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OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 
ZŁOŻONA W TRYBIE SPECJALNYM

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 Opolskiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i
wojen w kraju i za granicą

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

Caritas Diecezji Opolskiej
45-010 Opole
Szpitalna 5A
Forma prawna: kościelna osoba prawna
Urząd do Spraw Wyznań 844

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

Lista reprezentantów zgdonie z Zaświadczenie MSWiA z 13
kwietnia 2022 r., znak DWRMNiE-WRP-6533-87/2022:
Drechsler Arnold

Osoba/y upoważniona do składania wyjasnień:
Mateusz Gajewski 600 478 405 m.gajewski@caritasopole.pl
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Miejsce, które jest domem. Przystań dla rodzin i osób w sytuacji
kryzysowej

2. Termin realizacji zadania publicznego Data
rozpoczęcia 2022-09-01 Data

zakończenia 2022-12-31

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

Caritas Diecezji Opolskiej przygotowuje pięć mieszkań długotrwałego pobytu dla uchodźców wojennych z Ukrainy.
Miejscem schronienia i pobytu jest były klasztor Sióstr Służebniczek NMP w Długomiłowicach, ul. Sukowska 2. Po
zakończeniu pobytu uchodźców z Ukrainy miejsce to otrzyma status "mieszkań interwencji kryzysowych". Na powierzchni
225 metrów kwadratowych przygotowujemy pięć mieszkań z pięcioma łazienkami i sanitariatami, wspólną kuchnią z
jadalnią oraz pralnią. Budynek w Długomiłowicach poprzez stworzenie uchodźcom miejsca długotrwałego pobytu, będzie
stanowił podstawę skutecznej integracji, poprzez możliwość zdobycia wykształcenia przez młodzież i dzieci oraz podjęcie
pracy przez osoby pełnoletnie. Stworzy także dogodne warunki do terapii traumatycznych przeżyć związanych z wojną i
ucieczką z ojczyzny

Udzielona dotacja zostanie przeznaczona na sfinansowanie całodobowego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania.

Informacja o udzielonym wsparciu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Caritas Diecezji Opolskiej:
https://caritas.diecezja.opole.pl oraz na profilu w serwisie Facebook. Ze środków własnych zakupiona zostanie także
pamiątkowa tabliczka, która zawiśnie w budynku Centrali Caritas Diecezji Opolskiej, przypominająca o sfinansowaniu
zadania.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Zakwaterowanie 15 osób karty zakwaterowania

Wyżywienie całodzienne 2280 obiadów listy posiłków dostarczonych przez
kuchnię-catering

Zakup pamiątkowej tabliczki 1 sztuka faktura, zdjęcie

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

Caritas Diecezji Opolskiej została reaktywowana przez biskupa Opolskiego Alfonsa Nossola w dniu 9 listopada 1989 r.
Celem statutowym Caritas, która obejmuje swoimi działaniami teren diecezji opolskiej, jest spełnianie, w sposób zbiorowy i
uporządkowany, posługi miłości bliźniego. Spośród 450 pracowników etatowych najliczniejszą grupę zawodową,
zatrudnioną przez Caritas Diecezji Opolskiej, stanowią pielęgniarki (ok. 140 osób), fizjoterapeuci (ok. 90 osób), lekarze (ok.
20 osób).

Do zadań statutowych Caritas należą m.in.:
- kierowanie i prowadzenie bezpośredniej i pośredniej działalności charytatywnej na rzecz szerokiego grona
potrzebujących, bez względu na ich narodowość, wyznanie, pochodzenie, kolor skóry czy status społeczny,
- współpraca z Caritas Polską, Caritas innych diecezji i Caritas poza granicami kraju, organami administracji publicznej,
innymi organizacjami charytatywnymi,
- prowadzenie działalności humanitarnej i społecznie użytecznej, działalności z zakresu ochrony zdrowia i życia ludzkiego,
opieki, wychowania i edukacji, pomocy społecznej i przeciwdziałania problemom socjalnym,
- wykonywanie działalności leczniczej polegającej na stacjonarnych i całodobowych świadczeniach zdrowotnych,
szpitalnych i innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych świadczeniach zdrowotnych,
- opieka nad osobami we wszystkich grupach wiekowych, a zwłaszcza nad osobami starszymi, chorymi,
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niepełnosprawnymi.

Powyższe zadania Caritas Diecezji Opolskiej realizuje m.in. poprzez tworzenie i prowadzenie Stacji Opieki Caritas,
Gabinetów Rehabilitacyjnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Poradni Opieki Paliatywnej, Zespołów Domowej Opieki
Hospicyjnej, Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej, stacjonarnych hospicjów i ZOL-u, Centrum Rehabilitacji dla Dzieci,
Łaźni dla Osób Bezdomnych, Kuchni Caritas, Świetlic i Klubów Seniora, Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół
Caritas. W ww. zakresie Caritas Diecezji Opolskiej współpracuje z 60 gminami woj. opolskiego i śląskiego, 5 powiatami,
NFZ i PFRON.

