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OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*/

OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,

O KTÓRYCH MOWA ART. 14 UST. 1*/2* USTAWY z DNIA 24
KWIETNIA 2003 R.

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO i O WOLONTARIACIE

(DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)

 

 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w przypisach.

W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać "nie dotyczy" lub przekreślić pole.

Zaznaczenie „*”, np., „Oferta realizacji zadania publicznego*/Oferta wspólna realizacji zadania
publicznego*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład:
„Oferta realizacji zadania publicznego* /Oferta wspólna realizacji zadania publicznego*”.

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

Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, 80-855
Gdańsk

2. Rodzaj zadania publicznego 1) 32a) rewitalizacja
 

 

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
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Nazwa: Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku, Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000504619, Kod pocztowy: 80-747, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk
, Ulica: Toruńska, Numer posesji: 32, Numer lokalu: 8, Województwo:pomorskie, Powiat: Gdańsk,
Gmina:m. GdańskStrona www: opowiadaczehistorii.plAdres e-mail:
opowiadaczehistorii@gmail.comNumer telefonu: 734 168 558

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)

Elżbieta Woroniecka
Adres e-mail: elzbieta.oh@gmail.com
Telefon: 502 328 979

III. Opis zadania
1. Tytuł zadania publicznego Podwórka Sąsiedzkiej Energii edycja 2020 - 2022

2. Termin realizacji zadania
publicznego

Data
rozpoczęcia

2020-09-01 Data
zakończenia

2022-12-21

 

3. Syntetyczny opis zadania (należy wskazać i opisać: miejsce realizacji zadania, grupę docelową,
sposób rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb, komplementarność z innymi
działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty)

Celem głównym zadania jest podniesienie jakości życia na Dolnym Mieście poprzez wykreowanie i
wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych przy aktywnym współudziale społeczności
lokalnej Dolnego Miasta w okresie od 1.09.2020 do 30.12.2022. Zadanie będzie realizowane przy
nieformalnej współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku i lokalnymi instytucjami i
organizacjami pozarządowymi. Zadanie będzie angażowało nie tylko mieszkańców dzielnicy do
zmiany własnego otoczenia, ale także studentów ASP oraz zainteresowane osoby przebywające na
Dolnym Mieście (np. turystów, pracowników firm). Przez cały czas trwania projektu będzie
prowadzona animacja społeczna. Zadanie jest podzielone na 4 zasadnicze fazy, przy czym
poszczególne fazy nakładają się na siebie.
1. Pierwszą fazą zadania będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych czyli badanie potrzeb,
oczekiwań mieszkańców w zakresie zagospodarowania wspólnej przestrzeni poprzez wykonanie
badania ankietowego oraz podsumowania - raport wynikający z przeprowadzonych ankiet.
2. Drugą fazą zadania będzie wstępne wyznaczenie stref przestrzenno-funkcjonalnych w oparciu o
wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w pierwszej fazie zadania. Wyznaczenie stref odbywa
się z tanich materiałów i są to sprzęty, urządzenia i działania społeczne w przestrzeni
rewitalizowanych podwórek
3. Trzecią fazą zadania będzie wdrożenie ostatecznej wersji zagospodarowania podwórek pod
kątem infrastrukturalnym i społecznym. Działania w terenie będą obejmowały prace w zakresie
zagospodarowania terenów zielonych, miejsc parkingowych i wspólnej części rekreacyjno-
integracyjnej.
4. Czwarta faza zadania - animacja mająca na celu utrzymanie i ugruntowanie rezultatów projektu
poprzez opracowanie modelu animacji lub działań steetworkingowych, przeprowadzenia
warsztatów projektowania partycypacyjnego z mieszkańcami.
Całe zadanie będzie realizowane przy pełnym zaangażowaniu społeczności lokalnej, przy
wykorzystaniu innowacyjnych technik i metod np. design thinking, user experience i inne, a jego
produkty i rezultaty będą wynikiem faktycznych potrzeb mieszkańców zgłoszonych w czasie



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 77fe-12b3-9c1f, numer projektu: 3/[2020]

 Data elektronicznego złożenia aktualizacji oferty: 2020-05-25 14:30:09

Strona: 3

realizacji zadania. W trakcie realizacji zadania wykorzystane zostaną wcześniejsze doświadczenia i
dobre praktyki w zakresie realizacji infrastrukturalnej gdańskich podwórek w oparciu o "Przewodnik
po podwórkach - czyli jak w dziesięciu krokach zmienić wspólnie z mieszkańcami przestrzeń ich
sąsiedztwa", oraz nabytych podczas realizacji poprzedniego zadania Podwórko Sąsiedzkiej Energii,
realizowanego w kwartale ulic Toruńska, Przyokopowa, Zielona i Dobra. Także doświadczenie i
działania Opowiadaczy Historii na rzecz lokalnej społeczności w zakresie wiedzy historycznej i
animacyjnej, będzie wykorzystywane w realizacji tego zadania.

Miejsce realizacji zadania
Dolne Miasto.
1. Podwórko w kwartale ulic Przesmyk, Łąkowa, Dolna, Jaskółcza.
2. Podwórko za kamienicami ul. Chłodna 9, 10

Grupa docelowa
Mieszkańcy kamienic skupionych wokół wskazanych podwórek, lokalna społeczność, dzieci i
seniorzy, rodziny, młodzież, także osoby bez względu na wiek mieszkający lub związani w inny
sposób z podobszarem rewitalizacji Dolnego Miasta.

Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej
Dolne Miasto dzięki działaniom rewitalizacyjnym miękkim i twardym przeżywa swój renesans
zarówno infrastrukturalny jak i społeczny. Działania te doprowadziły nie tylko do zmiany optycznej,
ale i do pojawienia się nowych inicjatyw. Nasza dzielnica stała się wyzwaniem do animowania i
budowania wspólnoty mieszkańców. Oprócz tych rdzennych mieszkańców pojawiają się nowi w
nowych budynkach i w kamienicach starych nabywając mieszkania z drugiej ręki. Struktura
społeczna zmienia się diametralnie. Wyzwaniem dla animatorów jest zacieśnianie współpracy i
więzi między starymi i nowymi mieszkańcami, by nakłonić ich do wspólnych działań. Środowisko
lokalne najlepiej funkcjonuje prawidłowo wtedy , gdy żyjący w nim ludzie tworzą społeczność
utożsamiającą się z nim. Jedną z dróg by osiągnąć ten cel jest wspólne budowanie przez
mieszkańców miejsc codziennych w przekształconych lub nowo tworzonych przestrzeniach. Jest to
sposób na rozwój potencjału społecznego i zmianę przestrzeni ich użytkowników. Na Dolnym
Mieście mieszka ok 6 tys. mieszkańców. Dzielnica miała przez wiele lat opinię wykluczonej.
Najważniejsze problemy jej mieszkańców w sferze społecznej to ubóstwo i wykluczenie wynikające
z różnych dysfunkcji takich jak m.in bezrobocie, uzależnienia, zachowania naganne w rodzinie,
wielodzietność i samotne rodzicielstwo i inne. Jeżeli chodzi o sferę infrastrukturalną Dolnego
Miasta, pomimo działań rewitalizacyjnych jest jeszcze ona określana jako niezadowalająca. Słabymi
punktami terenów jest zły stan zabytkowych kamienic, niedostateczne doinwestowanie obszarów
rekreacyjnych i zaniedbane podwórka. W toku partycypacji nad opracowywaniem Gminnego
Programu Rewitalizacji (kwiecień-czerwiec 2016 r,) mieszkańcy dzielnicy wskazywali na konieczność
przywrócenia estetycznego i zadbanego wyglądu podwórek poprzez nowe nasadzenia,
uporządkowanie obszaru wokół wiat śmietnikowych, likwidowanie ciągle zalewanych obszarów
podwórek i zagospodarowanie wolnej przestrzeni na wspólne obszary rekreacyjne. Według
uczestników warsztatów i konsultacji, dbałość o porządek oraz estetykę otoczenia zwiększy
znaczenie tego obszaru na tle miasta. Dlatego też niezbędne jest podjęcie ze społecznością
wspólnych działań na rzecz poprawy jakości miejsca zamieszkania, a także budowanie kapitału
społecznego poprzez wspólne projektowanie, realizowanie i przejmowanie odpowiedzialności za
przestrzeń sąsiedzką, czyli wspólne podwórko. Projekt będzie koncentrował się na animacji
społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w kwartale ulic
Łąkowa, Dolna, Jaskółcza i Przesmyk, oraz ul. Chłodna 9, 10 na zapleczu kamienic. Doświadczenie
jakie Inkubator Sąsiedzkiej Energii nabył podczas projektu Podwórko Sąsiedzkiej Energii w latach
2018 - 2019 przy przemianie infrastrukturalnej i społecznej podwórka w kwartale ulic Toruńska,
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Przyokopowa, Zielona i Dobra, pragniemy wykorzystać w tej edycji zadania. Stała współpraca
Inkubatora Sąsiedzkiej Energii z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i z Gdańskimi
Nieruchomościami będzie wykorzystywana w formie konsultacji przy zadaniu. Zadanie będzie
realizowane także na podstawie dobrych praktyk wykorzystywanych przy pracach animacyjnych i
infrastrukturalnych na podwórkach Oruni, zawartych we wspomnianym wcześniej Przewodniku Po
Podwórkach-czyli jak w 10 krokach zmienić wspólne z mieszkańcami przestrzeń ich sąsiedztwa
(2013).

Komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty)
Przez dwa i pół roku działania Inkubatora Sąsiedzkiej Energii, którym zarządzała Fundacja Gdańska,
poprzez organizowane warsztaty, spotkania i konsultacje nawiązaliśmy współpracę z wieloma
lokalnymi podmiotami, oraz fundacjami i stowarzyszeniami. Bardzo dobrze i owocnie prezentuje się
współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry
FOSA. Ich doświadczenie i narzędzia można zastosować w przypadku dotarcia do osób
wykluczonych z trudnościami w komunikacji. Nasza współpraca z Gdańskimi Nieruchomościami,
studentami i wykładowcami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Stowarzyszeniem Inicjatywa
Miasto, Ogrodami Justyny, Gdańskimi Wodami, Stowarzyszeniem Architektury Krajobrazu (SAK),
zaowocowała wspaniałą metamorfozą podwórka w kwartale ul. Toruńska, Przyokopowa, Zielona i
Dobra. Mieszkańcy kamienic tego kwartału uświadomili sobie, że poprzez wspólną pracę mają
wpływ na przeobrażenie i wizualną zmianę przestrzeni i że mogą być jej kreatorami. Te same i
podobne praktyki chcemy zastosować w pracach na wskazanych podwórkach. Myślimy o
zacieśnieniu współpracy z nowymi podmiotami, które pojawiły się na Dolnym Mieście i mogłyby
współpracować z nami na płaszczyźnie edukacji i wdrażania zasad ekologii. Jest to nieformalne
ugrupowanie #czystedolne. Długofalowym celem przedsięwzięcia jest budowa lokalnego kapitału
społecznego przez partycypację społeczną wyrażaną nie tylko słowami, ale też pracą własnych rąk.
Natomiast głównym celem tego zadania jest podniesienie jakości życia na Dolnym Mieście poprzez
wykreowanie i wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych przy aktywnym współudziale
społeczności lokalnej naszej dzielnicy.
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4. Plan i harmonogram działań na rok 2020, 2021, 2022
 
(należy wymienić i opisać w porządku logicznym wszystkie planowane w ofercie działania oraz określić ich uczestników i miejsce ich realizacji)

Lp. Nazwa działania Opis Grupa
docelowa

Planowany termin realizacji Zakres działania
realizowany przez
podmiot niebędący
stroną umowy 2)

1 Działania
komunikacyjne i
rekrutacyjne

W ramach działań komunikacyjnych
planujemy nawiązać kontakt z mieszkańcami
skupionymi wokół wskazanych do projektu
podwórek poprzez social media - portal
Opowiadaczy Historii i strona fb Inkubatora
Sąsiedzkiej Energii, (zapraszając do
współpracy proboszcza tutejszej parafii)
poprzez ogłoszenia parafialne, metodą "door
to door" zapraszając mieszkańców do
wspólnych działań, rozwieszając plakaty i
informację o planowanych akcjach, informacja
w miejscowej gazecie Kurier Dolnomiejski.

Mieszkańcy
Dolnego
Miasta,
podwórko w
kwartale ulic
Łąkowa,
Przesmyk,
Jaskółcza i
Dolna.
Podwórko
Chłodna 9 i
10.

Od: 2020-09-01 Do: 2020-10-30 nie dotyczy
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2 Konsultacje społeczne
- Pierwsza faza
zadania

W tej części planujemy przeprowadzenie
badania ankietowego realizowanego przez
osobę zajmującą się przeprowadzeniem
ankiet w zakresie potrzeb mieszkańców. O
przeprowadzeniu ankiety chcemy zawiadomić
mieszkańców za pomocą plakatów. Ankieta
będzie dostarczona mieszkańcom poprzez
skrzynki pocztowe, z prośbą o ich
wypełnienie. Odbiór wypełnionych ankiet
odbędzie się metodą door to door z
zachowaniem zasad ostrożności ( sytuacja
może ulec zmianie w przypadku nie
występowania zagrożenia epidemicznego). W
zakresie badania ilościowego w trakcie
spotkań grup fokusowych przewidziane
omówienie na 1 spotkaniu z mieszkańcami (na
każde podwórko w sumie 2 spotkania). W
zakresie badania jakościowego połączonego z
konsultacjami i omówieniem potrzeb oraz
projektowanie przestrzeni - 2 spotkania w
przypadku każdego z podwórek, czyli w sumie
4 spotkania po ok. 10 osób. Spotkania
fokusowe będą możliwe tylko w przypadku
zakończenia zagrożenia epidemicznego.
Opracowanie koncepcji projektowych i
rozwiązań zagospodarowania przestrzeni
bazując na ścisłej współpracy z mieszkańcami,
2 spotkania na każde z podwórek ( razem 4
spotkania) oczywiście nastąpi to w przypadku
zakończenia stanu epidemicznego.
Zaplanowano zorganizowanie konkursu na
zaprojektowanie wspólnej przestrzeni obu

Mieszkańcy
Dolnego
Miasta,
podwórko w
kwartale ulic
Łąkowa,
Przesmyk,
Jaskółcza i
Dolna.
Podwórko
Chłodna 9,10

Od: 2020-09-15 Do: 2020-12-31 nie dotyczy
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podwórek. Zaangażowanie studentów ASP w
wykonanie kilku wersji przez trzy/cztery
zespoły projektowe, przedstawienie ich
mieszkańcom na konsultacjach ma na celu
wypracowanie optymalnej wersji
dostosowanej do potrzeb mieszkańców.
Konkurs prac ma na celu wzmocnienie
poczucia decyzyjności mieszkańców na
zaplanowanie ich wspólnej przestrzeni. Taka
forma
sprawdziła się przy poprzednich działaniach i
współpracy przy wykonaniu zadania w
przestrzeni podwórka w kwartale ulic Dobra,
Zielona, Przyokopowa i Toruńska.
Zaplanowano również zaangażowanie
wolontariuszy - mieszkańców w realizację
zadania.

