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DZIENNIK PODAWCZY 
ZŁOŻONE OSOBIŚCIE 

2017 -08 25 
sZałączniki do rozporządzenia Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

14 kwietnia 2016 r. (poz. 570) 

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 

pelach oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/n iepobieranie* oznacza, że należy skreś lić  niewłaściwą  odpowiedź, pozostawiając 

prawidłową. Przykład: „pobicranie*/niepobieranie*. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

Organ administracji publicznej, ZARZĄD WOJEWĆDZT\NA MAŁOPOLSKIEGO 

do którego adresowana jest oferta  
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

Tryb, w którym złożono ofertę  
publicznego i o wolontariacie 

Działalność  na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
Rodzaj zadania publicznego1 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Wsparcie, socjoterapia, integracja i reintegracja społeczna osób 

Tytuł  zadania publicznego wykluczonych w Przytulisku Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w 

Krakowie poprzez działania edukacyjne i kulturalne. 

S. Termin realizacji zadania publiczneg021 
Data 

1 

25.09.2017 r. Data 

1 zakończenia 

20.12.2017 r. 

rozpoczęcia i 

II. Dane oferenta (-ów) 

Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 

adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby) 

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w Krakowie, 30-646, ul. Malborska 641b 

Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 	I 
s. Zofia Miksztal 	 I 

tym dane osób upoważnionych do 	I tel. kom. 500 061 565 	 I 
składania wyjaśnień  dotyczących oferty (np. tLlliskokrakm~ 	 niojj eoni 	 I 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 	www. albertynkiprzytulisko.pl  
numer faksu, adres strony internetowej) 	 I 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego 

realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego 

1. 	Celem zadania publicznego jest: 

Włączenie społeczne i reintegracja bezdomnych kobiet z Przytuliska Św. Brata Alberta z ich rodzinami 

społecznością  lokalną, którą  jest Wspólnota Parafialna - spotkanie socjoterapeutyczne i integracyjne 

rodzinami i parafianami pod kierunkiem Animatora - kwalifikowanego Wodzireja w sali, udostępn 

„ Rodzaj zadania zawiera się  w zakresie zadań  określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 
2) Termin realizacji zadania nie może być  dłuższy niż  90 dni. 





przez Ojca Proboszcza w Parafii Zmartwychwstania Pańskiego na Woli Duchackiej w Krakowie. 

spotkaniu będzie uczestniczyć  50 bezdomnych Kobiet, 20 osób z ich Rodzin oraz 30 osób z Parafii 

łącznie 100 osób. Będzie także możliwość  spotkania, nawiązania nowych - dobrych więzi i dialogu 

wspólnym stole i poczęstunku - pizza, bułki, pączki, sałatki, owoce, napoje... 

. Podniesienie umiejętności komunikacyjnych dla 30 bezdomnych kobiet poprzez nowe technologie 

kurs komputerowy ze szczególnym uwzględnieniem stron, na których można poszukiwać  pracy 

obsługi portali społecznościowych. Kurs komputerowy przeprowadzi kwalifikowany instruktor. 

. Kształcenie umiejętności komunikacyjnych dla 30 bezdomnych kobiet poprzez kurs doskonalący 

pokazujący możliwości formułowania różnych pism urzędowo-administracyjnych. Kurs ten I kształceni 

przeprowadzi kwalifikowany wykładowca. 

Socjoterapia, integracja i włączenie społeczne 20 osób wykluczonych z Przytuliska św. Brata Alberta d 

Bezdomnych Kobiet poprzez wspólny wyjazd pielgrzymkowo - edukacyjny po Małopolsce - Ludźmierz 

Zakopane, wjazd na Gubałówkę, zwiedzanie Muzeum Tatrzańskiego i Muzeum Stylu Zakopiańskie 

„Willa Koliba", zwiedzenie i zamieszkanie w Pustelni Św. Brata Alberta w Roku Jubileuszowym Jery 

poświęconym w Polsce. Podczas wyjazdu serwowane będzie 40 obiadów i 20 kolacji. 

Włączenie społeczne poprzez edukację  i kulturę  dla 50 bezdomnych Kobiet - możliwość  nawiązani 

nowej jakości więzi, podniesienia własnej wartości, godności i wiedzy poprzez wyjścia do muzeów i ki 

w Krakowie. 

