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Przewodniczącego Komitetu do spraw Po żytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)

Załącznik nr I

WZÓR
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 odpowied ź, pozostawiaj ąc
prawidłową . Przykł ad: „pobieranie*/nicpobicr Inic*.

I. Podstawowe informacje o z łożonej ofercie

I

1. Organ administracji pubUcznei,
do którego jest adresowana oferta

Zarząd Powiatu Radomszcza ńskiego
Promocja idei wolontariatu, aktywizacja m łodzieży do pracy
w wolontariacie

2. Rodzaj zadania pubIIcznego

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w krajowym Rejestrze S ądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

POLSKI CZERWONY KRZYŻ ŁÓDZKI ODDZIAŁ OKREGOWY ODDZIAŁ REJONOWY
W RADOMSKU
KRS 000022 55 87
ul. BUGAJ 3,97-500 RADOMSKO
Tel. kontaktowy 44 683 4825
e-mail: or.radomskoi3ck.orjl

http:/pckradomsko.pI

nr NIP: 725 -10 -05 -180 nr REGON: 007023731-00240
numer rachunku bankowego 58 1240 3132 1111 0000 2967 1447 nazwa banku Bank PEKAO S.A.

PRACOWNIK BIURA PCK -KATARZYNA WSZELAKA -44 683 48 25
2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

or.radornskopck.org .pI

III. Zakres rzeczowy zadania
1. Tytuł zadania publicznego

2. Termin realizacji zadania publicznego

j

I Młodzież w dzhhiniii-organizacji pomocy świątecznej
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Data

j Data

16.11.2020

L rozpoczęcia
3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

I

31.12.2020

zakończenia

olski Czerwony Krzyż to organizacja, która opiera swoj ą dzialalność na pracy spolecznej członków
wolontariuszy. W celu realizacji akcji społecznych na rzecz spo łeczności lokalnej OR PCK
Radomsku czyni od wielu lat starania w kierunku rozpowszechniania szczytnej idei jakim jest
riat. Od lat organizujemy dla najbardziej potrzebuj ących rodzin naszego powiatu pomoc.
szczególności przed świętami jest to pomoc w formie darów żywnościowych- paczek, zabawek i
szkolnych dla dzieci, Wigilia, czy spotkanie dzieci z Miko łajem.
Młodzież w działaniu- organizacja pomocy świątecznej

polegać będzie na zaan

w przygotowanie i przekazanie paczek świątecznych dla dzieci z rodzin wie
uboższych oraz osób niepełnosprawnych będącymi mieszkańcami powiatu radomszcza ńskiego, w
cele projektu to:
zaangażowanie grupy ok.5-10 młodych wolontariuszy do zorganizowania pomocy świątecznej
:rzebuj ącym, poznania pracy w stowarzyszeniu, sposobów pozyskiwania środków, itp . Młodzie2
ingażowana będzie w takie działania jak; zorganizowanie i przeprowadzenie kwesty, zbiórk ę darów, zakup,
—kowanie i wydawanie żywności, przygotowanie i wydawanie zabawek, pomoc przy dowozie i dostarczaniu
yności, zapoznanie ze sposobem pozyskiwania funduszy, form promocji zadania itp., opracowanie plakatów,
tek promuj ących wolontariat oraz pomoc świąteczną. Każda paczka zawiera ć będzie kartkę z życzeniami
ątecznymi od organizatorów Pomocy Swi ątecznej „w tym Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego, promocja
lania odbywać się będzie poprzez stron ę internetową O R PCK w Radomsku oraz na profilu na facebooku.
realizacja zadania przy zaanga żowaniu dzieci i młodzieży szkolnej - Szkolnych Kół PCK w akcje
i pomocowe na rzecz mieszka ńców powiatu radomszcza ńskiego- zbiórki darów żywności,
na terenie placówek ( o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna)
- inicjowanie i rozwój nowych form pracy z m łodzieżą, promocja idei wolontariatu oraz aktywizacja m łodzieży
do pracy w wolontariacie
- pozyskanie wolontariuszy do pracy w stowarzyszeniu- lokalnym oddziale PCK
- poprawa życia osób niepełnosprawnych i dzieci z najubo ższych rodzin w okresie świątecznym
- kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez zwi ększenie udziału mieszkańców w życiu
społeczności oraz w rozwi ązywaniu lokalnych problemów,

wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajduj ących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez organ
cj i charytatywnych,
w wolontariacie pozwoli na samorealizacj ę, nauczy współpracy, a tym samym ukształtuje postawę
i na potrzeby drugiego człowieka.
ekt pozwoli także zwiększyć liczbę inicjatyw lokalnych przy zaangażowaniu wolontariuszy, zintegruje
ia, pozwoli na wymianę doświadczeń w zakresie wolontariatu, poka że korzyści płynące z wolontariatu
naszym powiecie. Warto nadmieni ć, iż PCK ma tylko 1 pracownika, dlatego praca wolontariuszy,
w okresie świątecznym jest dla naszego stowarzyszenia bardzo cenna.
ekt będzie realizowany na terenie miasta Radomska w siedzibie Oddzia łu Rejonowego Polskiego
Krzyża w Radomsku ul. Bugaj 3 oraz w placówkach o światowych, do których ucz ęszczaj ą
ie z art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia łalności pożytku publicznego
i o wolontariacie OR PCK w Radomsku wspiera realizacje zada ń publicznych powiatu radomszczańskiego z
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania
ns tych rodzin i osób- polityki prorodzinnej. Obecnie pod nasz ą opieką znajduje się około 200 rodzin z
sta i powiatu radomszcza ńskiego, skierowanych przez Miejski O środek Pomocy Społecznej w Radomsku
z Gminne O środki Pomocy Społecznej .S ą to głównie rodziny wielodzietne „matki samotnie wychowuj ące
eci, osoby samotne i osoby niepe łnosprawne .W trakcie roku rodziny te korzystaj ą ze wsparcia PCK za
wem Punktu Charytatywnego wydaj ącego odzież „artykuły gospodarstwa domowego, pieczywo,
szkolne „czy paczki świąteczne . W tym roku chcieliby śmy obdarować paczkami na Święta Bożego
minimum 160 osób „głównie dzieci, choć potrzeby są dużo większe. W planach jest te ż dodatkowo
gotowanie z zebranych darów paczek z żywnością, zabawek czy przyborów dla dzieci a tak że
ie Wigilii i spotkania dzieci z Mikołajem (o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna).
oraz szkolne koła PCK będą w ramach wolontariatu aktywnie dzia łać i pomagać w realizacji tego
Część środków z dotacji Starostwa Powiatowego pos łużą do zakupu żywności dla
zadania b ędzie:
ok.10 młodych wolontariuszy bezpo średnio zaangażowana w organizacj ę pomocy świątecznej
i i młodzież, opiekunowie SK PCK w placówkach o światowych wspieraj ąca akcje PCK
-beneficjenci zadania-dzieci z rodzin wielodzietnych b ędących w trudnej sytuacji materialnej (90 dzieci) oraz
dorosłe i dzieci niepełnosprawne (70 osób) „ które otrzymaj ą paczki świąteczne (łącznie 160 osób).
paczka o warto ści 50zł. Przygotowanie paczek, zabawek, przyborów oraz Wigilii na ok.60 osób.

Rekrutacja dzieci, pochodzących z rodzin, w których sytuacja materialna jest najci ęższa, odbywa ć się będzie za
ośrednictwem pedagogów szkolnych, opiekunów szkolnych Kó ł PCK, O środków Pomocy Spo łecznych
(MOPS „GOPS, PCPR). PCK w Radomsku, aby pomoc świąteczną zorganizować wystąpił o wsparcie
finansowe do Urzędu Miasta Radomska- na zakup paczek ju ż pozyskano 1000 zł oraz Urzędu Wojewódzkiego
N

Łodzi- pozyskano 4800A.

