
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
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta Zarząd Województwa Dolnośląskiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) Działalności na rzecz integracji cudzoziemców

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 email, numer telefonu

Fundacja Karkonoskie Centrum Rozwoju
58-500 Jelenia Góra
Wiejska 29
Forma prawna: fundacja
KRS 0000669078

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

Dorota Patejko, tel.505 120 452, fundacja.kcr@gmail.com
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Intensywny kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy
przebywających na terenie Jeleniej Góry

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2022-05-04 Data

zakończenia 2022-07-31

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

Syntetyczny opis zadania
Realizacja zadania dotyczyć będzie prowadzenia intensywnych, bezpłatnych kursów języka polskiego jako obcego dla
obywatelek i obywateli Ukrainy, (o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), przebywających na terenie województwa
dolnośląskiego - w mieście Jelenia Góra.
Kursy języka polskiego jako obcego umożliwią profesjonalną i jednocześnie bezpłatną naukę języka polskiego jako
obcego, dostosowaną do poziomu zgłaszających się osób. Planuje się udzielenie wsparcia w postaci:
- łącznie 126. godzin kursu języka polskiego (120 zajęć dydaktycznych + 6 godz. egzamin) w formie mieszanej
(stacjonarnej i on-line, co pozwoli na równoległe prowadzenie kursów w 2-3 grupach i szybsze ich ukończenie i osiągnięcie
rezultatów zadania) tj. 3 grupy (śr. po 12 osób) x 42 godz. kursu; przed rozpoczęciem kursu uczestnicy wypełnią ankietę,
która pomoże w szczegółowym dostosowaniu programu i celów kursu przed jego rozpoczęciem;
- indywidualnych konsultacji uzupełniających on-line - w miarę potrzeb ;
- zapewnienia materiałów szkoleniowych do nauki języka polskiego na poziomie podstawowym;
- otrzymania dyplomu ukończenia kursu języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym;
- zapewnienia poczęstunku na zajęciach (kawa, herbata, ciastka itp.).
Kurs prowadzony będzie metodą komunikacyjną i ma na celu nauczenie słuchaczy posługiwania się językiem polskim na
poziomie A0/A1 (w zależności od potrzeb zrekrutowanej grupy) w typowych sytuacjach życia codziennego. Przewiduje się
średnio 3 spotkania tygodniowo x 3 godziny.
Okres realizacji zadania (04.05-31.07.2022) obejmuje: rekrutację uczestników, działania promocyjne, badanie ewaluacyjne
(ex-ante), przygotowanie szczegółowego programu kursu w zależności od preferencji powstałych grup, przeprowadzenie
kursów, badanie ewaluacyjne (ex-poste) oraz rozliczenie końcowe zadania.
Grupa docelowa: 36 osób - osoby dorosłe i młodzież - obywatele Ukrainy przebywający w Jeleniej Górze w związku z
konfliktem zbrojnym. Z uwagi na profil działania i dotychczasowe doświadczenie Oferenta, w pierwszej kolejności do
udziału w zadaniu będą przyjmowane osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby niepracujące, dla których bariera
językowa jest główną barierą w podjęciu pracy.
Diagnoza potrzeb:
Oferent - Fundacja Karkonoskie Centrum Rozwoju od początku marca br. wspiera Ukraińców, w tym przede wszystkim
osoby z niepełnosprawnościami, udzielając im porad i informacji, w tym np. w zakresie uzyskania nr PESEL i kwestiami zw.
z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz pomocy prawnej. Korzystając z naszych dotychczasowych kontaktów z
pracodawcami i specjalistami z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej pośredniczyliśmy w zatrudnieniu kilku osób, a
nasi wolontariusze w miarę potrzeb nadal analizują dokumenty, które zgłaszające się osoby posiadają i pomagają określić
realne szanse na znalezienie pracy. Dotychczas nawiązaliśmy też już współpracę z pełnomocniczką Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry ds. pomocy Ukrainie i ustalamy na bieżąco możliwe formy pomocy. Jesteśmy także w kontakcie z kilkoma
rodzinami wymagającymi wsparcia, potencjalnie zainteresowanych udziałem m.in. w niniejszym zadaniu. Podsumowując, z
naszych doświadczeń niesienia pomocy Uchodźcom wynika, że do najpilniejszych potrzeb - oprócz kwestii bytowych
oczywiście - należy znalezienie pracy i - często je warunkująca - umiejętność choćby podstawowej komunikacji w języku
polskim (w mowie i piśmie). Należy również podkreślić fakt, że przeprowadzonych z Pełnomocniczką Prezydenta Miasta
ds. pomocy Ukrainie rozmów wynika, iż mimo organizowanych już na terenie miasta kursów języka polskiego (m.in. w
Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej) wciąż istnieje bardzo duże zainteresowanie możliwością wzięcia udziału w tej
formie wsparcia.