3 Prototypowanie -
druga faza zadania

Wstępne wyznaczanie stref przestrzenno-
funkcjonalnych na podwórkach będzie się
odbywało przy czynnym współudziale
mieszkańców i będzie wynikiem konsultacji
społecznych przeprowadzonych w pierwszej
fazie projektu. W przestrzeni podwórka na
okres 4-6 miesięcy zainstalowane będą
urządzenia, udogodnienia i sprzęty w postaci
małej architektury, wykonane z tanich
materiałów, w celu przetestowania nowych
rozwiązań. Będzie się to odbywało pod
nadzorem Stowarzyszenia Inicjatywa Miasto z
ewentualnym udziałem studentów ASP. Cel -
opracowanie koncepcji projektowych
zagospodarowania przestrzeni wspólnej w

Mieszkańcy
Dolnego
Miasta,
podwórko w
kwartale ulic
Łąkowa,
Przesmyk,
Jaskółcza i
Dolna.
Podwórko ul.
Chłodna 9, 10

Od: 2020-10-01 Do: 2021-08-31 nie dotyczy
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tym terenów zieleni. Przeprowadzone testy -
prototypy poddane będą konsultacjom
społecznym z udziałem mieszkańców
(przestawianie elementów wydzielających
strefy w celu wypracowania kompromisu
aranżacji podwórka, komentowanie ich
przydatność, użyteczność w danym miejscu,
wskazywanie ew. alternatywnych lokalizacji w
przestrzeni podwórka itp.). W wyniku
testowania prototypów możliwe będzie
wprowadzenie poprawek i modyfikacji
rozwiązań. Za zebranie wyników konsultacji
odpowiedzialny będzie animator społeczny.
Zaplanowano ok 8 spotkań konsultacyjnych na
każde z podwórek (w sumie ok 16 spotkań).
Planujemy zaangażowanie wolontariuszy -
mieszkańców w realizację zadania.

4 Wdrożenie - Trzecia
faza zadania

Działania związane z wprowadzeniem w życie
ostatecznych rozwiązań wypracowanych na
wspólnych z mieszkańcami zajęciach,
warsztatach i spotkaniach. Zamiana
tymczasowych obiektów na elementy małej
architektury, stworzenie miejsc parkingowych
dla mieszkańców, wzbogacenie przestrzeni o
tereny zielone i rekreacyjne poprzez
przeprowadzenie 2 warsztaty projektowania
partycypacyjnego na każde z podwórek
(razem 4 spotkania). Faza wdrożeniowa -
wykonanie Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto
z czynnym udziałem mieszkańców kwartałów
ulic Łąkowa, Przesmyk, Jaskółcza i Dolna, oraz
ulicy Chłodna 9,10.

Mieszkańcy
Dolnego
Miasta,
podwórko w
kwartale ulic
Łąkowa,
Przesmyk,
Jaskółcza i
Dolna.
Podwórko ul.
Chłodna 9, 10

Od: 2021-09-01 Do: 2022-10-31 nie dotyczy
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5 Animacja - czwarta
faza zadania

Animator społeczny przez cały czas trwania
projektu będzie miał za zadanie
organizowanie warsztatów i spotkań z
mieszkańcami. Będzie pełnić funkcję
wspierającą i komunikacyjną pomiędzy
mieszkańcami a realizatorami poszczególnych
działań w kolejnych etapach realizacji zadania.
Będzie motywować, pobudzać ciekawość
poznawania, wyzwalać kreatywne zdolności,
potrzebę tworzenia i wpływu na własne
otoczenie, wspierać i promować aktywność
kulturalną i społeczną. Pomagać w integracji i
komunikacji lokalnej społeczności, być jej
ambasadorem. Efektem jego pracy będzie
opracowanie modelu animacji, a zbiór
doświadczeń, wniosków i rekomendacji
będzie mógł być powielany i wykorzystywany
jak dobre praktyki w innych działaniach, przy
innych zadaniach. Przeprowadzenie minimum
5 warsztatów na każde z podwórek czyli 10
spotkań)

Mieszkańcy
Dolnego
Miasta,
podwórko w
kwartale ulic
Łąkowa,
Przesmyk,
Jaskółcza i
Dolna.
Podwórko ul.
Chłodna 9, 10

Od: 2020-10-01 Do: 2022-12-14 nie dotyczy
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6 Ewaluacja Wypracowanie długofalowego modelu działań
i dobrych praktyk, zebranie wszystkich uwag i
wniosków, w celu wykorzystania ich przy
innych projektach i działaniach na rzecz
innych lokalnych społeczności a także przy
innych działaniach wspólnie ze społecznością
Dolnego Miasta. Wykonanie ewaluacji przez
oferenta.

Mieszkańcy
Dolnego
Miasta,
podwórko w
kwartale ulic
Łąkowa,
Przesmyk,
Jaskółcza i
Dolna.
Podwórko ul.
Chłodna 9, 10,
a także inne
lokalne
społeczności
naszej i innych
dzielnic

Od: 2022-11-02 Do: 2022-12-21 nie dotyczy
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5. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
 
