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sPs.525.5.3.2017
Czerwionka-Leszczyny, 17 .1 1.2017t.

OGLOSZENIE

Na podstawie art. tga ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalno6ci

po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. t). z 2016r., poz. 1817 z p62n. zm.), Burmistrz

Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny podale do publicznej wiadomosci tre56 oferty zlozonej
ptzez Stowazyszenie Pomocy ,,Feniks" w Czerwionce-Leszczynach (44-239,

ul. Mostowa 6al2) pn: ,,Wigilia dla samotnych', w trybie art. .19a na realizacie w formie

wspierania zadania publicznego ptzez Gminq i Miasto czerwionka-Leszczyny w 2o1z roku.

Zadanie jest realizowane w obszaze w zakresie polityki spolecznej i pzeciwdzialania

wykluczeniu spolecznemu - integracja spoleczna mieszkaric6w gminy wykluczonych lub

zagto2onych wykluczeniem spolecznym, w tym os6b starszych, zgodnie z zapisami

Rozdzialu V Rocznego Programu wsp6lpracy Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny
z organizaqami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno56 pozytku

publicznego na 2017 rok oraz zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o dzialalnosci po2ytku

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1|9,17 z p62n. zm.).

Zgodnie z tresciq art. 19a ust. 4 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego

i o wolontariacie, ka2dy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty moze zglosi6 uwagi
dotyczqce W/w oferty. oferta jest takze do wglqdu w wydziale spraw spolecznych
(44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 19).

wszelkie uwagi dotyczqce oferty zamieszczonej poni2ej nale2y pzesla6 pocztq

tradycyjnq na adres Uzqdu Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny (44-230 czerwionka-
Leszczyny, ul. Parkowa 9) lub na adres poczty elekhonicznej e-mail: sps@czerwionka-

leszczyny.pl w terminie do dnia 27 listopada 20,17 roku do godz. 10.00.
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POUCZEN,E co do sposobu wyptrlnirnia .rferty:

polaclr oraz rr,r przypisacir.

Zaznaczenie gwiazdkq, r-rp. "p,1tlis1;,,1.'./niepobieraniei,,o:naiz:i, :e nateiy si:re:,lii ,riervja jcirrrA crlpouriliii, pozosta\.,Jiajqc
prarridlowq. Przyklad: "pobienrrier./rriepot:ier a rrie',,.

l. Podstav',ov.re inforrnacje o zloir;nej of crcie

t,:"::,j1Iy,I:y::_?,2, .i,1-r.Sr C:,ei.r,,ir..rr ri,.;_Lrs ."c;.: ,v, )..,/:::\ !.C?pi\.,i(,,rk.,r.r r_.::z,rr_y, ..?

2. lnne dodatkowe dane f.*iuL,o*", *,r." i j,,n* ,io,,* i!.-.rr:,r..!uwr
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adres e -nrail: r:rowarzyszer,ieporic,cvre:r!r,s1,!;,,.i,r.rit.ccr,, iete roir:wy.iainiefi dotyczqrych oferty. . I 
soo:zlz.ls. ,,r,;;;;;l;;;_; ;;;,;;;.,;;.*_:,(np.numertelefonu,adrespocrtyr,rektroniczne1,|'!tI(sr|rs(r-'|!v'-

rrunter faku, adres strony internetotvrii
Osoby upowainione do skladania wyja6nieri dotyczqcych oferty
Michal Stoktosa, adres e-rnail:
stovrarzys:enieponrocyfeniks@gfrt-1;l.cctn, tr:lefon: 509C554111, riunrer
faksu: -. strona irtternetowa: -

1. Organ administracji prrblicznei. do kiorego
adresowana jest oferta

2. Tryb, w kt6rym zloiono ofcrtq

3. Rodraj zadania publicznegsll

4. Tytul zadania publicznego

5. Termin realizacji zadania publicznegs;.)

ll. Dane oferenta(-t6vr)
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slltad l:tcircj rvcliotlzq c?tciy dzi,tlnic{r.: Cr"e .\,Jionl.:.r, i..eszc:',,;'1,. llqtlie,isi<o i lzr.rclrovr or.:z szeij sclectw: Belk, Palowice,
Przeggdza, ,\tanowiee, i(siq2enice i Szczell:ov;ice. Z Carrycl, siati/stycznych dotyczqcycn syi.u(rcii denrograficznej i spo{ecznej

wynika, 2e na dzief 31..12,2016r.l.obiet w wieku 60 lat i vviqcej na terenie gminy bylo 4 924., natontiast mqiczyzn w wieku
65 lat iv.riqcej bylo2 040, iqcznie K i M 7 364. Osoby samotne i osoby starsze starlowiQ duiq grupq os6b korzystaiqcych z

