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Załączniki do rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)

Załącznik nr 1

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
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*/niepobioranio*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta

Prezydent Miasta Katowice

2. Rodzaj zadania publicznego11 Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

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

Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka", stowarzyszenie, KRS 0000078678 
ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 22, 40-384 Katowice
https://stowarzyszeniedwojka.katowice.pl/, numer tQlQfori" 3 o 94 6 9 _________________
numer konta: 35 1940 1076 3186 7504 0000 0000

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

W y ł ą c z ę  jaw nofci danych osób fizycznych na podstawie art. 5 ust 2 ustawy

l  T*  2001 f0kU °  <*° informacji publicznej
dotonuwca wyłączenia: Marta Białowąs -  starszy inspektor w Wydziale 
Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. V

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego Organizacja spotkana wigilijnego dla Podopiecznych Hospicjum Cordis

2. Termin realizacji zadania publicznego21 Data
rozpoczęcia

12.12.2022 r. Data
zakończenia

31.12.2022 r.

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka" zorganizuje spotkanie wigilijne dla Podopiecznych Hospicjum 
Cordis. Spotkanie odbędzie się w auli w siedzibie Hospicjum Cordis przy ul. Teofila Ociepki 2 w Katowicach. 
W szczególnych przypadkach kolacja wigilijna będzie się odbywać w pokojach chorych w towarzystwie bliskich. 
Odbiorcami zadania są osoby chore i niepełnosprawne będące pod opieką placówki oraz ęjłonkowie ich rodzjn^ 
Czynności związane z organizacją spotkania wigilijnego będą wykonywane w okresie od 28.-1&2022 r. do£&42.2022 r.. 
W niektóre zadania (np. przygotowanie konkretnych potraw) zostaną włączeni chorzy przebywający w Hospicjum Cordis 
oraz ich rodziny, dlatego przewiduje się zakup potrzebnych akcesoriów i przyborów kuchennych. Zostaną również 
zakupione akcesoria do dekoracji potrzebnych do stworzenia wyjątkowej świątecznej atmosfery (m.in. świeczek,

1 iRodzaj 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.).

2 Term in realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

http://www.stowarzyszeniedwojka.katowice.pl
https://stowarzyszeniedwojka.katowice.pl/


serwetek, wstążek). Odbiorcy zadania zostaną zaproszeni na uroczystą kolację wigilijną, dla każdego z nich przewiduje 
się również zakup symbolicznego prezentu.
Celem realizacji zadania jest zmniejszenie poczucia osamotnienia w tym wyjątkowym okresie w roku oraz zwiększenia 
zasobów indywidualnych i relacyjnych osób chorych i niepełnosprawnych. Dodatkowym celem jest rozwój 
i uwrażliwienie beneficjentów Katowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Dwójka" na potrzeby chorujących 
onkologicznie, a także redukowanie lęku przed tą grupą osób i w konsekwencji zmniejszenie stygmatyzacji społecznej. 
Przebywanie w hospicjum w okresie świątecznym może być szczególnie trudnym doświadczeniem, dlatego wsparcie ich 
poprzez organizację wigilii dla Podopiecznych ma ogromne znaczenie. Okres ten wykorzystany odpowiednio może być 
czasem integracji Chorych, ich Rodzin, Personelu oraz Wolontariuszy placówki. Możliwość zaangażowania się 
w przygotowania do wigilii dodatkowo może podnosić poczucie sprawstwa Chorych, zwiększać ich motywację do 
działania i samodzielność. Spotkanie zostanie zorganizowane z zachowaniem standardów i reżimów sanitarnych 
w związku z zagrożeniem COVID19.
Spotkanie zostanie zorganizowane z zachowaniem najwyższych standardów i reżimów sanitarnych.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Organizacja spotkania wigilijnego dla 
Podopiecznych Hospicjum Cordis oraz 
ich rodzin

Zorganizowanie spotkania 
wigilijnego dla 40 osób

Lista uczestników spotkania, dokumentacja 
zdjęciowa

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą 
wykorzystane w realizacji zadania________________________________________________________________________________

Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka" posiada doświadczenie w realizowaniu zadań we współpracy 
z miastem Katowice. Realizowane zadania to m.in.: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 
poprzez prowadzenie telefonu zaufania" realizowane w okresie 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022, „Trzeźwość- 
Integracja-Rozwój" od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.
Zasoby kadrowe: zespół zatrudniony w Katowickim Stowarzyszeniu Trzeźwościowym „Dwójka" oraz wolontariusze 
wspierający działania stowarzyszenia.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego V.

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych 
źródeł

1. Zakup artykułów spożywczych, 
akcesoriów i przyborów kuchennych 
oraz upominków

3100,00

2. Zakup akcesoriów dekoracyjnych 434,00
3. Koordynacja spotkania 500,00
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 4034,00 3534,00 500,00

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* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalegał-^ )*  z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych;



4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / ia le g a (4 ą ^ z  opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / reną właśetwę-ewtdencją*;
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.
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