(należy opisać:
1. co będzie bezpośrednim efektem (materialne „produkty” lub „usługi” zrealizowane na rzecz

uczestników zadania) realizacji oferty?
2. jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?
3. czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w

dalszych działaniach organizacji? – trwałość rezultatów zadania)
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Co będzie bezpośrednim efektem (materialne „produkty” lub „usługi” zrealizowane na rzecz
uczestników zadania) realizacji oferty?
Oprócz aktywizacji mieszkańców i zwiększenia więzi sąsiedzkiej, współodpowiedzialności za
wspólną przestrzeń, co nie jest wymiernym rezultatem, pragniemy diametralnie zmienić wspólną
przestrzeń mieszkańców w oparciu o ich potrzeby wskazane w ankiecie przeprowadzonej wśród
nich. Porównując potrzeby mieszkańców innych przestrzeni na pewno będzie to uporządkowanie
okolic pojemników na odpady komunalne, uporządkowanie miejsc zalewanych przez wody
opadowe, oraz zabezpieczenie miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz stworzenie warunków
do dobrego spędzania wolnego czasu, wygospodarowanie przestrzeni wspólnej, by podtrzymać i
rozwijać integrację międzysąsiedzką. Chcemy to osiągnąć przy czynnym udziale mieszkańców, ich
wyborze i odpowiedzialności za wspólną przestrzeń. Pomoże to naszym zdaniem wzmocnić ich
poczucie tożsamości z ich miejscem zamieszkania i poczuciem decyzyjności.

Projekt jest zgodny ze strategią Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus oraz Gminnym Programem
Rewitalizacji.

Jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?
Przede wszystkim podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez uruchomienie mechanizmów
środowiskowej samopomocy, rozwój kreatywności społeczności lokalnej z ukierunkowaniem na
poprawę własnego otoczenia, odkrywanie talentów i zasobów społeczności lokalnej i zwiększenie
zaangażowania w zmianę przestrzeni, w której żyją mieszkańcy Dolnego Miasta, wypracowanie
wspólne z mieszkańcami rozwiązań przestrzennych dla podwórek, stworzenie przyjaznej przestrzeni
dla mieszkańców i jej użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i osób
starszych. Zaprosimy do współpracy przy pracach w obrębie podwórka w kwartale ulic Przesmyk,
Jaskółcza, Dolna i Łąkowa, przedstawicieli przedsiębiorstw mieszczących się w tym rejonie. Są to
restauracja "NIEmięsny", Apteka Jaskółka i Apteka pod Basztą. Powstaje także nowa restauracja
przy ul. Dolnej, która być może będzie chciała włączyć się we wspólne działania. Integracja z
okolicznymi mieszkańcami może przynieść wymierne korzyści dla obu stron w postaci być może
wspólnych działań pomocowych na rzecz okolicznych mieszkańców i zacieśni dobrosąsiedzkie
stosunki.

Czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w
dalszych działaniach organizacji? – trwałość rezultatów zadania
Projekt cechuje się rezultatami produktów:
- wskazanie potrzeb społeczności lokalnej na podstawie przeprowadzonych badań w celu
zagospodarowania przestrzeni podwórka wskazanego w konkursie i zapotrzebowanie na działania
animacyjne w przestrzeni podwórka (badanie ilościowe - ankietowe + badanie jakościowe)
- zaprojektowanie przestrzeni podwórka przy aktywnym współudziale mieszkańców (projekt),
- aranżacja przestrzeni podwórka wspólnie z mieszkańcami, przy współudziale studentów Akademii
Sztuk Pięknych (prototypy, makiety, konsultacje),
- wdrożenie wypracowanych wraz z mieszkańcami rozwiązań w przestrzeni podwórka podczas
konsultacji, warsztatów i sąsiedzkich spotkań,
- animacja podwórkowa - działania animacyjne dla społeczności lokalnej w przestrzeni
zaaranżowanego wspólnymi siłami podwórka.

 

6. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego 3)
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Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Badanie potrzeb i oczekiwań
mieszkańców w zakresie
zagospodarowania podwórka
pod kątem wizualnym i
animacyjnym (część ilościowa).
Przeprowadzenie po jednej
ankiecie na każde podwórko.
Podsumowanie badania w
postaci raportów wynikających
z przeprowadzonych ankiet i
przedstawienie ich podczas
spotkań z mieszkańcami (1
spotkanie na każde podwórko,
w sumie 2 spotkania w
zależności od sytuacji
epidemicznej). Po jednym
raporcie na każde podwórko.

90% raport podsumowujący oba
badania

Badanie potrzeb i oczekiwań
mieszkańców w zakresie
zagospodarowania podwórka
pod kątem wizualnym i
animacyjnym (część
jakościowa)po 2 warsztaty z
mieszkańcami na każde z
projektowych podwórek (grupy
fokusowe) - w sumie 4
warsztaty

80% zdjęcia, listy obecności,
podsumowanie (raporty z
badania)

Projekt aranżacyjny podwórka -
wizualizacja po jednym
projekcie na każde z
projektowych podwórek (dwa
projekty), wyłoniony w
zaplanowanym konkursie na
najładniejszą i najbardziej
funkcjonalną pracę, wykonaną
przez zaangażowanych do
zaprojektowania studentów
Akademii Sztuk Pięknych w
Gdańsku. Konkurs ma na celu
wzmocnienie poczucia
decyzyjności mieszkańców na
wygląd ich wspólnej
przestrzeni. Pragniemy uniknąć
narzucania wizji mieszkańcom,
a poczucie decyzyjności
spowoduje również

100% projekt
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wzmocnienie więzi sąsiedzkiej.

zagospodarowanie i
zrewitalizowanie podwórek. 2
podwórka objęte zadaniem po
jednym projekcie na każde z
projektowych podwórek (dwa
projekty)

100% zdjęcia podwórek przed i po,
dokumentacja bieżących prac
(pozwolenia, faktury, zdjęcia
itp.)

