UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

Wójt Gminy Michałowice

2. Rodzaj zadania publicznego1)

POMOC SPOŁECZNA

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

Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, stowarzyszenie, rejestr przedsiębiorców 00000268913, 01-067
Warszawa ul. Piaskowa 4, Adres Korespondencji: Hufiec Pruszków 05–804 Pruszków, ul. Jasna 2
tel.(22) 468 17 64 www.pruszkow.zhp.pl

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

Krystian Radziejewski Komendant Hufca ZHP w Pruszkowie;
mail krystian.radziejewski@zhp.net.pl
Kinga Mączyńska Skarbnik Hufca ZHP w Pruszkowie;
mail kinga maczynska@zhp.net.pl; 884 306 998

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
Harcerskie wsparcie Gminnego Punktu Pomocy Rzeczowej
1. Tytuł zadania publicznego
2. Termin realizacji zadania
publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2022-04-15

Data
zakończenia

2022-06-30

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

OPIS PROJEKTU
Zadanie będzie polegało na wparciu organizacyjnym Gminnego Punktu Pomocy Rzeczowej.
W ramach działania wolontariusze harcerscy będą zajmowali się organizacja oraz koordynacją punktu, który mieści się
w Regułach w budynku Gminy Michałowice. Do zadań wolontariuszy będzie należało przyjmowanie, segregowanie
oraz zliczanie artykułów, które zostaną przyniesione do punków przez darczyńców. W wypadku konieczności odebrania
większej ilości artykułów z punktu zgłoszonego przez darczyńcę, będzie następował odbiór bezpośredni.
W punkcie wolontariusze będą odpowiedzialni za wydawanie artykułów według regulaminów podopiecznym GOPS
zgodnie z wskazaniem.

Rodzinami, którym będzie wydawane wsparcie będą rodziny objęte pomocą GOPS

Michałowice oraz rodziny uchodźców z Ukrainy. W ramach zadania prowadzona będzie ewidencja przyjmowanych i
wydawanych towarów. Prowadzona będzie również zakodowana ewidencja osób odbierających artykuły.
Punkt zostanie oznaczony grafikami i informacjami. Projekt graficzny wydruków pozostanie po stronie wolontariuszy
harcerskich.
Wolontariusze harcerscy będą też odpowiedzialni za utrzymanie porządku w punkcie wsparcia.

1)

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.

SPÓJNOŚĆ DZIAŁAŃ Z CELAMI STATUTOWYMI ZHP
Chorągiew Stołeczna ZHP wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu
wartości zawartych w Prawie Harcerskim. Podstawą wychowania w ZHP są normy moralne, wywodzące się z
uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa. Kształtujemy człowieka, który całym życiem służy
Bogu, Polsce, innym ludziom. To podjęta służba i braterstwo wobec innych, zastąpienie własnego „ja” kształtuje
człowieka społecznie aktywnego. Służba i wolontariat na rzecz potrzebujących to wzmacnianie w wychowaniu. Nasze
działania oparte na wolontariacie mają celu udzielnie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
Poprzez realizacje zadania nastąpi wzmocnienie poczucia braterstwa pomiędzy narodami Polskim i Ukraińskim.
Oprócz działań pomocowych będzie budowanie takich postaw, które pozwolą na ukształtowanie człowieka
odpowiedzialnego za siebie, gotowego na podejmowanie służby na rzecz społeczności lokalnych w momentach, wtedy,
kiedy społeczeństwo tego najbardziej potrzebuje.
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA
Zadanie będzie realizowane w Regułach w budynku Gminy Michałowice.
ODBIORCY ZADANIA
Odbiorcami zadania będą rodziny potrzebujące objęte pomocą GOPS Michałowice oraz rodziny uchodźców z Ukrainy
zamieszkujące na terenie Gminy Michałowice.
EFEKTEM ZADANIA BĘDZIE:
1. Udzielenie wszechstronnej pomocy uchodźcom z Ukrainy i osobom potrzebującym z Gminy Michałowice
w tym
- wsparcie organizacyjne punktu pomocowego w Gminie Michałowice..
- dystrybucja darów
- organizacja zbiórki i transportu darów
2. Wzmocnienie postaw społecznych
ZASOBY KADROWE
W zadaniu weźmie udział ok 100 wolontariuszy. Będą to członkowie Hufca ZHP Pruszków w szczególności Szczepu
Harcerskich Drużyn Sokolich. Szacujemy, że każdy wolontariusz przepracuje minimum 4 godziny co daje nam
przepracowanych 400 godzin wolontariackich. Koszt 1 godziny wyceniliśmy na 15 zł.
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Wspieranie organizacji
Gminnego Punktu
Udział wolontariuszy przy
realizacji zadania, jako
budowanie pożądanych postaw
społecznych

Planowany poziom osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu
wskaźnika

50 dni dyżurów, każdy po 4 godziny

Dokumentacja zdjęciowa.
Zapisy arkusza przyjęcia i wydania
artykułów.
Lista wolontariuszy.

100 wolontariuszy

Lista wolontariuszy.
Dokumentacja zdjęciowa

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

Hufiec Pruszków jest bardzo doświadczoną organizacją, aktywnie pozyskującą środki z budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, a także od fundacji. Posiada doświadczenie w organizacji akcji społecznych.
Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Pruszków realizuje od wielu lat projekty społeczne w oparciu i wykwalifikowaną
kadrę wolontariacką.
Akcje społeczne organizowane przez Hufiec ZHP Pruszków:
• 15 lat akcji „Zostań Św. Mikołajem” i współpraca w tym zakresie z Gminą Michałowice
• Realizacja „Zostań Świętym Mikołajem – Podaruj innym siebie” – program społeczny rok 2015
• Realizacja programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” lata 2015 i 2016
• Realizacja projektu przy współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Piastowie
„Przemoc bez praw do powielania” 2017
• Wsparcie instytucji i punktów medycznych podczas pandemii ”Stołeczna szyje maseczki” lata 2020-2021
• Wsparcie działań pomocowych dla uchodźców ukraińskich poprzez pełnienie służby na dworcach PKP,
obsługę wielu punktów w Powiecie Pruszkowskim rok 2022

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

1.
Transport wolontariuszy i artykułów (delegacje i bilety)
2.
Artykuły, materiały biurowo – piśmiennicze i sprzęt
niezbędny do realizacji zadania.
3.
Wydruki oznaczeń
4.
Środki, materiały i artykułu do utrzymania czystości
czystości
5.
Plakietki pamiątkowe ze służby dla wolontariuszy
6.
Praca wolontariacka
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Wartość
PLN

Z dotacji

Z innych
źródeł

1 000,00

1 000,00

0,00

3 500,00

3 500,00

0,00

500,00
400,00

500,00
400,00

0,00
0,00

600,00
6 000,00
12 000,00

600,00
0,00
6 000,00

0,00
6 000,00
6 000,00

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)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;
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.

Krystian Radziejewski Komendant Hufca ZHP w Pruszkowie
Kinga Mączyńska Skarbnik Hufca ZHP w Pruszkowie.
.................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

Data ..........04-04-2022...........