Pozyskane środki finansowe zostan ą przeznaczone na: zakup artyku łów spożywczych do 20 paczek; wydruk
ulotek, plakatów, podzi ękowań dla wolontariuszy, upominków i pocz ęstunku, zakup paliwa do transportuzebranych darów, przewozu zakupionych artyku łów, wolontariuszy, dowóz paczek do beneficjentów, placówek
)światowych czy pomocowych; zakup środków ochrony osobistej w zwi ązku z sytuacja epidemiczn ą; zakup
pakowa ń do paczek.
Podczas realizacji zadania bedziemy stosowa ć si ę do wytycznych dotyczacych zasad bezpiecze ństwa
wiazku ze stanem epidemicznym. tj. noszenie maseczek lub przy łbic, mycie i dezynfekowanie rak ora z
noszenie rę kawiczek ochronnych, zachowanie odpowiedniej odle21o ści pomiędzy uczestnikami zadania.
Dystrybucja paczek beneficjentom odbywa ć się bę dzie z zachowaniem wszystkich niezb ędnych środkó
strożności, w małych 2rupach. Paczki bę da wydawane w biurze PCK, placówkach oświatowych czi
CPR z2odnie z wytycznymi bezpiecze ństwa przy pomocy wolontariuszy.
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osi ągnięcia
(warto«
rezultatów (warto
Nazwa rezultatu
docelowa)

Pozyskanie ok. 5-10 młodych
wolontariuszy do pracy w
wolontariacie i organizacji pomocy
świątecznej

Pomoc świąteczna -przekazanie
paczek świątecznych dla 160 osób
(70 niepełnosprawnych i 90 dzieci
z rodzin najuboższych).
Pozyskanie darów i przygotowanie
paczek z żywnością, zabawkami,
przyborami, zorganizowanie Wigilii i
spotkania dzieci z Miko łajem(o ile
pozwoli na to sytuacja epidemiczna)
W razie złej sytuacji epidemicznejwydanie w formie cateringu
żywności i paczek dla dzieci w biurze
lub z możliwością dowozu do

-Wykaz 10 wolontariuszy

Sposób monitorowania rezultatów / źródło Inf orma
osinięciu
ąg
wskaźnika

-Lista z wykazem wolontariuszy, umowy
wolontariackie,

-liczby godzin
przepracowanych w ramach
wolontariatu; wartosc
docelowa: min 50 godzin
100,00%

- zdj ęcia z dzia ła ń, wykaz zrealizowanych przez
wolontariuszy dzia łan i godzin
Potwierdzenia odbioru paczek

beneficjentów, szkół, ośrodków

b,,d.,
S. Krótka charakterystyka Oferenta, jego do świadczenia w realizacji dzia łań planowanych w ofercie oraz zasobów, któ"
wykorzystane w realizacji zadania

olski Czerwony Krzyż —Oddział Rejonowy w Radomsku w ramach pomocy dla najuboższej ludno ści miasta
adomska realizuje nieprzerwanie od 2006r zadanie publiczne —charytatywny punkt wydawania odzie ży
żywanej we współpracy z Urzędem Miasta Radomska. PCK w latach 2009-20018 realizowa ł zadanie Jukacja młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy wspieranie przez Starostwo Powiatowe w
adomsku czy Urz ąd Miasta w Radomsku. W 2011 i 2012r. byli śmy jedynymi realizatorami zadania
Promocja i organizacja wolontariatu dotowanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku a od 2012
ieprzerwanie do dzi ś także przez Urz ąd Miasta Radomsko .Przy wsparciu dotacji z Urz ędu Miasta Radomska
krotnie organizowali śmy kolonie socjalne dla dzieci z rodzin najuboższych Radomska.
d 2016 do 2019 roku realizowali śmy zadanie Pomoc świąteczna organizowanego przez Wojewod ę Łódzkieg
kwota wsparcia 3500-4000 z ł). Rzetelnie i terminowo rozliczali śmy się z otrzymywanych środków
nansowych przekazanych do tej pory naszej organizacji przez Starostwo Powiatowe. Posiadamy zatem
ieloletnie do świadczenie w realizacji ró żnych projektów „w tym z zakresu pomocy spo łecznej.
„