Ojrodka Pornocy Spolecznej w Czerwiorrce-Leszczynaclr, z rSinych form vrparcia: uslug opiekuriczl,ch, pomoc w
zalatwieniu spraw rrrzqdowvch, dofinansowanie do lek6w, zakuo opalu w sezonie grzewczym, 2ywnoici, irodk6w czystoici
itp. Z danych statystycznych rra dzieri 3L.12.201.6r. wynika, :e glowrrym powodern udzielenia pomocy iwsparcia jest
ub6stwo (iradle: C)cena zasolrtirv ponrocy spolecznej na rok 2016 dla Grniny i Miasta Czerwionl:a-Leszczyny). Okres
irr.,iqteczny jest s:czeg6lriie ti-udnyrn okresera dla os6b sanroinych. Swiqta Bo2ego Narodzenia to dla wiqkszoici z nas
przede !,/-(zy:t!:i'n spot!:ania z bliskinri, przyjaci6tmi. 'l'e naj!.lardziej lodziline ze ws:ystkich i!'!iqt nie sprzyjajq osobom,
ktrire z ro2nyclr tl.z),czyn nie rnogq spgdzi,3 (wiqt z rodzinq. C:qstc, w tyrn okresie osoby santotne popadajq r,v depresjq
czujqc sie niepotrzebne i odrzucone. W ramach zadania odbqdzie siq spotkanie integracyjne (wigilia), podczas kt6rego
uczestnicy zostanA obdarr:wani paczkarni lwieltecznymi. CaloSi spotkania dopelni wystep podopiecznych Plac6wki
Wsparcia Dzienrrego z terenu gminy, kt6rzy wystawia sp.:[itakl o tentatvce $wiqtecznej. Wsp6lne 6piewanie kolqd, kolacja
vrigilijna oraz paczki ivri4teczne pozvrolq osobom s?nrotnfirr poczui at,nosferq swiqtecznq i spqdzic czas w gronie os6b z

podobnynii probiemanli. W przvpadku nienroinoici lrrz',,b.,cia na spotkar',ie zosrarre irn dow,iezione posilki i paczki
svriEteczne do miej:ca zarticszi.;,r:;a. Przer,r'idzianrT ies'. ror,'.,nir:i trat'lsport- aby osol:y, ktore nrajq truclnoici z do,iazdem
nrogly ht';: i.:';e:.zkoci doje ci..:{ nir i rl66 jp rryigilijn;i.

W ramacir z.i:c.l;r,ia ili.r;.tttt,t tadio,1a :ost,rna nastr;pi,j;ina dziatarr;a:

1. powolanie zespoiu ds. r'ealizacji dzialad irltegracyjnycir -'.rr sk'lac ?esi)olir wejdE czlonkowie Stowarzyszenia oraz
pracovrnicy OPS Czerr.rionka-Leszczyny. Zesp6t opractrje plan dzi.:lania oraz podzial obowiqzkdrv.
2. spotkanie organizacyjne z instytucjami takimi jak OPS, Policja, Stra2 Miejska (minimum 1 spotkanie) - instytucje te bqdq
wspierai nas w dotarcir"t do osfib samotnych wykluczonych lLrb zagro2onych wykluczeniem spolecznym, w tym os6b
starszych.

3. nronitoring realizadi proiektu or'az stv,/orzenie raportu evlaluacyjnego - do realizacji tego dzialania poslu2q listy
obecnoici, potwierdzenie za1:roizeri oraz dokr:merrtacja fotog,raiiczna.
4. pronlccia projel.tu - infornracje na te;i)at projektu oi;z jegc realizacji zostana zamieszczcne na stronach oraz portalach
inlerneto'/vycL (m. irr. iRG, CtPS Czerr.,,iorrka-i-eszczy,ty, iJGilvl Czen1,ionLa-Leszczyrry itp.). Zostana tak2e opracowane
zaproszenia na spoti.anie integr,:cyjne,,Wigilia dla san'lntuych".
5. zakup i przygotowanie paczek SwiEtecznych - zostanie zakr"rpiona 2ywno3i, z kt6rej zostarrq przygotowane paczki
SwiQtecztre iywnoiciowe (konserr"ry, slodycze, herbata, soki itp.) dla os6b uczestniczqcyclr w spotkaniu integiacyjnym
,,Wigilia dla samotriych" oraz os6b, ktore nie bqdq rv stanie uc?estniczyi rv spotkaniu (lqcznie 95 os6b otrzyma paczki
!wi4teczne ).

