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oFERTA REALIZAOI ZADANIA PUBLICZNEGO / .,u
nil/tl/t rn //nt / -/ "

pouczENlE co do sposobu wypelniania oferty: vtl44'/ J u4///u44/ 
]

Ofertq naleiy wypeini6 wylqcznie w biafych pustych polach, zgodnie z instrullcjami
umieszczonymi przy poszczegolnych polach oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdkq, np.: ,,pobieran ie*/niepobiera nie*" oznacza, 2e nale2y skreSlii

niewla6ciwq odpowiedl, pozostawiajac prawidlowq. Przyklad:,,pobieranie*/r+iepebie+anie*".

l. Podstawowe informacje o zloionej ofercie

FiEvir""t vri"rti eial"gottok,

. .r .3/ 'tf. ;lL)', V .' t-'

i,i{-y*::

Pomoc ofiarom katastrof, klqsk 2ywiotowych, konflikt6w
zbroinvch i woien w kraiu tza

ll. Dane oferenta(-t6w)

1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Reiestrze SedowYm lub innej ewidencii,

adres , strona www, adres do adres numer telefonu
Eleos Prawostawny Oirodek Milosierdzia Diecez.ii Bialostocko-Gda riskiej : Forma prawna: ko5cielna osoba j

prawna, KRS: 0000225374, Kod pocztowy: L5-42O, Poczta: Bialystok, Miejscowo(i: Bialystok, Ulica: 5w.

Mikolaja, Numer posesji:5, Wojew6dztwo: podlaskie, Powiat: Biaiystok, Gmina: m. Bialystok,

Strona www: www.eleos.pl, Adres e-mail: .onet.pf , Numer telefonu: 7AIOOLO7l

I 2. Dane osoby
Krystyna Czaba n

Te1.781001071

E:mail: krystyna.czaba n @ eleos. pl

I skfadania

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Rodzal zada'ria zawiera siq w takresie zaddn ckrer;lonych w art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r- o dzralainoici

poivtku publicznego i o wolontafiacie (Dz- U . t 2A2() r. par. IA57 ).

Termin realizacjizadania nie moZe bya dillzszy ni2 90 dni.

(np. imiq l

adres pocl

Prowadzenie pu n ktu tymczasowego zakwaterowania

dla obywateli Ukrainy w zwiqzku z konfliktem zbrojnym

terytorium tego panstwa.

2. Termin realizacji zadania
rlpubllcznego-'

Data
rozpoczecia

O2.O5.2022r. Data
zakoficzenia

30.O6.2022r.

lem zadania jest realizac.ia dzialari majqcych na celu pomoc ofiarom konfliktu zbrojnego trwajacego w



Ukrainie. Zadanie polegai bqdzie na organizacji pracy zwiqzanej z zakwaterowaniem iwyiywieniem ofiar

wojny, w szczeg6lno6ci na:

'zapewnianiu obslugi w punkcie tymczasowego zakwaterowania przy ul. Wgglowej 8 w Biaiymstoku gdzie

siq miedci Miejskie Centrum Pomocy Uchodlcom - od poniedzialku do piqtku w godz. 15.00 -22.O0 (z

wyjqtkiem 3 maja i 16 czerwca 2O22 r.\

'prowadzeniu dzialarl organ izacyjno-porzqd kowych w punkcie (m.in. przydzielenie miejsc noclegowych);

-zapewnienia Srodk6w czysto(ci i higieny osobistej oraz innych produkt6w (np. iywnoSci, ubranie);

-udzielanie informacji na temat form pomocy moiliwych do uzyskania przez obywateli Ukrainy w

instytucjach oraz organizacjach funkcjonujqcych na terenie Bialegostoku.

Adresatami pomocy sA obywatele Ukrainy, znajdujacy siq w trudnej sytuacji 2yciowej, kt6rzy przybyli na

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zwiqzku z dzialanrami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego

paristwa oraz obywatele Ukrainy posiadajacy KartQ Polaka, kt6rzy wraz z najbli2sza rodzinq z powodu dzialai

wojennych przebywali na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Miejsce realizacji

Punkt tymczasowego zakwaterowania w Biatymstoku ul. Wqglowa 8.

4. Opis zakladanych rezultat6w tealizacji zadaoia publicznego

Spos6b monitorowania rezultat6w /
irddlo inlormacji o osiqgniqciu
wskainika

Obstuga pun ktu tymczasowego
zakwaterowania

42 dni, tj. 294 godziny Ewidencja czasu pracy os6b
pelniqcych dy2u r.

