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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

Zarząd Powiatu Ełckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

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: Stowarzyszenie "Razem Łatwiej" w Ełku, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000300004,
Kod pocztowy: 19-300, Poczta: Ełk, Miejscowość: Ełk, Ulica:Malinowa , Numer posesji: 3, Województwo: warmińsko-
mazurskie, Powiat: ełcki, Gmina:m. Ełk, Strona www: , Adres e-mail: razemlatwiej.elk@wp.pl, Numer telefonu:
513124670,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Beata Nowakowska
 
Adres e-mail: razemlatwiej.elk@wp.pl Telefon: 513124670

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Kampania „Biała Wstążka“ STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET 2019

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

25.11.2019 Data
zakończenia

10.12.2019

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

Zadanie będzie realizowane przez Stowarzyszenie „Razem Łatwiej“ we współpracy z lokalnymi jednostkami m.in. MOPS
Ełk (koordynator+wolontariusze (2os.), z każdą osobą na czas trwania projektu zostanie zawarta umowa wolontariacka),
PCPR Ełk, Straż Miejska, KPP Ełk, UM Ełk. W ramach zadania planuje się zorganizowanie Kampanii „Białej Wstążki“ STOP
PRZEMOCY WOBEC KOBIET 2019 dla około 100 osób, tj. przekazywanie ideii "Białej Wstążki" wśród mieszkańców powiatu
ełckiego (około100 osób), podniesienie kompetencji specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w
rodzinie (około 100 osób), Edukacja i podniesienie kompetencji specjalistów i osób pracujących w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie (około 36 osób). Spotkania/seminaria odbędą się w Ełku.

Z danych Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Ełku działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w
Ełku wynika, że w 2017 r. procedurą „Niebieskie Karty” zostało objętych 194 rodzin, a w 2018 r. procedurą „Niebieskie
Karty” zostało objętych 147 rodzin. W 2017 r. 219 osób dotkniętych przemocą skorzystało z pomocy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ełku, zaś w 2018 r. skorzystało 168 osób. Nastąpił spadek w stosunku do 2017 r. Świadczy to o
zwiększającej się świadomości społeczeństwa, w tym mieszkańców powiatu i miasta Ełk jak i służb interweniujących, które
po raz siódmy włącząją się w Kampanię „Białej Wstążki”, co znacząco wpływa na jakość współpracy instytucjonalnej.
Działania wynikające z projektu będą niewątpliwie miały wpływ na zwiększenie świadomości i podniesienie jakości pracy
specjalistów pracujących w tej dziedzinie. W przyszłości przełoży się to na poprawę funkcjonowania rodzin dotkniętych
problemem przemocy. Spowoduje zapobieganie pogłębienia się zjawiska przemocy. Równie ważnym problemem są
uzależnienia, gdyż często współtowarzyszą one w rodzinach dotkniętych przemocą. Projekt ma na celu zwrócić uwagę na
skutki uzależnienia, mechanizmy uzależnienia się oraz funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym. Większa
świadomość spowoduje zmniejszenie skali wystąpienia przemocy w ełckich rodzinach.
Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji Ełckich rodzin zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie
oraz uzależnień poprzez działania profilaktyczne.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe dotyczące odbiorców projektów:
- zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń płynących z przemocy i uzależnień w rodzinie;
- poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy i uzależnień w rodzinie;
- zapobieganie powielaniu nieprawidłowych wzorców rodzinnych i propagowanie dobrych;
- nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
- podniesienie kompetencji specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu powiatu
ełckiego.
Powyższe zadanie realizowane będzie we współpracy z PCPR Ełk.

Miejsce realizacji

Spotkania/seminaria odbędą się w Ełku (Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej przy ul. Tadeusz Kościuszki 27 A w Ełku)

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Przekazywanie ideii "Białej Wstążki" wśród
mieszkańców powiatu ełckiego

około 100 osób weźmie udział
w promocji Kampanii

Plakat,
fotografia,
informacja na stronie www
i stronie FACEBOOK
Kampanii "Białej Wstążki"

Edukacja i podniesienie kompetencji
specjalistów i osób pracujących w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

około 100 osób weźmie udział w
Konferencji kończącej Kampanii
"Białej Wstążki"