5. spot!.arrie int,:giec'{r}e - vr l':rr;ch tego tizi.:lania plzi:v.,iciziano:

a) zcrgar,iz-cwa;rie:,lii i,ani:ie lor.;q.i /rta 1;o'rzeby s!:crk;,'rii wii;irrne;.y-) o: az sali l,:itiowiskov.rej {rra wystqp podopieczpych
Plac6rvl.i Wsparcia uziatrnego,r 'ie i€rrlr grr-riny, ktorzv prt(r(i-(iai.,/il1 sp/lk1al.l o ten:aiyc,j jwi4tr"rcznej) w Centrum Kulturalno-
E d tr k a': r: j l :\" n rir r- ; e',ti i o n c,t''- !' s z c z y i, ;r c I l,

przewidziany jest ciia csob scl'toiorvanl,ch oraz zarrrieszl..u.iqcyclr soiectwa idzielnice Gntirry i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
z wyjqtkienr dzielnicy Czerwionka, \r kt6rej jest organizorvane spotkanie integracyjne. Zat;tada siq, ii z transportu skorzysta
min. 40 osob,
c) wigilig, podczas kt6rej osoby -<antotne wykluczone lub zagro2one wykluczeniern spolecznym, w tym osoby starsze, bqdq
rnogly skorzvstai z poczqstttnku, w sklad ktorego wchodzif bqdq tradycyjne potra\{y 6wiqteczrre, rrp. krem pieczarkowy,
ryba z ziemniakanli i kapustE, rnal:6ivki, nroczka, kawa, lierbata, woda, sok. Wtle bqdq puszczarle kolqdy, a uczesttlicy
spotl:ar-ria wspolrrie bqdq rni:gli !piewai lrolqdy i lanrai sie oplatkient. Wszyscy uczesttricy otrzyma.iQ oso6iste zaproszenie
na u;/w sl)otl:ariie. 7-aklada siq, ie w spotkaniu uczestrriczyi bgdzie 95 os6b. 6dyby jedrrak uczestnik nie rn6gl przybyt na
spotkan;e (: przyc:-yr, r,iezalezr-rycli), v/ov,,czas zostanie mu dostarczona paczka lwiqteczna wraz z poczestunkiem do
nriejsca jego pobytu (dostarczenie uastqpi w drriu spotkania integracy.inego).
7. rozliczenie projektu - zostanQ przygotowane wszystkie dokunrenty niezbqdne do zloierria sprawozdarria koricowego z

realizacji zadania.

Cel realiracji zadania

Celern zaCarria pn. ,,Wigilia dla sanrotnych" jest przyg,oto\/anie wigilii dla sarnotnyclr, wtyr6 q.56 starszych z terenu Gminy
i Miasta Czelwicrtl.i-l-eszczyny.

l\4iejsr.e rcaii: a,:ii iaiir nia

w porltieszc;:etriach Centrut'rt (uli"ulalno-Edr-rkacyjnynr iv dzie!rricy ize|wio;rk;., kl.ore zostanE udostqpnione przez Miejski
Oirodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach.

vJni(lsak wigenerowano w Jvstentit wttlac.pl . ruma jrortrolna: 01C7-7fCa-{6x7



Grrtpa odbiorc6w zacJarria

Grupa ta bqdzie liczyla nrinimui-,') 95 os6b (ustalono ira pc:isi:v.,i: canycl-. stctystycr,ti,ch oPS Czer..:ic1!..r-Leszczynyi.

Stal'rzr,'ch. Osol'r.,, te sq';., bi,rc,.c r. u.:irirj syir':cji -:r,l-- Or..:i : 'i,.:!:.j il)lr: jj
Przewidywani iii u,,11,:1r';:',.1:'.,r,i"',..i l.;il l:it i,r.,r,; ,L;i. r..,.
w(tr,D cSorlov/'i:

zaurodovJego. Osoby te posla,:ia,i do(r,viadczr:irie iv,ried:1 i i:l!.rejrr .ir,g;iow:r'ril ,irj..il.;;,ir:a,r,.., li;r.v; j::e:..,ti i

wvmienii:

koorciynatora projel.tu,

ilr CrItOCiqpfojei ir.i,rJt\init, ,.r'l',.eCf,ti-CiaC?l.C.'..i4-:r.- i ,t i ..i.,i1..,i,.1-.ir;i .::.,j

rr.! :\ i_,.f': ii7-i: -7-r)1. i\

.'t at, il '. ' ./ , :,1,1;;.i.; ., , tly rt;e;,i.r,,.1r:l

2, Zakladane rerultaty reali:acii zadania publicrnego

Re:ultaty iloiciovre:

Jraczki (wiqteczne.

