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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
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 Zaświadzczenie MSWiA znak
DWRMNiE-WRPIFK.65430.31.2023 z 10 lutego 2023 r.:
Drechsler Arnold

Osoba/y upoważniona do składania wyjasnień:
Mateusz Gajewski
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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 2023-03-22 Data

zakończenia 2023-10-15

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

Caritas Diecezji Opolskiej przygotowała miejsca schronienia dla uchodźców wojennych z Ukrainy, noszące nazwę
"Przystań św. Benedykta".  W byłym klasztorze Sióstr Służebniczek NMP w Długomiłowicach, ul. Sukowska 2 znajduje się
10 pokoi, pięć łazienek z prysznicami, wspólna kuchnia z jadalnią oraz pralnia. Od września 2022 r. przebywają w nim
uchodźcy z Ukrainy (seniorzy, matki z dziećmi), które uciekły ze swoich dotychczasowych domów po wybuchu konfliktu z
Rosją. Caritas Diecezji Opolskiej zapewnia im w ten sposób nie tylko dach nad głową, ale także stwarza miejsce, które
może stanowić podstawę skutecznej integracji z mieszkańcami wioski. Przebywające w "Przystani św. Benedykta" osoby
mając bezpieczny i bezpłatny dach nad głową, dostęp do mediów (energia elektryczna, woda, ogrzewanie, Internet), mogą
skupić się na innych aspektach życia, takich jak zdobycie wykształcenia przez młodzież i dzieci oraz podjęcie pracy przez
osoby pełnoletnie.

Caritas Diecezji Opolskiej liczy na wsparcie samorządu województwa opolskiego w tej misji. Udzieloną dotację zamierzamy
przeznaczyć na sfinansowanie wyżywienia dla zakwaterowanych w przystani uchodźców z Ukrainy, będących osobami
uprawnionymi w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583 z późn. zm.). Pieniądze zostaną wydane na zakup artykułów
spożywczych, z których mieszkańcy "Przystani św. Benedykta" będą mogli sami sobie przygotowywać posiłki, korzystając
ze znajdującej się w budynku w pełni wyposażonej kuchni. Taki sposób wydatkowania dotacji jest naszym zdaniem
najbardziej efektywny i ekonomiczny. Zakupy artykułów spożywczych będą realizowane wspólnie z uchodźcami,
determinując ich w ten sposób do nawiązywania relacji społecznych i poznawania języka. Co ważne ten sposób gwarantuje
zakup takich produktów, które będą w pełni trafiały w ich tradycję kulinarną, a nade wszystko w gusta smakowe.
Samodzielne przygotowywanie posiłków pozwoli im też wypełnić wolny czas, rozwinąć umiejętności gastronomiczne, które
być może pomogą w znalezieniu pracy zarobkowej. 

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 uchodźców 12 osób karty zakwaterowania

Zakup artykułów spożywczych dla
uchodźców 12 osób karty zakwaterowania, faktury za

zakup artykułów spożywczych

Tabliczka pamiątkowa 1 sztuka faktura za zakup, 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).

Generator eNGO Suma kontrolna: 40b1 545d 4935 440a d115 24b4 a5c4 ada9 

Tryb specjalny - (1) Strona 3 z 5



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,
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,
Dziennego Domu Pomocy, 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 w lutym 2022 r., Caritas Diecezji Opolskiej stanęła w pierwszym szeregu instytucji,
pomagających uchodźcom wojennym z Ukrainy. Wśród podjętych działań pomocowych znalazły się:
- transporty humanitarne na Ukrainę ze sprzętem pielęgnacyjno-rehabilitacyjnym, żywność o przedłużonym terminie
ważności, słodycze, środki higieniczne, środki czystości, śpiwory, latarki, powerbanki, bielizna termiczna,
- zbiórka pieniędzy przed kościołami diecezji opolskiej oraz na konto Caritas Diecezji Opolskiej,
- zakwaterowanie w ośrodkach Caritas w Nysie, Głuchołazach i Głębinowie 220 osób niepełnosprawnych wraz z
opiekunami, które przybyły z domów dziecka w Kijowie,
- koordynowanie działań związanych z przygotowaniem raportu o zasobach lokalowych parafii oraz osób prywatnych, z
których mogliby tymczasowo skorzystać uchodźcy, a później ich kwaterowania
- w okresie od czerwca do września 2022 r. wydawanie paczek żywnościowych, a następnie bonów zakupowych oraz
utworzenie w centrali Caritas biura pomocy Ukraińcom, w którym zostały zatrudnione dwie panie pochodzące z Ukrainy
zajmujące się obsługą i udzielaniem pomocy  uchodźcom z Ukrainy,
- nieustanne gromadzenie funduszy, żywności i darów i udostępnienie na ten cel centralnego magazynu w Opolu-Winowie
- zaangażowanie do niesienia pomocy wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas
- utworzenie "Przystani św. Benedykta" w Długomiłowicach - miejsca schronienia dla uchodźców wojennych

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

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

1 Zakup artykułów spożywczych 25 000,00 zł

2 Zakup pamiątkowej tabliczki 50,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 25 050,00 zł 25 000,00 zł 50,00 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)* 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*/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: 2023-02-21 15:46:53

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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