Fotografia
lista obecności

Podniesienie kompetencji specjalistów
pracujących w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

około 36 osób Fotografia, listy obecności

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

Stowarzyszenie w 2011 r.:
- współpracowało w realizacji projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku współfinansowanego ze środków z
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Gmina Ełk skutecznie przeciw przemocy”. W ramach projektu zorganizowano
konferencję dla 80 uczestników (2011 rok- wartość projektu 7000 zł, dofinansowanie 5500 zł)
Stowarzyszenie 2012 r.:
- współpracowało z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku oraz Bankiem Żywności w Olsztynie w ramach
programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” (734 osoby, partycypacja kosztach w kwocie
5400 zł)
Stowarzyszenie w 2013 r.:
- współpracowało z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku w ramach innowacyjnego projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk
wiejskich Warmii i Mazur” (13 osób, łączny koszt Stowarzyszenia 1500 zł)
Stowarzyszenie w 2014 r.:
-realizowało we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku oraz Urzędem Miasta w Ełku projekt
dofinansowany ze środków Województwa Warmińsko Mazurskiego pt. „Reagujemy na przemoc- budujemy dobre relacje”
IV wojewódzka konferencja w ramach kampanii „Białej Wstążki”. Konferencję zorganizowano dla 100 uczestników, łączny
koszt 10350 zł, dofinansowanie 8000 zł
- przeprowadziło szkolenie dla kierowniczej kadry ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z
terenu powiatu ełckiego, piskiego, oleckiego (27 osób, łączny koszt
3000 zł).
Stowarzyszenie w 2015r. :
- w okresie od 1.07.2015 – 31.123.2015r. realizowało we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku
projekt pt. „Centrum Aktywności Międzypokoleniowej”, który był współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
(30 osób, łączny koszt 40285 zł, dofinansowanie 35530 zł)
- współpracowano z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku oraz Stowarzyszeniem Aktywnych Przyjaciół Rubikon
w ramach projektu „ GALOPEM PO ZDROWIE”, dofinansowanego ze środków samorządu Miasta Ełku w ramach Ełckiego
Programu Współpracy Samorządu Miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi. (15 odbiorców, realizacja zajęć z
hipoterapii i terapeutycznej jazdy konnej).

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Osoby ze Stowarzyszenia „Razem Łatwiej” posiadają odpowiednie przygotowanie i doświadczenie w realizowaniu zadań
we współpracy z administracją publiczną oraz projektów, a także organizowaniu zadań o podobnej tematyce.
Stowarzyszenie w 2016 r.- realizacja projektu współfinansowanego ześrodków samorządu Miasta Ełk projektu "Pomoc
sąsiedzka" (15 odbiorców), realizacja pomocy sąsiedzkiej w formie wsparcia, usług gospodarczych itp., osobom starszym,
niepełnosprawnym i niesamodzielnym. Realizacja projektuwspółfinansowanego ze środków samorządu miasta Ełk
projektu "Marzenia mojej rodziny..." (15 odbiorów, realizacja działań związanych
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, organizacja warsztatów, zajęć, kampanii społecznej).- realizacja projektu
współfinansowanego ze środków samorządu miasta Ełk projektu "Profilaktyka elementem skutecznej pomocy społecznej"
(260 odbiorców, realizacja zajęć z zakresu profilaktyki, odbiorcy pracownicy socjalni, osoby starsze, młodzież)- realizacja
projektu współfinanosowanego ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego projektu "Galopada
zdrowia" (15 osób realizacja zajęć z hipoterapii i terapeutycznej jazdy konnej). Stowarzyszenie
w 2017r.- realizacja projektu współfinansowanego ześrodków samorządu miasta Ełk projektu "Nowe wyzwania-
profilaktyka uzależnień behawioralnych" (120 odbiorócw, realizacja seminarium "Praca socjalna a profilaktyka",
pracownicy socjalni, asystenci rodziny, opiekunowie, pracownicy MOPS, pracownicy UM). Realizacja projektu
współfinansowanego ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego projektu "Galopada zdrowia-
aktywnie i zdrowo" (8 odbiorców, realizacja zajęć z hipoterapii i terapeutycznej jazdy konnej). Kadra MOPS Ełk posiada
wieloletnie doświadczenie w organizowaniu i realizowaniu projektów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Osoby ze stowarzyszenia "Razem Łatwiej" posiadają odpowiednie przygotowanie
i doświadczenie w realizowaniu zadań we współpracy z administracją publiczną oraz projektów a także organizowaniu
zadań o podobnej tematyce.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

- Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku jako wolontariusze w celu pomocy w zorganizowaniu
wydarzenia.
- Członkowie Stowarzyszenia jako obsługa finansowa projektu, obsługa administracyjna, koordynowanie
przedsięwzięciem.
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Promocja Kampanii (plakaty, róże, wstążka,
szpilki, kubki z logo Kampanii, naklejki,
długopisy, itp.)

900,0    

2. Obsługa organizacyjna wydarzenia
(wolontariusz (2os.)+ koordynator)

1200,0    

3. Seminarium/superwizja specjalistów z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

3400,0    

4. Wykład specjalisty/praktyka z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie (umowa
cywilno-prawna)

700,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6200,0 5000,0 1200,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), 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.

.............................................

.............................................

.............................................
(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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