Animator społeczny
podwórkami

100% umowa o pracę/umowa zlecenie
- dokumentacja pracy animatora
- plan pracy, dokumentacja
fotograficzna

IV. Charakterystyka oferenta
1. Informacja o wcześniejszej działalności oferenta, w szczególności w zakresie, którego dotyczy
zadanie publiczne

Inkubator Sąsiedzkiej Energii prowadzony jest przez tę samą kadrę od samego początku, czyli od
maja 2017 roku. Powoli zdobywał zaufanie lokalnej społeczności, która nieufnie podchodziła do
niektórych naszych działań. Nasza praca włożona w pozyskanie tego zaufania zaowocowała szeroka
współpracą i chęcią do angażowania się w aktywności na rzecz innych. Usługa Help Desk przyniosła
rozwiązania wielu problemów mieszkańców naszej dzielnicy. Nasze działania spowodowały, że
osoby przychodzące do nas po pomoc nie boją się i nie wstydzą się mówić o swoich problemach,
wiedząc, ze znajdą tutaj pomoc w postaci odpowiedniego pokierowania, by ten problem rozwiązać.
Przynależność do Stowarzyszenia Opowiadacze Historii bardzo pomaga nam w nawiązywaniu
kontaktów z nowymi mieszkańcami, którzy przychodzą po informacje o ich miejscu zamieszkania
pod kątem historii. Do wzmocnienia poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania przyczynia się
poznanie historii swojej dzielnicy, jej domów i ludzi mieszkających w tym miejscu przed laty.
Stowarzyszenie Opowiadaczy Historii Dolnego Miasta działa na terenie naszej dzielnicy formalnie od
2014 roku, a jako grupa nieformalna od 2010. Została stworzona do przeprowadzenia tzw. miękkiej
części rewitalizacji przed I etapem przemian na Dolnym Mieście. Początkowo składała się z kilku
mieszkańców, potem dołączyły także osoby spoza Dolnego Miasta. Naszym zadaniem była
integracja mieszkańców, zapoznanie ich z historią miejsca w którym mieszkają, zbieranie żywej
pamięci w postaci przeprowadzonych wywiadów z najstarszymi mieszkańcami i wykorzystanie ich
do stworzenie trzech subiektywnych przewodników, które doczekały się dwóch dodruków.
Opowiadacze wydali również pierwszą książkę o historii Dolnego Miasta do 1945 roku. Część
Opowiadaczy zaangażowała się w projekt Instytutu Kultury Miejskiej - Lokalni Przewodnicy i z
powodzeniem od 6 lat oprowadzają zainteresowanych po Dolnym Mieście. W sumie w spacerach
po naszej dzielnicy oprowadzonych zostało ok. 6300 osób (dane IKM z 2019 r.). W 2014 r. został
zrealizowany projekt angażujący mieszkańców pt. Zielona Zielona, mający na celu zaktywizowanie
mieszkańców ulicy Zielonej. Efekty tego działania można oglądać na ul. Zielonej w postaci donic
zbudowanych przez samych mieszkańców, z obsadzonymi drzewkami rajskiej jabłoni. Co roku sami
mieszkańcy się organizują i przeprowadzają wspólnie prace naprawcze, kosmetyczne i ogrodnicze.
Przy okazji powstały też przydomowe ogródki z inicjatywy samych mieszkańców. Od kilku lat z
powodzeniem prowadzimy również portal Opowiadaczehistorii.pl, na którym publikujemy artykuły
pisane przez samych Opowiadaczy - wspomnieniowe jak i sympatyków oraz naukowe pisane przez
specjalistów. Zasięg czytalności wykracza poza nasz kraj. Naszym zadaniem jest także zmiana
postrzegania naszej dzielnicy i "odczarowania" jej złej sławy sprzed lat.
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2. Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania

Zasoby kadrowe
1. Koordynator projektu - Elżbieta Woroniecka , rodowita mieszkanka Dolnego Miasta, asystent
mieszkańca, pracownik Inkubatora Sąsiedzkiej Energii, sekretarz stowarzyszenia Opowiadacze
Historii Dolnego Miasta w Gdańsku. Znająca lokalną strukturę organizacyjną, społeczną i liderską na
Dolnym Mieście. Była animatorką w projekcie Podwórko Sąsiedzkiej Energii edycja 2018-2019
obejmującym przestrzeń w kwartale ulic Dobra, Zielona, Przyokopowa i Toruńska. Przewodnicząca
Rady Dzielnicy Śródmieście zna środowisko Dolnego Miasta, mieszkańców, ich potrzeby i problemy.
Z zamiłowania fotograf, uwieczniający życie codzienne i elementy architektury, zmiany zachodzące
w swojej dzielnicy. Lokalna przewodniczka po Dolnym Mieście i Starym Przedmieściu.
2. Specjalista ds Animacji - Danuta Płuzińska - Siemieniuk, urodzona na Dolnym Mieście, asystent
mieszkańca, pracownik Inkubatora Sąsiedzkiej Energii, skarbnik w stowarzyszeniu Opowiadacze
Historii Dolnego Miasta w Gdańsku. Amimatorka lokalna. Mieszkając przed laty i pracując obecnie
na Dolnym Mieście zna problemy i specyfikę tej dzielnicy, ma dużą łatwość w nawiązywaniu relacji,
bardzo kontaktowa. Lokalna przewodniczka po Dolnym Mieście.