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Oferent w ramach realizacji zadania będzie dążył do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz
informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań (o których
mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami). W celu
zapewnienia udziału w zadaniu osobom ze szczególnymi potrzebami może zostać wprowadzone:
-wsparcie w postaci asystenta funkcjonalnego w wymiarze adekwatnym do aktualnych potrzeb (nieodpłatnie w ramach
pracy społecznej wolontariuszy Fundacji
-zapewnienie sali szkoleniowej dostosowanej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami
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-dostosowania materiałów szkoleniowych i dokumentów projektowych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

liczba uczestników zadania, którzy
wezmą udział w zadaniu 36 ankieta ex-ante i ex-poste

liczba godzin wsparcia (kursu języka
polskiego na poziomie A0/A1)
przypadająca na każdego Uczestnika
zadania (dot. osób, które ukończą
kurs)

42 dane z dokumentacji zadania: listy
obecności , dzienniki zajęć

poprawa integracji obywatelek i
obywateli Ukrainy w Jeleniej Górze
poprzez wzmocnienie umiejętności
posługiwania się językiem polskim,

85 % Uczestników zadania ankieta ex-ante i ex-poste

liczba uczestników zadania, którzy
nabędą/poprawią swoje kompetencje
językowe w stopniu co najmniej
dostatecznym, niezbędnym do
komunikowania się

31 ankieta ex-ante i ex-poste

liczba Uczestników zadania, którzy
ukończą kurs i otrzymają dyplom
ukończenia kursu języka polskiego

31
listy obecności, kopia dyplomu
kończenia kursu języka polskiego jako
obcego

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

Doświadczenie Oferenta:
Fundacja Karkonoskie Centrum Rozwoju (KCR) prowadzi działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym od początku swej działalności tj.        od roku 2017. Głównym kierunkiem działań Fundacji jest w chwili
obecnej aktywizacja społeczno-zawodowa, w tym  wsparcie osób z niepełnosprawnościami, seniorów, asystencja osobista,
aktywizacja zawodowa.  Do najważniejszych, dotychczas zrealizowanych przez Fundację KCR, zadań należą:
 - 2021r. Fundacja KCR realizowała zadanie „Asystent seniora 75 +” współfinansowane ze środków Samorządu woj.
dolnośląskiego, w ramach którego usługą asystencji zostało objętych 16. seniorów, w tym w większości osoby z
niepełnosprawnością w stopniu znacznym.
 - Od lutego br. Fundacja KCR realizuje zadanie współfinansowane ze środków PFRON pn. ”Udostępnienie usługi
asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością” wartość zadania 186 000,00; zakładana liczba osób objętych
wsparciem bezpośrednim oraz zdalnym: 27.
Obecnie Fundacja jest na etapie przygotowań do realizacji 2. projektów o zasięgu międzyregionalnym, w tym 1.
skierowanego do obywateli Ukrainy (Oferent jest Partnerem).

Zasoby kadrowe i rzeczowe Oferenta: 
Oferent dysponuje doświadczona kadrą pracowników, współpracowników i wolontariuszy, którzy od wielu lat realizują
zadania i projekty finansowane ze środków publicznych i posiadają wysoki poziom kompetencji społecznych. 
Osoba ds. obsługi administracyjno-finansowej i rekrutacji  - posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu
projektów finansowanych ze środków publicznych m.in. PFRON, SWD, UM Jelenia Góra. 
Trener kursu - wolontariuszka Fundacji, magister filologii polskiej, ukończone podyplomowe studia w zakresie kwalifikacji
pedagogicznych, znajomość języka rosyjskiego, ukończony kurs metodyki nauczania języka polskiego jako obcego,
doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
Asystent trenera - wolontariuszka Fundacji,  osoba z bdb. znajomością języka ukraińskiego; będzie również
odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad grupami  kursantów.
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Oferent posiada siedzibę w dobrze skomunikowanym miejscu w Jeleniej Góry. Lokal posiada pełną infrastrukturę
teletechniczną – na potrzeby niniejszego zadania nieodpłatnie będzie wykorzystywane pomieszczenie na Biuro zadania.
Oferent posiada licencję programu Zoom pro, która będzie wykorzystywana na potrzeby niniejszego zadania. Oferent
zapewni sale szkoleniowe z dostępem dla osób ze szczególnymi potrzebami  w ramach nawiązanej w tym zakresie
współpracy z Urzędem Miasta Jelenia Góra.

Oferent deklaruje wkład własny w wysokości 3019,00, w tym  1868,00  wkładu finansowego. 

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji Z innych
źródeł

1 wynagrodzenie + ob. narzuty trenera prowadzącego kurs (za przygotowanie
materiałów szkoleniowych, programu i przeprowadzenie kursów 126 godz. x
63,00)

7 938,00 zł

2 wynagrodzenie + ob. narzuty asystenta trenera prowadzącego kurs (ok. 60
godz. x 35,00)

2 100,00 zł

3 koszty druku/kopiowania materiałów szkoleniowych i zakupu mat. biurowych 650,00 zł

4 oszacowana wartość pracy wolontariusza - obsługa administracyjno-
finansowa, rekrutacja Uczestników, rozliczenie zadania (19,70 x ok. 70 godz.)

1 379,00 zł

5 koszty zakupu poczęstunku oraz naczyń jednorazowego użytku 700,00 zł

6 koszty druku plakatów i ulotek informacyjnych ( 10 szt. A2 kolor - plakaty;
1000 szt. A5 kolor - ulotki) usługa zlecona

480,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 13 247,00 zł 10 000,00 zł 3 247,00 zł
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V. 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)1) z opłacaniem należności z tytułu

zobowiązań podatkowych;
4. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5. dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/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 oferentów

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

Przypisy
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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