Miejsce realizacja zadania: Małopolska 

Odbiorcami zadania są  głównie bezdomne kobiety, mieszkanki Przytuliska Św. Brata Alberta dla Bezdomnyc 

„biet, którymi są  Panie z całej Polski, w tym z terenu województwa małopolskiego, ich rodziny oraz osoby 

i Zmartwychwstania Pańskiego w Krakowie (Załącznik nr2). 

Wkład rzeczowy: 

Sala do przeprowadzenia kursu komputerowego oraz umiejętności 

udostępniona nieodpłatnie w budynku Przytuliska Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet. 

Sala rekreacyjna z zapleczem kuchennym bezpłatnie użyczona przez Ojca Proboszcza Parafii 

Zmartwychwstania Pańskiego w Krakowie - Wola Duchacka. 

Bezpłatne noclegi ze śniadaniem dla 20 osób u Sióstr Albertynek w Pustelni Św. Brata Alberta 

Kalatówkach w Zakopanem. 

Wkład osobowy: 

Koordynacja i rozliczenie projektu - wolontariusz-40 godzin x 50 zł  = 2000,00 zł. 





Organizacja wyjazdu do Zakopanego, wyjść  na wydarzenia społeczne i kulturalne, pomoc 

przy obsłudze szkoleń  - wolontariusze - łącznie 100 godz. x 50 zł  = 5000,00 É. 

Zgromadzenie Sióstr Ał bertynek Posługujących Ubogim w ramach swej misji i charyzmatu prowadzi 

Przytulisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie. W ramach jego 

holistycznego wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych, bytowych i zdrowotnych w 

rszym już  i schorowanym bezdomnym kobietom. Przytulisko ma dofinansowanie z GMK tylko ze wspa 

mości charytatywnej. Staramy się  także o inne środki od ofiarodawców instytucjonalnych 

dualnych, gdyż  te, którymi dysponujemy, nie pozwalają  na adekwatne do potrzeb i 

h zorganizowanie ich pobytu oraz aktywny udział  w życiu społecznym, przeciwdziałający 

uczeniu. W placówce nie mamy zatrudnionych pracowników - jedynie jest przez kilka godzin w 

cownik socjalny MOPS-u, na umowę  o dzieło - psycholog i pedagog oraz wolontariusze - lekarz, 

rtwychwstańcy, a także Siostry Albertynki posługujące całodobowo przez 27 lat istnienia Przytulis 

bezinteresownie, bez wynagrodzenia i ubezpieczenia z tytułu umowy o pracę, są  jedynie 

niu kościelnym. Podejmujemy działania o charakterze osłonowym, zapobiegające degradacji 

osób bezdomnych, starszych i skrajnie ubogich, działania o charakterze aktywizującym, zmie 

wyprowadzenia z bezdomności. Ratujemy całościowo bezdomne uzależnione, chore i starsze kobiety. 

)ieramy ich funkcjonowanie społeczne. Zapobiegamy degradacji społecznej bezdomnych osób starszych. 

rzeciwdziałamy ich wykluczeniu i wspieramy je w procesie włączenia społecznego i przeciwd 

poprzez integrację  osób starszych z osobami młodymi i rodzinami w wymiarze lokalnym 

nadiokalnym. Dbamy o ustawiczne dokształcanie, kursy i rozwój osób bezdomnych. Mamy doświad 

izowania projektów pomocowych m.in. MRPiPS, UW Małopolski, UMWM w 2016 r. Składany 

przeprowadzenie działań  aktywizujących Mieszkanki Przytuliska oraz włączenie ich w nurt 

Upodmiotowienie tej grupy społecznej znacząco zniweluje dotychczasowy efekt wyki 

niemy zwiększyć  aktywność  osób starszych i bezdomnych poprzez kursy edukacyjne, wyjazd rekreacyj 

rzymkowy, wyjścia do kin i muzeów oraz poprzez organizowanie integracyjnych spotkań  i im 

licznościowych. Prócz różnych specjalistycznych procesów terapeutycznych, które nasze Panie 

wymienione powyżej i zaplanowane wydarzenia mają  ogromne znaczenie socjoterapeutyczne i 

- twórczym czynnikiem wspomagającym wychodzenie ze swoich trudności i proble 

Z. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

1. 30 bezdomnych Kobiet podniesie swoje umiejętności w zakresie obsługi podstawowych programów  

3 





komputerowych, stron oferujących pracę  i posiądzie umiejętność  posługiwania się  portal 

społecznościowymi 15 godzin obsługi kursu komputera i stron internetowych. Kurs komputer,  

przeprowadzi kwalifikowany instruktor w październiku/listopadzie 2017r. (sposób pomiaru: 

obecności). 

