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WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dekretacja zgodna z dckrstacją elektroniczna
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO fu (% ) )dokonaną w dniu ^.".^SODpizez

.MoJM/toM. W$......
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: ... ................Q .
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. ■

Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/eiepobiefanie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta

Prezydent Miasta Katowice

2. Rodzaj zadania publicznego'1
Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób 
represjonowanych

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Stowarzyszenie Artystyczne Silesia Artprom, KRS 0000495569, ul. Walerego Sławka 5, 40-833 Katowice
, tel. 530 106 730

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

Wyłączenie jawności danych osób fizycznych na podstawie art. 5 ust 2 ustawy 
z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publiczny usooa 
dokonująca wyłączenia: Marta Białowąs -  inspektor w WydzialeP^R^hs,^,, 
Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

J
III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego „Srebrna inicjatywa"

2. Termin realizacji zadania publicznego2’ Data 04.05.2022 Data 01.06.2022 
rozpoczęcia zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Zadanie jest skierowane do seniorów miasta Katowice.
Ważną cechą życia każdego człowieka, w tym i seniorów jest aktywność i to zarówno fizyczna jak i psychiczna, a także 
relacje z drugim człowiekiem. Badania naukowe dotyczące rozwoju człowieka wykazują, że zarówno aktywność jak i 
wzajemne kontakty wpływają na zachowanie zdrowia jednostki, a nawet na długość życia.

2)

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



Trwająca od dwóch lat pandemia i związana z nią konieczność izolacji, spowodowała drastyczne ograniczenie aktywności 
seniorów, a tym samym, ograniczenie wzajemnych kontaktów i pogłębiającą się samotność. Rozmowy z seniorami, 
wskazują na występowaniu u nich często lęku jak będzie wyglądało ich życie po zakończeniu pandemii, czy będą mogły 
funkcjonować tak jak wcześniej. Lęk ten powoduje wycofywanie się z życia społecznego i zamykanie się w domach. 
Osoby te potrzebują wsparcia, by mogły podjąć aktywność społeczną i poczuć się bezpiecznie. Wsparciem może być 
rodzina do której należą, ale wsparciem może być organizacja społeczna zrzeszająca seniorów na czele z liderem, czy 
indywidualne osoby, które chcą pomagać innym.

Pomocą dla osób, które chcą być aktywne, które chcą pomagać innym w codziennym funkcjonowaniu, które 
prowadzą organizacje skupiające seniorów, są organizowane warsztaty.
Warsztaty będą organizowane w dwóch modułach: aktywność poznawcza osób starszych i relacje. Celem pierwszego 
modułu będą:
- informacje o najbardziej istotnych zmianach funkcjonowania umysłowego osób starszych, myślenia, pamięci, uwagi, 
uczenia się,
- zapoznanie ze sposobami działań ograniczających dokuczliwość i niepożądane konsekwencje zachodzących zmian,
- zaangażowanie w konkretne ćwiczenia wykorzystujące potencjał umysłowy uczestników.
Celem drugiego modułu będzie:
- informacje praktyczne dotyczące zasad skutecznej komunikacji, jak mówić żeby nas słuchano,
- poznanie zależności wsparcie a źródło energii i bezpieczeństwa,
- rozwiązywanie sporów i sytuacji trudnych.
Proponuje się przeprowadzenie 20 godzin lekcyjnych warsztatów w blokach czterogodzinnych z przerwą na kawę, raz w 
tygodniu, począwszy od 4 maja 2022.
Zajęcia będą odbywały się w grupie 15 osobowych, osób które odpowiedziały na propozycję organizatorów i są 
uczestnikami klubów seniora, Rady Seniorów , organizacji, które zajmują się seniorami.
Proponuje się przeprowadzenie zajęć w pomieszczeniach UM
Warsztaty poprowadzą profesor dr.hab Katarzyna Popiołek i dr Teresa Sikora. Obie prowadzące mają długoletnie 
doświadczenie pracy z osobami starszymi, miedzy innymi ze słuchaczami UTW.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) ^

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Liczba przeprowadzonych zajęć 
warsztatowych

ł/h Oświadczenie prowadzącego o 
przeprowadzonych zajęciach Lista 
obecności.

Liczba osób, które pogłębiły wiedzę w 
wyniku realizacji projektu A S  (Lj /

Lista obecności
)1__

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą 
wykorzystane w realizacji zadania
1. Stowarzyszenie Silesia Artprom od kilku lat prowadzi spotkania kulturalno -edukacyjne dla seniorów miasta 

Katowice zwane „senioradami", które cieszą się niezmiennym zainteresowaniem osób starszych. Osoby starsze 
bawią się ale również wysłuchują krótkich pogadanek z różnych dziedzin nauki. Stowarzyszenie współpracuje z 
wieloma przedstawicielami kultury jak i nauki miasta Katowice



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych 
źródeł

i . Prace administracyjne i księgowość 600,00
2. Poczęstunek w czasie trwania 

warsztatów
600,00

3. Wynagrodzenie prowadzącego 
warsztaty -  moduł relacje

3 500,00

4. Wynagrodzenie prowadzącego 
warsztaty -  moduł procesy poznawcze

3 500,00

5. wolontariat 300,00
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 8500,00 8 200,00 300,00

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego 
oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 
publicznego;

3) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
4) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych 

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne 
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

PREZES ZARZĄDy
M c ^ ć / < p - f C n ń ć i DataĄ, Z *2-

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