Po agresji Rosji na Ukrainę, Caritas Diecezji Opolskiej stanęła w pierwszym szeregu instytucji, pomagających uchodźcom
wojennym z Ukrainy:
a - jeszcze 4 lutego 2022 r. z magazynu Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu Winowie wyruszył transport z pomocą
humanitarną do Kamieńca Podolskiego na Ukrainie. W transporcie znalazły się 332 sztuki różnego rodzaju sprzętu
pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego;
b - 25 lutego Caritas Diecezji Opolskiej utworzyła rachunek bankowy z dopiskiem "Ukraina" dla osób i instytucji pragnących
finansowo wspierać uchodźców;
c - 25 lutego biskup opolski Andrzej Czaja wystosował apel o zbiórkę pieniędzy w niedzielę 27 lutego oraz w Środę
Popielcową przed wszystkimi kościołami diecezji na rzecz uchodźców z Ukrainy. Prosił także księży dziekanów o pilne
przygotowanie raportu o zasobach lokalowych parafii, z których mogliby tymczasowo skorzystać uchodźcy. poprzez parafie
zaapelował także do wiernych o ducha gościnności i zgłaszanie w parafiach gotowości przyjęcia uchodźców do swoich
domów;
d - w nocy z 26 na 27 lutego do budynku byłego seminarium duchownego w Nysie przybyła grupa ok. pięciu osób -
uchodźców z Ukrainy;
e - 1 marca Caritas Diecezji Opolskiej przekazała sto zestawów powitalnych dla gości z Ukrainy, którzy trafili do Punktu
Informacyjnego dla uchodźców na dworcu głównym PKP w Opolu. W centrali Caritas w Opolu rozpoczął dyżury
koordynator łączenia gości z Ukrainy z gospodarzem z parafii diecezji opolskiej. W parafiach zadeklarowano gotowość
przyjęcia ok. 1700 osób;
f - 3 marca nad ranem do trzech ośrodków Caritas w Głuchołazach, Nysie i Głębinowie przybyła grupa 220 osób
niepełnosprawnych z opiekunami z domów dziecka w Kijowie;
g - Caritas prowadzi nieprzerwanie akcje gromadzenia funduszy, żywności i darów dla uchodźców z Ukrainy. Apeluje do
sklepów, hurtowni, przedsiębiorców, ludzi dobrej woli o pomoc dla uciekinierów wojennych. Na potrzeby gromadzenia i
wysyłki darów do dyspozycji udostępniła centralny magazyn w Opolu Winowie, z wózkiem widłowym oraz dwoma
chłodniami do przechowywania towarów łatwo psujących się;
h - 30 marca Caritas Diecezji Opolskiej rozpoczęła akcję "Paczka dla Ukrainy". Polega ona na odebraniu w swojej parafii
pustego kartonu wysyłkowego z logo akcji i barwami Ukrainy. Uczestnik akcji po napełnieniu paczki oddaje ją w punktach
zbiórek Caritas;
i - wolontariusze Szkolnych Kół Caritas (SKC) organizują pomoc dla dzieci z Ukrainy przebywających w diecezji opolskiej;
j - Caritas Diecezji Opolskiej wraz z dyrekcją Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu
zorganizowała dwa transporty darów (ok. 35 ton) dla Szpitala Neuropsychiatrycznego na ul. Kulparkowskiej we Lwowie;
k - 13, 18 i 28 kwietnia Caritas Diecezji Opolskiej wysłała transporty z paczkami dla Ukrainy. W sumie przekazano już 5100
paczek, z których każda mogła pomieścić ok. 15 kg art. spożywczych i pierwszej potrzeby, łącznie ok. 77 ton;
l - 13 czerwca br. Caritas Spes Ukraina w Odessie otrzymała 19-tonowy transport z Caritas Diecezji Opolskiej;
m - 11 lipca br. Caritas Diecezji Opolskiej przekazała darowiznę w wysokości 10 tys. euro dla Diecezji Odesko-
Symferopolskiej;
n - od 6 czerwca br. centrala Caritas przy ul. Szpitalnej 5A w Opolu wydaje dwa razy w tygodniu paczki żywnościowe dla
uchodźców. Do dnia 18 lipca br. ilość wydanych 8-kilogramowych paczek przekroczyła 2500 sztuk;
o - 18 lipca br. Caritas przekazała dla 611 rodzin uchodźców bony podarunkowe Sodexo o wartości 170 tys. złotych

Wytężona i regularna praca Caritas na rzecz uchodźców pozwoli wybrać osoby najbardziej wymagające wsparcia w
zakresie mieszkania długotrwałego lub zakwaterowania tymczasowego.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

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

1 Energia elektryczna 6 000,00 zł

2 Woda 1 000,00 zł

3 Pellet 14 000,00 zł
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4 Wyżywienie (obiady) 45 600,00 zł

5 Pamiątkowa tabliczka 50,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 66 650,00 zł 25 000,00 zł 41 650,00 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

Data: 2022-07-26 13:03:36

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 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).
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