Zasoby rzeczowe
Wkładem rzeczowym do projektu jest sprzęt (rzutnik do prezentacji, oprogramowanie biurowe),
sale spotkań na warsztaty, badania i konsultacje z mieszkańcami /koszt ok 5000 za m-c. Kalkulacja
przewidywanych kosztów obejmuje wycenę wkładu rzeczowego, opis sposobu jego wyceny wraz z
podaniem cen rynkowych lub zasad.

Zasoby finansowe
Naszym wkładem finansowym będzie praca wolontariuszy zaangażowanych przy realizacji projektu.
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V. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania
 
(w sekcji V-A należy skalkulować i zamieścić wszystkie koszty realizacji zadania niezależnie od źródła finansowania wskazanego w sekcji V-B)

Lp. Rodzaj kosztu Rodzaj miary Koszt
jednostkowy
[PLN]

Liczba
jednostek

Wartość [PLN]

Razem Rok 1 Rok 2 Rok 34)

I. Koszty realizacji działań

I.1 Działanie 1 -
Działania
komunikacyjne
i rekrutacyjne

500,00 500,00 0,00 0,00

I.1.1 Wykonanie i
przeprowadzen
ie ankiety
ilościowej
wśród
mieszkańców w
pierwszej fazie
projektu
door-to-door
(dot 2
podwórek).

komplet/ryczałt 500,00 1 500,00 500,00 0,00 0,00



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 77fe-12b3-9c1f, numer projektu: 3/[2020]

 Data elektronicznego złożenia aktualizacji oferty: 2020-05-25 14:30:09

Strona: 17

I.2 Działanie 2 -
Konsultacje
społeczne -
Pierwsza faza
zadania

31 500,00 29 500,00 2 000,00 0,00

I.2.1 Przeprowadzen
ie konsultacji
społecznych +
analiza ankiety
ilościowej po 4
spotkań na
każde z
podwórek (8
szt)

komplet/ryczałt 4 000,00 1 4 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00

I.2.2 4 warsztaty z
mieszkańcami
(dot. dwóch
podwórek czyli
8 warsztatów),
zakup
materiałów
biurowych do
ich
przeprowadzen
ia

komplet
/ryczałt

1 500,00 1 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00
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I.2.3 Sprzątanie
przestrzeni
podwórek
wspólnie z
mieszkańcami,
zamówienie
sprzętu,
worków na
wywóz
odpadów,
dotyczy dwóch
podwórek (2
szt.)

komplet/ryczałt 13 000,00 2 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00

I.3 Działanie 3 -
Prototypowan
ie - druga faza
zadania

57 300,00 40 700,00 16 600,00 0,00

I.3.1 Analiza terenu
wraz z
dokumentacją
(dotyczy dwóch
podwórek)
konsultacje z
mieszkańcami -
co najmniej 2
spotkania na
każde z
podwórek (4
szt)

komplet/ryczałt 3 000,00 2 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00
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I.3.2 Koszty związane
z realizacją
projektu,
uwzględniające
sugestie i opinie
mieszkańców
np. zakup
roślin,
materiałów to
wykonania
prototypów,
(dot. dwóch
podwórek)

komplet/ryczałt 36 700,00 1 36 700,00 34 700,00 2 000,00 0,00

I.3.3 Konkurs
projektowy na
aranżację
zagospodarowa
nia podwórek
wraz z
koordynacją
konkursu (dot.
dwóch
podwórek)
Konsultacje z
mieszkańcami
dotyczące
konkursu i
warsztaty
projektowe.

komplet/ryczałt 10 900,00 1 10 900,00 0,00 10 900,00 0,00



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 77fe-12b3-9c1f, numer projektu: 3/[2020]

 Data elektronicznego złożenia aktualizacji oferty: 2020-05-25 14:30:09

Strona: 20

I.3.4 Uszczegółowien
ie koncepcji
wraz ze
skompletowani
em
dokumentacji
technicznej
(dot. dwóch
podwórek). Co
najmniej po 4
spotkania na
każde
podwórko (8
szt)

komplet/ryczałt 3 700,00 1 3 700,00 0,00 3 700,00 0,00

I.4 Działanie 4 -
Wdrożenie -
Trzecia faza
zadania

74 100,00 0,00 27 100,00 47 000,00
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I.4.1 Koszty związane
z realizacją
projektu,
uwzględniające
sugestie i opinie
mieszkańców
np. zakup
roślin,
materiałów to
wykonania
stałych
elementów
małej
architektury,
(dot dwóch
podwórek).
Prace
wdrożeniowe z
czynnym
udziałem
mieszkańców.
(dot. dwóch
podwórek) +
opracowanie i
urealnienie
projektu.

