
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 Prezydent Miasta Opole

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 Geko
45-089 Opole
Odrowążów 3/5
Forma prawna: fundacja
KRS 0000911229

Fundacja Laboratorium Zmiany
49-100 Niemodlin
Polna 15
Forma prawna: fundacja
KRS 0000571454

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

Bartosz Berezowski - prezes, tel. 696 123 335, e-mail:
b.berezowski@fundacjageko.pl
Karolina Pisz - Wiceprezeska, tel. 606 200 967, e-mail:
k.pisz@laboratoriumzmiany.org
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Dialog na rzecz integracji

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2021-11-12 Data

zakończenia 2021-12-31

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

W Opolu działa wiele podmiotów na rzecz integracji cudzoziemców, które organizują różnorodne wydarzenia czy akcje na
ich rzecz. Działania te są są bardzo różnorodne, niezintegrowane i czasami nawet dublujące się. Istnieje realna potrzeba
usystematyzowania tych działań i zidentyfikowanie realnych potrzeb na rzecz integracji cudzoziemców tych grup
docelowych, aby móc w przyszłości opracować wspólna koncepcję działań (np. w postaci Centrum Informacji dla
Cudzoziemców). Tymi grupami docelowymi są:
- cudzoziemcy i cudzoziemki zamieszkujący Opole
- osoby reprezentujące Urząd Miasta Opola,
- osoby reprezentujące organizacje pozarządowe z Opola, działające na rzecz cudzoziemców,
- osoby reprezentujące konsulat honorowy Ukrainy w Opolu.

Celem projektu jest zidentyfikowanie potrzeb w obszarze integracji cudzoziemców.
W związku z tym, przedmiotem projektu będzie przygotowanie i przeprowadzenie sesji spotkań z różnorodnymi, lokalnymi
przedstawicielami społeczności i organizacji działających na rzecz integracji cudzoziemców w Opolu. Spotkania te będą
miały na celu wypracowanie wspólnych założeń działalności integracyjnej cudzoziemców na kolejne lata, a także spisania
oczekiwań jakie powinno spełniać w przyszłości Centrum Informacji dla Cudzoziemców. Poza tym, każda z
zaangażowanych stron będzie mogła zastanowić jak chce wspierać integrację cudzoziemców i działać na jej rzecz w
najbliższej przyszłości. Spotkania realizowane będą w formie dialogu w metodyce zgodnej z zaleceniami Nansen Center
for Peace and Dialogue, z udziałem facylitatorów należących do sieci Dolnośląskiego Ośrodka Dialogu.
Po spotkaniach powstanie opracowanie zawierające opis potrzeb w obszarze integracji cudzoziemców. Opracowanie
będzie podstawą do dalszych kroków zmierzających do zacieśnienia współpracy i wypracowania wspólnych priorytetów dla
przyszłych działań związanych z integracją cudzoziemców w Opolu.

Przedstawiciele tych organizacji będą zaproszeni na spotkania w ramach, których określone zostaną ich stanowiska i
potrzeby. Dzięki serii spotkań z poszczególnymi interesariuszami wypracowane zostaną powyższe założenia. Czas i ilość
spotkań do danej grupy docelowej będą dopasowane do ich dyspozycyjności i potrzeb jakie będą wynikały w trakcie ich
organizowania i prowadzenia. Efektem tych spotkań będzie opracowanie dokumentu z opracowaniem zidentyfikowanych
potrzeb grup docelowych w obszarze integracji cudzoziemców, który następnie będzie udostępniony dla wszystkich
uczestników projektu, aby mogli je wykorzystać w przyszłości w swoich działaniach.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Sesje spotkań z cudzoziemcami oraz
przedstawicielami urzędu Miasta,
organizacji pozarządowych i
konsulatu honorowego UA

8 lista obecności

Wstępnie zidentyfikowane potrzeby
w obszarze integracji cudzoziemców 1 dokument opracowania

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

Fundacja Geko to społeczna grupa doradcza i zespół inicjatywny. Działalność Fundacji Geko koncentruje się na
aktywizacji i profesjonalizacji organizacji pozarządowych, doradztwie w planowaniu i realizacji projektów, a także w
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zakresie pozyskiwania środków na ich realizację. Wśród dotychczasowej aktywności zespołu można wymienić
przygotowanie projektów o wartości nawet powyżej 1mln zł, pomoc przy tworzeniu nowych organizacji pozarządowych,
przygotowanie opracowania o charakterze ekspertyzy dla władz samorządowych czy przeprowadzenie szeregu spotkań
konferencyjnych, wykorzystujących różne nowatorskie metodyki. Fundacja Geko jest współodpowiedzialna za prowadzenie
Opolskiego Centrum Wolontariatu "Iskra" oraz jest jednym z inicjatorów i członkiem opolskiej inicjatywy na rzecz
wolontariatu Iskra Opolski Wolontariat. Obecnie działalność fundacji w dużej mierze koncentruje się wokół idei dialogu jako
formy rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych. Działania Fundacji w tym obszarze oparte są o metodykę
norweskiego Nansen Center for Peace and Dialogue.

