'spolpracv z Urz.@cm Miasta Ruda Shska
oraz Miejskim O6rodkiem Pomocy spolrcznej u Rudzie Slqskiej (lemi xlpoczlnek dzieci i r[odziez-!'oraz uigiliq
zorgiutizowar4 rv roku 2015 i 20 l6 na osicdlu Kaulhaus oraz Goduli).
Koord]nator rcaltzacji zada a: ks. Tomav Koryciorz (rezldent Parafii Soqcra Su. Jana Chrzciciela w Goduli)
i ks. Mariusz Dronsucz,r'k (rektor kaplicy w dzielnic_v Chcbzic).

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wtaz ze wskazaniem,
w szczeg6lno6ci celu, miejsca jego realizacji, grup odbiorc6w zadania otaz
przewidywanego do wykorzystania wkladu osobowego lub rzeczowego
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Celem zadania jest stworzcnie osobom *-lkluczonym spolccznie oraz biednym mo2lilvo5ci godnego
spqdzenia okresu Swiqt Bo2ego Narodzenia. Uczcstnicy zadania bqd4 motywowani do zachowan
trzeiwodciowych oraz prospolecznych. ZaangaZouanic w prz)-gotowanie i przcprowadzenie wydarzenia
zaklada impuls do lolcjnych dzialair pro*a&on1,ch przcz Miejski O6rodek Pomocy Spolecznej rv Rudzie
Sl4skiej i projekt .,Srviatlo w Familoku" pronadzonego przcz ksiE2y z Archidiecezji Katowickiej.

IV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wir'kszej liczbykolao*
islnieje mozliwos6 dodaiia kolejnych wierszr-)

Catcring 7 000.00 zt 7 000.00 zt 0.00 zl

Zakup jednorazowl ch naczyn i sztu6c6u 650.00 zl 250.00 zl 400.00 zl

Materia\' niczbQdne do organizacj i
rvigitii (art1'kuly' papiemicze, ozdoby

iu i4tccznc. dckoracje. pamiEtki.
choinka, obrus1 itp.)

2 750-00 zl 2 7 50.00 zl 0,00 zl

l0 400,00
zl

l0 fiX),fi) zl 4fi).00 zl

3 ) Wan6a toszl6w o8&m !b pdnenia z dolicr, ni. moa F&k6zya I O Oo0 7l
O W pdrpadku mpecia @lEcjr admia p l(acgo
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2. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego

I do poniesi€nia z I

Srodk6w
linansowych

wlasnych, 5rod l6w
pochodzecych z
innych ir6del,

Lp. Rodzaj kosztu Koszt callolvity
(zl)

(zl)

wkladu osoboweEo
lub rzeczoweg oa)1211

3 I

1

Koszty og6lem:



1)

2)

3)

4)

5)

OSwiadczam(y), 2e:
proponowane zadanie publiczne bgdzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalno5ci po2ytku
publicznego oferenta;
w ramach skladanej oferty przewidujemy pebieranie-/niepobieranie. Swiadczeri pienie2nych od
adresat6w zadania;
wszystkie podane w ofercie oraz zal4cznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;
oferent-/e{erene+- skladajEcy niniejsze oferte nie zalega(1Q- /zdega@- z oplacaniem nale2no6ci
z tytulu zobowiEzari podatkowych;
oferent-/eferenei- skladaj4cy niniejszq ofedg nie zalega(q)-/zalega{q)- z oplacaniem nale2no6ci
z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne.

C s,r,
a

//

5 0. Lls. 2017

4
\a

(podpis
lub podpisy

do skladania o6wiadcze6 woli
w imieniu oferenta)
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Zal4cznikiz
- Wyci4g z schematyzmu Archidiecezji Katowickiej
- D6kreimianulqcy Proboszcza Parafii Scigcia 5w. Jana Chrzciciela w Rudzie Slqskiej
- Pelnomocnictwo do wykonania zadania
- lnformacja o numerze rachunku bankowego
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