2. 30 bezdomnych kobiet posiądzie umiejętność  pisania pism urzędowo-administracyjnych i wypełnian 

wniosków do instytucji oferującym pomoc bezdomnym 20 godz. warsztatów. Kurs umiejętno 

przeprowadzi kwalifikowany wykładowca - październik/listopad/grudzień  2017r. (sposób pomiaru: lis 

obecności, ankiety). 

W spotkaniu socjoterapeutyczno-integracyjnym w Parafii Zmartwychwstania Pańskiego pod kierunkiem 

Animatora - Wodzireja będzie uczestniczyć  50 bezdomnych Kobiet i 20 osób z ich Rodzin oraz 30 osób 

Parafii - łącznie w spotkaniu będzie uczestniczyć  100 osób. Bezdomne kobiety będą  miały możliwość  

nawiązania zerwanych więzi społecznych i rodzinnych, a także ze społecznością  lokalną. Będzie również  

możliwość  spotkania i dialogu przy wspólnym stole i poczęstunku - pizza, bułki, pączki, sałatki, owoce, 

napoje... Planowane spotkanie socjoterapeutyczne na przełomie listopad/grudzień  2017r. (sposób 

pomiaru: ankiety satysfakcji). 

20 osób nawiąże bliskie relacje między sobą  podczas wyjazdu pielgrzymkowo-edukacyjnego, pozna 

Ludźmierz, Zakopane i funkcjonowanie instytucji takich, jak Pustelnia Św. Brata Alberta, Muzeum 

Tatrzańskie, Muzeum Stylu Zakopiańskiego, odpocznie na Kalatówkach i Gubałówce w trudach swojegc 

Życia i Cierpienia ... Pomodli się  i powierzy Panu Bogu Siebie i swoje trudy Życia, by czerpać  Jego siłę  

Moc do pokonywania problemów związanych z sytuacją  życiową... Wyjazd odbędzie si 

wrzesień/październik 2017r. (sposób pomiaru: ankiety satysfakcji). 

50 bezdomnych kobiet będzie miało możliwość  uczestniczenia w życiu kulturalnym, a poprzez 

możliwość  nawiązania nowej jakości więzi, podniesienia własnej wartości, godności i wiedzy popr 

wyjścia do muzeów i kin - wrzesień/październik/listopad/grudzień  2017r. (sposób pomiaru: I 

obecności). 
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 

istnieje możliwość  dodania kolejnych wierszy) 

Rodzaj kosztu Koszt całkowity do poniesienia do poniesienia 

(zł) z wnioskowanej ze środków 

dotacj131  finansowych 
(zł) własnych, środków 

pochodzących z 
L innych źródeł, 

wkładu 
osobowego lub 
rzeczoweg04)  

(zł) 

Integracyjny wyjazd pielgrzymkowo- 

 edukacyjny 	dla 	20 	osób 

(wrzesień/październik)  

Wyżywienie (40 obiadów x 20 = 800 1000 800 200 
la 

zł), (20 kolacji x 10 zł  = 200 zł)  

Podróż 	(wynajęcie 	busa 	Kraków- 2000 2000 O 

Ludźmierz 	- 	Zakopane, 	Zakopane- 
ic 

Kraków, 	przejazdy 	i 	parkingi 	w 

Zakopanem)  

Kolejka na Gubałówkę  (20 biletów x 460 460 O 
id 

23 zł  

Muzeum 	Tatrzańskie 	im. 	T. 280 280 O 

Chatubińskiego, 	Gmach 	Główny 

le. (bilety wstępu 20 x 7 zł  = 140 zł), 
Muzeum Stylu Zakopiańskiego, Willa 

„Koliba" (20 x 7 zł  = 140 zł)  

 Kurs obsługi komputera 

Instruktor (umowa o dzieło 15 godz. 1500 1500 O 
2a 

Kurs 	umiejętności 	administracyjno- 
x 100 zł  = 1500 zł)

3. 