Oirodek od poczqtku istnienia, czyli od 1996 r. prowadzi akc.jq wydawania bezplatnych posilk6w,

zie2y, paczek 2ywno(ciowych. Mamy wiqc doii du2e doiwiadczenie w tej mierze. Jeste6my ocenianijako

2nV partner w tworzeniu n iekonwencionalnych, nowatorskich form pomocy spolecznej.

ejmowaliSmy r62ne dziatania dotyczqce pracy socjalnej z osobami bezdomnymi i ubogimi,

iimy 6rodki z Urzqdu Miasta: "Pomoc osobom bezdomnym na terenie miasta Biategostoku"

Prowadzenie Swietlic socjote rapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfu n kcyjnych", prowadzenie Punktu

nsultacyjnego dla os6b i rodzin z problemem alkoholowym., "Dzialania na rzecz wyr6wnywania poziomu

os6b i rodzin znajdujqcych siq w trudnej sytuacji 2yciowej -do2ywanie, przekazywanie i wydawanie

oici "Ministerstwa Pracy i Polityki Spofecznej ,,Pomoc osobom ubogim i bezdomnym", 5rodki z Unii



uropejskiej :projekt "Razem tatwiej,, oraz z EVS na goszczenie wolontariuszy z zagranicy. Eleos byl

rtnerem Miasta Bialystok w projekcie testowania standard6w pomocy osobom bezdomnym "Tworzenie i

ozwijanie standard6w uslug w pomocy i integracji spotecznej" Dzialania w zakresie standaryzacji pracy z

i. Opracowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomnoici Model GSWB. W bie2qcym

dziqki otrzymanej dotacji z Departamentu Spraw Spolecznych Urzqdu Miejskiego w Bialymstoku,

owali6my ju2 projekt wsparcia os6b bezdomnych. Podopieczni 06rodka korzystali z bezptatnej

odajni, Swietlicy, laini, pralni, odzieiy, 2ywnodci, dziqki temu zlagodzili5my skutki ub6stwa.

w realizacji dzialari planowanych w ofercie

cel6w statutowych Eleos Prawoslawnego O6rodka Milosierdzia jest zapisana pomoc ofiarom

tastrof, klqsk 2ywiolowych, konflikt6w zbrojnych iwojen w kraju izagranicq. Wielokrotnie pomagali6my

chodlcom iofiarom wojen, m.in organizowaliSmy transporty z pomocq humanitarna do kraj6w byfej

ugoslawii, podczas trwajqcego tam konfliktu.

, kt6re beda wykorzystywane w realizacji zadania

damy wykwalifikowanq, doiwiadczonq kadrq, oraz 26 letnie dodwiadczenie w niesieniu pomocy

bom potrzebujqcym. Od poczqtku konfliktu w Ukrainie pomagamy uchodicom, przekazujEc dary isluiqc

m informacja.

lV.szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego

Lp. Warto66
PLN

z dotacji Z innych
ir6del

r. Zatrudnienie pracownik6w w punkcie tymczasowego

zakwaterowania w Bialymstoku przy ul. Wqglowej 8
20000,00 20000,00

Suma wszystkich koszt6w realizacji zadania 20000,00 20000,00

v. OSwiadczenia

OSwiadczam(-my), 2e:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalno6ci

po2ytku publicznego oferenta(-tow);
2) pobieranie Swiadczeri pieniq2nych bqdzie siq odbywad wylqcznie w ramach prowadzonej

odplatnej dzialalnoSci poiytku publicznego;

3) oferent* / oferenci* skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)* / zaleeafiqf z opfacaniem

naleinoSci z tytulu zobowiqzari podatkowych;

4) oferent* / oferenci* skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)* / za+egi{jqf z oplacaniem

nale2no(ci z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne;

5l dane zawarte w czq5ci ll niniejszej oferty sq zgodne z Kra.iowym Rejestrem Sqdowym* /
innq-rv*aiei*q-erlridenejg* ;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zaiqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem



prawnym i faktycznym;
7) w zakresie zwiqzanym ze skfadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i

przekazywaniem danych osobowych, a takie wprowadzaniem ich do system6w
informatycznych, osoby, kt6rych dotyczq te dane, ztoiyfy stosowne o3wiadczenia zgodnie

z przepisami o ochronie danych osobowych.

DYiI]K-IOR
oata .....21... P.7.*9?3. v.
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(podpis osoby upowainionej lub podpisy

os6b upowainionych do sktadania oSwiadczefi

woli w imieniu oferent6w)


