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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Urząd Miejski w Gdańsku

2. Rodzaj zadania publicznego1)

27) promocja i organizacja wolontariatu
Edukacja, oświata i wychowanie

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
Nazwa: Fundacja im. Bartka Kruczkowskiego ORGANiści, Forma prawna:Fundacja, Numer Krs: 0000478385, Kod
pocztowy: 80-822, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Kocurki , Numer posesji: 1, Numer lokalu: 21,
Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina: m. Gdańsk, Strona www: www.organisci.org, Adres e-mail:
fundacja@organisci.org, Numer telefonu: 606-411-425
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta

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

Jolanta Kruczkowska
Adres e-mail: fundacja@organisci.org Telefon: 606-411-425

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Konferencja - Edukacja, Etyka, Transplantologia

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

30.04.2019

Data
zakończenia

31.05.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Opis zadania
9 maja 2019 roku w auli GUMed organizujemy Konferencję - Edukacja, Etyka, Transplantologia. Podczas Konferencji
Fundacja ORGANiści organizuje blok edukacyjny dla pracowników gdańskich placówek oświatowych. Panel dla nauczycieli
na temat transplantacji odbędzie się w celu podniesienia świadomości na temat transplantacji i prawie dotyczącym
dawstwa organów po śmierci i za życia. Aby podnieść świadomość społeczną na temat przeszczepów najpierw należy
przekazać informacje nauczycielom.
Miejsce realizacji
Aula GUMed

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika
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75%
podniesienie wiedzy na temat świadomego
dawstwa narządów i tkanek, zmiana postaw i
kompetencji , umiejętne przekazywanie wiedzy
nt transplantacji

przeprowadzanie
regularnych spotkań w szkołach

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Fundacja im. Bartka Kruczkowskiego "ORGANIŚCI" powstała po śmierci naszego przyjaciela, brata i syna. Dzięki odwadze i
przytomności jego rodziny, Bartek był w stanie nie tylko ofiarować dar życia 6 osobom, ale też przypomnieć nam o tym jak
ważna jest rozmowa i wiedza na temat przeszczepiania narządów. Inspiracją do naszej działalności jest niechętny stosunek
społeczeństwa do kwestii przeszczepiania narządów jak i mity na temat transplantologii. Jako Fundacja wierzymy, że
przyczyną nieufności jest często brak wiedzy czy poczucie, że temat ten nas nie dotyczy. Naszą misją jest upowszechnianie
wiedzy o transplantacji i prawie dotyczącym dawstwa organów po śmierci i za życia, Przeprowadzone jesienią 2018 roku
badania świadomości gdańszczan na temat transplantacji pozostawiają wiele do życzenia.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
- Zebrania dyrektorów gdańskich placówek oświatowych - przedstawianie problemu - prelekcje dla młodzieży w gdańskich
szkołach ponadpodstawowych - prelekcje dla młodzieży podczas corocznych rajdów rowerowych dla transplantacji
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
- Jolanta Kruczkowska - trener - Prezes Fundacji oraz mama dawcy - Monika Sternau - Członek Zarządu - rodzina dawcy Edyta Karpeta - koordynator transplantacyjny - Łukasz Górski - koordynator transplantacyjny - prof. Alicja Ślizień-Dębska prelegent - Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii i Transplantologii w Gdańsku - prof. Andrzej Chamienia - prelegent Klinika Nefrologii i Transplantologii w Gdańsku - dr. Zbigniew Heleniak - prelegent - Klinika Nefrologii i Transplantologii w
Gdańsku prof. Roman Danielewicz - prelegent - Klinika Nefrologii i Transplantologii w Warszawie
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

książki dla nauczycieli - 100 szt x 20

2.

ulotki, materiały edukacyjne, informacyjne wydruk

530,0

3.

oświadczenia woli - wydruk

400,0

4.

Catering

Z innych źródeł

2000,0

7000,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

9930,0

9930,0

0,0

Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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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.............................................
.............................................
.............................................
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

1)

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.).
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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