komplet/ryczałt 74 100,00 1 74 100,00 0,00 27 100,00 47 000,00

I.5 Działanie 5 -
Animacja -
czwarta faza
zadania

62 500,00 9 500,00 27 300,00 25 700,00
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I.5.1 Warsztaty z
mieszkańcami,
pogadanki
edukacyjne,
spotkania
animacyjno -
integracyjne dla
różnych grup
wiekowych,
(min. 5
warsztatów na
każde
podwórko - 10
szt)

komplet/ryczałt 6 500,00 1 6 500,00 1 500,00 3 300,00 1 700,00

I.5.2 Specjalista ds
animacji
umowa o pracę
/umowa
zlecenie

miesiąc 2 000,00 28 56 000,00 8 000,00 24 000,00 24 000,00

I.6 Działanie 6 -
Ewaluacja

300,00 0,00 0,00 300,00

I.6.1 Podsumowanie
prac rocznych
na obu
podwórkach.
Opracowanie
dalszych działań
infrastrukturaln
o-
animacyjnych.

komplet/ryczałt 300,00 1 300,00 0,00 0,00 300,00
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Suma kosztów realizacji zadania 226 200,00 80 200,00 73 000,00 73 000,00

II. Koszty administracyjne

II.1 obsługa
administracyjno
- finansowa

miesiąc 250,00 28 7 000,00 1 000,00 3 000,00 3 000,00

II.2 Koordynator
umowa o
pracę/umowa
zlecenie

miesiąc 1 100,00 28 30 800,00 6 800,00 12 000,00 12 000,00

Suma kosztów administracyjnych 37 800,00 7 800,00 15 000,00 15 000,00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 264 000,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00
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V.B Źródła finansowania kosztów realizacji zadania

Lp. Źródła finansowania kosztów realizacji zadania Wartość
[PLN]

Udział
[%]

1. Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 264 000,
00

100,00

2. Planowana dotacja w ramach niniejszej oferty 264 000,
00

100,00

3. Wkład własny 5) 0,00 0,00

3.
1.

Wkład własny finansowy 0,00 0,00

3.
2.

Wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy) 0,00 0,00

4. Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania 0,00 0,00

 

V.C Podział kosztów realizacji zadania pomiędzy oferentów 6)

Lp. Źródło finansowania kosztów realizacji zadania Wartość [PLN]

Razem Rok 1 Rok 2 Rok 37)

1. Oferent 1 - - - -

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania
- - - -

VI. Inne informacje
1. Deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
2. Działania, które w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególni

oferenci oraz sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej – w przypadku
oferty wspólnej.

3. Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do
kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII.
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Deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
Nie przewiduje się odpłatności wykonania zadania publicznego.

Działania, które w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci
oraz sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej – w przypadku oferty
wspólnej.
Nie dotyczy
Sposób reprezentacji

Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji
przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII.
nie dotyczy

VII. 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 zKrajowym Rejestrem Sądowym* / właściwą
ewidencją*;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym;

7) w zakresie związanym z otwartym konkursem 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
oferentów)

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

 

Załączniki:

1. Kopii umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem (fakultatywny)
2. Kopia umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera/-ów, zapewnieniu miejsca dla realizacji

zadań (fakultatywny)
3. Rekomendacje dla organizacji (fakultatywny)
4. Inne dokumenty związane ze specyfiką realizacji wskazanego zadania publicznego (fakultatywny)
5. W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona

za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie
inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta; nie dotyczy uczniowskich klubów
sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej.
Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy
został wydany. (fakultatywny)

1) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy oferta została złożona w związku z ogłoszonym przez organ
otwartym konkursem ofert. Należy wskazać rodzaj zadania, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wynikający z
ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
2) Dotyczy zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący
stroną umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
3) Organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert może odstąpić od wymogu składania dodatkowych
informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego, jeżeli rodzaj zadania
uniemożliwia ich określenie.
4) Tabelę należy rozszerzyć w przypadku realizacji oferty w dłuższym okresie.
5) Suma pól 3.1. i 3.2.
6) Sekcję V.C należy uzupełnić w przypadku oferty wspólnej.
7) Tabelę należy rozszerzyć w przypadku realizacji oferty w dłuższym okresie.
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Dodatkowe informacje

V.B Źródła finansowania kosztów realizacji zadania na rok 2020

Lp. Źródła finansowania kosztów realizacji zadania Wartość
[PLN]

Udział
[%]

1. Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 88 000,
00

100,00

2. Planowana dotacja w ramach niniejszej oferty 88 000,
00

100,00

3. Wkład własny 5) 0,00 0,00

3.
1.

Wkład własny finansowy 0,00 0,00

3.
2.

Wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy) 0,00 0,00

4. Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania 0,00 0,00

 

V.B Źródła finansowania kosztów realizacji zadania na rok 2021

Lp. Źródła finansowania kosztów realizacji zadania Wartość
[PLN]

Udział
[%]

1. Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 88 000,
00

100,00

2. Planowana dotacja w ramach niniejszej oferty 88 000,
00

100,00

3. Wkład własny 5) 0,00 0,00

3.
1.

Wkład własny finansowy 0,00 0,00

3.
2.

Wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy) 0,00 0,00

4. Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania 0,00 0,00

 

V.B Źródła finansowania kosztów realizacji zadania na rok 2022

Lp. Źródła finansowania kosztów realizacji zadania Wartość
[PLN]

Udział
[%]

1. Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 88 000,
00

100,00

2. Planowana dotacja w ramach niniejszej oferty 88 000,
00

100,00

3. Wkład własny 5) 0,00 0,00
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3.
1.

Wkład własny finansowy 0,00 0,00

3.
2.

Wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy) 0,00 0,00

4. Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania 0,00 0,00
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