Zasoby kadrowe to pracownik i wieloletni wolontariusze OR PCK:
Katarzyna Wszelaka - instruktor biura PCK „ posiada do świadczenie w realizacji zadania, odpowiedzialna za
całość zadania w tym :prowadzenie dokumentacji zadania, właściwe sporządzenie list dzieci, zakup artykułów
spożywczych, przygotowanie i wydanie paczek, rozliczenie zadania
Wolontariusze będący członkami PCK, posiadaj ący doświadczenie w realizacji tego typu zada ń, dyspozycyjne
-(około 3osób) Wanda Krasoń „Stefan Zagaj wieloletni honorowi krwiodawcy, członkowie PCK
zaangażowani w prowadzenie akcji „kampanii przez nasz oddzia ł „pomoc przy pakowaniu paczek „wydawaniu
„przywozie, przeprowadzeniu przed świątecznej zbiórki publicznej (kwesty).
Małgorzata Lewandowska —od 2005 pełniąca funkcje Prezesa OR PCK „posiada do świadczenie w realizacji
zadaú tego typu z lat wcze śniejszych —odpowiedzialna za zorganizowanie pracy m łodzieży oraz wyznaczeniu
im zadań, zapoznanie z działalnością organizacji, przygotowanie informacji do mediów oraz na stron ę o
realizacji zadania „przygotowanie plakatów „pomoc przy pakowaniu paczek, itp.
Posiadane zasoby rzeczowe i lokalowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania: Biuro
Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzy ża dysponuje odpowiednią bazą lokalową, wyposażoną w
sprzęt niezbędny do realizacji projektu: telefony, fax, komputery z dost ępem do Internetu „ ksero, drukarka.
Posiadamy również pomieszczenia niezb ędne do realizacji zadania np. do magazynowania darów oraz
zakupionych artyku łów, pakowania paczek, prywatne samochody do transportu. Biuro przystosowane jest dla
osób niepełnosprawnych.
Zasoby finansowe: pozyskaliśmy już 1000,00 zł z Urzędu Miasta Radomska oraz 4800 z ł na paczki z Urz ędu
Wojewódzkiego (w przedstawionej ofercie uwzgl ędniliśmy tylko 400 zł z innych źródeł).
W kosztorysie uwzgl ędniono pracę społeczną min 5 wolontariuszy zaanga żowanych w wolontariat
Przewidywany koszt pracy wolontariackiej to oko ło 500zł (50 godzin społecznych Jucząc stawkę 10 h! ł h).

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
WartośĆ
PLN

Rodzaj kosztu

Lp.

Z dotacji

Z innych
źródeł

1400

1000

400

150

150

O

Koszty opakowa ń do paczek

200

200

O

Koszty transportu (paliwa)

300

300

O

5.

Zakup środków ochrony osobistej
tj. maseczek, przyłbic, płynów do
dezynfekcji, termometru

150

150

O

6.

Zakup poczęstunku dla
wolontariuszy, podzi ękowań i
upominków

200

200

O

500

O

500

2000

900

zakup artykułów spożywczych
do paczek
promocja zadania poprzez wydruk
ulotek, plakatów, og łoszeń- zakup
papieru, tuszu

1.
2.

3.
4.

7

Praca społeczna wolontariuszy

Suma

wszystkich kosztów realizacji zadania

2900

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne b ędzie realizowane wyłącznie w zakresie dzia łalności pożytku publicznego
oferenta(-tów);
pobieranie świadcze ń pienięż nych b ędzie ci ę odbywa ć wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej dzia łalnoś ci pożytku
publicznego;
oferent* / oferenci* sk ładający niniejszą ofertę nie zalega(j ą )* / zalega (j ą )* z opłacaniem nale ż ności z tytu łu zobowi ąza ń
podatkowych;
oferent* / oferenc i* sk ładający niniejszą ofertę nie zalega(j ą )* / z31eg3( j ą )* z opłacaniem nale ż ności z tytu łu składek na
ubezpieczenia spo łeczne;
dane zawarte w cz ęści II niniejszej oferty s ą zgodne z Krajowym Rejestrem S ą dowym* / inn4-właściw4-ewi8eneją-;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz za łącznikach s ą zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
w zakresie zwi ązanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a
także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotycz ą te dane, złożyły stosowne o świadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

instrukror Ciura PCK

Katarzy

..W8z.€].0

..........................................

..........................................................:-...
(podpis osoby upowa żnionej lub podpisy
osób upoważ nionych do składania oświadcze ń
woli w Imieniu oferentów)

„

Data..

............. . .............. ........ . ........