Fundacja Laboratorium Zmiany - Fundacja Laboratorium Zmiany działa od 2015 r. Od początku naszego istnienia działamy
w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji, zwiększenie poczucia sprawczości wśród osób zagrożonych wykluczeniem .
Ważne miejsce w działalności fundacji zajmują działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami. Wśród innych naszych działań wyróżniają się te, które wpływają na rozwój lokalnej
społeczności (np. poprzez własne działania młodych ludzi) czy też poznania własnych zasobów (osobistych i lokalnych). Z
coraz większym zaangażowaniem środków i sił wspieramy kobiety i dziewczyny, tak aby miały (wewnętrzną) siłę do
przeciwstawiania się stereotypom dotyczącym płci i reagowania na dyskryminację. Ponadto wspólnie z mężczyznami
szukamy sposobów na partnerskie relacje i świat przyjazny zarówno kobietom, jak i mężczyznom, także w wymiarze
międzynarodowym.

Nasze metody pracy to przede wszystkim: warsztaty prowadzone aktywnymi metodami (drama stosowana, cykl Kolba) i
spotkania umożliwiające dialog różnym grupom społecznym.
Od 2017 roku prowadzimy (anty)konferencje, spotkania w formule open - space, które mają na celu dyskusję opartą na
szacunku między różnymi grupami.
*Spotkanie w formule open space jest procesem, w którym uczestnicy/czki sami/e tworzą tematy, na które chcieliby
rozmawiać (w ramach głównego zagadnienia), wszystkie osoby uczestniczą na tych samych zasadach, nikt nie jest
ekspertem, każdy dzieli się opinią z poszanowaniem różnic zdania.
Realizujemy projekty społeczne, finansowane ze środków publicznych i prywatnych. Do tej pory suma dofinansowań
realizowanych projektów przekroczyła 2 mln zł. Każdy taki projekt jest poprzedzony diagnozą, tak, aby w pełni
odpowiedzieć na zauważone potrzeby. Do diagnozy wykorzystujemy aktywne metody partycypacji społecznej (kawiarenki,
spacery, wywiady itd.). Wybrane projekty:
Aktywny Samorząd (FIO, 2019-2020) to projekt z zakresu edukacji obywatelskiej, angażujący społeczności szkolne
skupione głównie w samorządach uczniowskich oraz w szkolnych kołach wolontariatu. Co ważne, pracujemy nie tylko z
młodzieżą, ale także z ich otoczeniem: nauczycielami/kami, dyrekcją, a także z władzami samorządowymi – zarówno na
poziomie lokalnym jak i regionalnym.
“Z młodzieżą w dialogu” -zwiększanie wpływu młodzieży na sprawy które ich dotyczą (Erasmus+ 2018-2021) oraz “Anchors
for the future (Erasmus 2020-2023) - współpraca międzynarodowa osób pracujących z dziewczętami m.in z mniejszości
narodowych i etnicznych.
Projekt “Dziewczyny” w ramach którego powstał raport we współpracy z Instytutem Socjologii UO: “One - Społeczna
wartość kobiet”. Wnioski z wywiadów z 17 młodymi kobietami z Opolszczyzny i ich otoczeniem.
Organizację tworzy stały 8-osobowy zespół. Wśród nas są psycholożki (5 os., w tym dwie osoby pracują jako psycholożki
szkolne) oraz certyfikowane trenerki umiejętności społecznych (7 os. warsztaty i treningi z młodzieżą i z dorosłymi) z
różnorodnym doświadczeniem: między 12 lat a 1 rokiem pracy, a także specjalistki z zakresu komunikacji i mediów.
Członkinie Fundacji posiadają kompetencje niezbędne do realizacji projektu: facylitacja spotkań z wykorzystaniem dialogu,
realizacja działań z lokalną społecznością, organizacja wydarzeń, współpraca z jednostkami oświatowymi i kulturalnymi
JST na terenie województwa, rozliczanie projektów, promocja). Mamy doświadczenie w przygotowywaniu publikacji, tool -
kitów itp. Zróżnicowane poglądy i doświadczenia zawodowe
przyczyniają się do skuteczności naszych działań.
Wybrane ukończone szkolenia:
“Transformacja dialogu i konfliktów”
Szkoła Trenerów Umiejętności Społecznych
NVC
wizyta studyjna w Starachowicach: diagnoza potrzeb społeczności lokalnej w praktyce.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji Z innych
źródeł
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1 Organizacja i przeprowadzenie spotkań inicjalnych z wszystkimi objętymi
projektem stronami - wynagrodzenie 3 000,00 zł

2 Przeprowadzenie spotkań pogłębiających i mapowanie dialogu -
wynagrodzenie

3 000,00 zł

3 Opracowanie mapy potrzeb i przygotowanie dokumentu - wynagrodzenie 3 000,00 zł

4 Koszty zakupu materiałów i usług m.in. poczęstunku, wynajmu lub zakupu
sprzętu i usług na potrzeby wydarzeń w tym oprawy i promocji

600,00 zł

5 Koszty rozliczenia księgowego 400,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 zł
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V. Oświadczenia

Oświadczam(my), że:
1. proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego

oferenta/oferentów
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: 2021-11-04 14:22:04

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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