 
O 

urzędowych  _______ 

Wykładowca (umowa o dzieło 20 2000 2000 O 
3a 

godz. x 100 zł  = 2000 zł)  

Spotkanie 	socjoterapeutyczne 	I 

integracyjne 	w 	Sali 	Parafii 

Zmartwychwstania 	Pańskiego 	na 

4. Woli Duchackiej w Krakowie dla 50 

bezdomnych kobiet, 20 osób z ich 

rodzin i 30 osób z Parafii - łącznie dla 

100 osób  

Poczęstunek 	- 	pizza, 	bułki, 	pączki, 1200 600 600 
4a 

sałatki, owoce, napoje - (łącznie 100  

3) 
Wartość  kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć  10000zł. 

41 W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 





osób x 12 zł) 

Animator - Wodzirej spotkania 	(6 1200 1200 O 
4b 

godz. x 200 zł  = 1200 zł)  

Wyjścia 	edukacyjno-kulturalne 1250 1160 90 

 (bilety do kina, muzeum dla 50 osób 

x 25 zł  = 1250 zł)  

 Praca wolontariuszy 

Koordynacja 	i 	rozliczenie 	projektu 2000 O 2000 
6a • 

(40 godz. x 50 zł  = 2000 zł)  

Organizacja wyjazdu pielgrzymkowo- 5000 O 5000 

edukacyjnego do Zakopanego, wyjść  
na 	wydarzenia 	społeczne 	i 

6b• kulturalne, 	pomoc techniczna 	przy 

obsłudze szkoleń  (100 godz. x 50 zł  = 

5000 zł)  

Koszty ogółem: 17890 10000 7890 

Oświadczam(-y), że: 
proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 

w ramach składanej oferty przewidujemy pobicrznic*/niepobieranie* świadczeń  pieniężnych od adresatów zadania; 

wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są  zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
oferent*/ofcrcnci*  składający niniejszą  ofertę  nie zalega (j)*/zalcga ( j

ą

) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań  

podatkowych; 
oferent*/ofcrcnci* składający niniejszą  ofertę  nie zalega (_j)*/zalcp (ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne. 
Zgromadzenie  Siur Albertynek 

Posługujących Ubogim 
Dom Zakonny 	 ProżoTw tyt ZakonngO 

Zrou1Zi1 34r Pibertyn 
tęJ..W2.655.68.2 ........................„ PutLiący1S iJgI3L 

(podpis osoby upoważnionej 

lub podpisy osób upoważnionych 

do składania oświadczeń  woli w imieniu 

oferenta) 

Kraków, 24 sierpnia 2017 r. 

Załaczniki: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność  

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. 

Ksero zaświadczenia Wojewody Małopolskiego o osobowości prawnej Domu Zakonnego. 

Wykaz regionów Polski, z których pochodzą  Mieszkanki Przytuliska św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w 

Krakowie - stan na 21 sierpnia 2017 r. 

Ksero protokołów kontroli rozliczania innych projektów. 

Ksero opinii MOPS w Krakowie o działalności Przytuliska. 

S. 	Ksero odznaki Honoris Gratia i Listu Prezydenta Miasta Krakowa. 
Ksero Listu Gratulacyjnego Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

Ksero Statutu Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Prowincji Krakowskiej i Przytuliska. 





Zgromacizne Sióstr Abertynek 
Posługuj3cych Ubogim 

Dom Zakonny 
3064E Kraków, ul. Malborska 64 B 

r i1 a556820 

OŚWIADCZENI E 

Ja Siostra Zofia Miksztal oświadczam, że Załączniki nr 1-7 do 

złożonej dn.25.08.201 7 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie 

Uproszczonej Oferty Realizacji Zadania Publicznego pt. „Wsparcie, 

socjoterapia, integracja i reintegracja społeczna osób wykluczonych 

w Przytulisku Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie 

poprzez działania edukacyjne i kulturalne" zostały złożone w dwóch 

poprzednich ofertach na to zadanie dn.7.08.2017r. i 22.08.2017r. w 

tymże Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie. 

PrzE łożona I(mulouricgO 
Zgromadzeiliajot ł e1tY% 

Kraków, 24.08.2017 r. 



11"1353GAflN2() 

ri iinc- S s m 	bw-c" isM 

„ I.;WO$SM 	 8CaS.n-b 

:q 	1LL1C 	 p--1 	•rii( 	i .rs.iqL 

Ą 	i (I\r1ffl3"! t]3(iA ;i8 	JY U? 	IJJ\1C1 W 

N (FIOSOtS 	6OS 3r±.jflU" i 	 oc 

OO 	i 	52 flJ) 	t1fS 0! Crj 

vi?m wc>łiiiM 	iU - sm 

wć.">ł  