Rezultaty jakoiciowe:
1. Znrniejszenie uczucia osatnJtnienia,

"ivigilia dla 5amotitycli", policras r:irjr'ego podopic:;.rlr !'i,ril'rr:..',ij:,::r:ii l)z;anit.i..o: C:;r.r.,,rri:i.i :-eslcr:yli t)izectsia,r./ia
spektaki o tenl;tyce 6v.,iqie.c,rietj),

3. i(ultytvowanie tfnc)/cJi !:oiri ?c2 ..r-.;r:olrie :;,-ic',.,,;q,11u 1..,,1,,.,_

,i. Wspar'cie rzecic\'ra uc:a,ii.rtikc,,..,:t)cil:f rt;a .:ci)r.za: \,.,ra.:c.:{: ,ie i.'';i;.triir_l,J l,a:;i ,.,., r.:.:,.r il
5. W!rost pcciucit t.il;;sncj y,,.iricici i|. ir',. i-1trjlr.er: oi.;i\.,r)ti:, i,. ..):,vl.ir;iC".r) t:]pii!;tl,.. .).

Sposoby mierzenia rei-'ri i:1, tii',,,,:
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U s iu5: c,r t i: r i iigq;,/..,; 1';s 9 p:31.i.l 1, ;11 g

inteir;crr,3 {95 osob) - i r-l:cba =

_ _ _rl,!3 zt

\(ynajcr ir'(! .,r,sitoriu - au iolru:/lrus

: -,'-'t-:.(.,'.- ;, 5 950,Ctt zi

0,0c,:r

0,c0:l

-':iC,Cl zl 250,0-l zl 4,00 zl

Pontnc przv oip.,; r'riiacii slto i.l,ania

ii-rtelt ac.vjrrego (ltiaca spoieczna
ziortl,5i., siolvarzysze;iiai - 3 osol>,7

t, gocjzin x 1.),a0 zl

i6. 0 zl 0,0C zl 21.6,00 zl

| (oordynator,rrojektr'(praca

I spoleczna cztolrl.a sto$,arzyszenia) -
: l5 2rLdz.x3o,01 zl

;:50,n0 zl 0,01 zl 450,00 zl

I

I

i

i

l

j

Specjalisra ds. promocji (praca

sirciecznn c:lonka stovrarzl,szenia) -
l.C g:rt::.." i ?,OCt ::i

i({,:;/.1} r liaicrn:

i2.A,D0 zl 0,00 zl 1.20.00 zt

rc 0t)0,c1 ::, 786,AA zl

mmrmaia

O5rviaciczarn(y), ie:

2j \^r ianr.rctr si.i.r,..lanci ofc.iy przrvr'i(it,.jenr,7cobitrr,-:'f riel:r;Lieraniet'jv"riadczen pierriq2r.:.ych od adresat6w zadania;
3) rj./szv(irip p5da;tc r,.,c,lercie o!"a:1 ?ai4cznikacit inforrr-,acjl sq zir(ine i aktualnvtn stanrln prnlvilyri.l ifizyczrrynr;
4) of,:rei;1'loitrer:,-i' skii,ti;ja:',, i.rrriejsz:l oferte iti,t ,.tltit,Uai- /:.xi,:CaiiQ), z opiacanienl rraieinojci z tytulu zobowiqzari

Poia iiic\^r'l'h;

[;ezp:eczerrie ::pc]iea: re.

(;,cii;;i: csri;-v tii)o'" ;i': r"r,)'1 "
lu! porJ;:isir c.rci;
t.t pov,,e inioi ryr-lt

tlo ;Itadania .:iv,'iad;;e.ri'...' :rli

r.'., iii:ieriiu 1t,jre;lti, )

,.,.,N44,1.01:p

l,ri:li::net;o i c rv:le,r: ai r.:cie.
2)l-errnin realizacji zadarria nie ntcie byi dlu2szy nii gC chti.
:') Wartojc koszt6w oilliern do poniesieriia z dotac.ii nle nroie lri.zekroczyi j.0 00021.
oi 

Vy' pi.z-ypad!ru \,?sparcia re.rliz:,cji zaliania publicznego.
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