
 
 

Gdańsk, 9 grudnia 2022 r.  
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
 
 
Nazwa zadania: Zimowe aktywności dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 
 
Termin realizacji zadania: 16-29 stycznia 2023 r. 
 
Forma realizacji zadania: Porozumienie z organizacją pozarządową w sprawie realizacji zadania  
 
Cel zadania: Stworzenie dzieciom i młodzieży z Ukrainy możliwości aktywnego wypoczynku w Gdańsku, a 
także poza nim; zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ukraińskiej w okresie ferii poprzez 
organizację różnych form wypoczynku realizowanego w celach rekreacyjnych i regeneracji sił fizycznych i 
psychicznych. 
 
Adresatami zadania są dzieci i młodzież w wieku szkolnym przybyłe z Ukrainy do Gdańska po 24 lutego 2022 
r., mieszkające obecnie w Gdańsku / uczące się w gdańskich szkołach / korzystające z edukacji zdalnej 
prowadzonej na terenie Gdańska oraz dzieci i młodzież na stałe mieszkające w Gdańsku / uczące się w 
gdańskich szkołach. 
 
W ramach zadania Oferent może zrealizować następujące działania: 
 

• Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży z Ukrainy na terenie Gdańska 
• Działania prowadzone co najmniej 7 godzin dziennie od poniedziałku do piątku dla dzieci i młodzieży 

z Ukrainy zapewniające opiekę, jeden ciepły posiłek, 
• W ramach półkolonii Oferent powinien przygotować propozycję zajęć edukacyjnych, sportowo-

rekreacyjnych, kulturalnych, itp. 
 
W zadaniu powinny uczestniczyć także dzieci i młodzież na stałe mieszkające w Gdańsku / uczące się w 
gdańskich szkołach, w celu zapewnienia przestrzeni do interakcji i integracji między dziećmi i młodzieżą.  

 
Oferent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w 
sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) oraz ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o 
przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 405). 
 
Rezultaty zadania, będące kryteriami oceny Ofert: 

• Program półkolonii 
• Włączenie dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających w Gdańsku oraz ich gdańskich rówieśników 
• Doświadczenie Oferenta w realizacji podobnych zadań 
• Liczba uczestników półkolonii 
• Liczba młodych ludzi zaangażowanych w działania jako wolontariusze/ edukatorzy rówieśniczy 
• Liczba osób zapisanych do system ONZ „U-Report” 
• Liczba wydarzeń / wyjazdów / zajęć 
• Zaproponowany kosztorys 

 
Środki przeznaczone na realizację zadania: 500.000 zł 
 
Realizacja zadania jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Fundusz Narodów 
Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), w ramach programu dla Miasta Gdańska i Umowy Współpracy 
Programowej Fundacji Gdańskiej i UNICEF.  
 
Organizacja pozarządowa wnioskująca o przyznanie środków na realizację zadania powinna przedstawić 
ofertę na realizację zadania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w 
sposób efektywny, oszczędny i terminowy. 
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O zawarcie porozumienia mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podmioty te mogą uczestniczyć w 
zadaniu oferując wsparcie merytoryczne lub rzeczowe. 
 
Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania. 
 
Fundacja Gdańska zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty, niewybrania żadnej oferty, 
przeprowadzenia negocjacji z oferentami, unieważnienia postępowania. 
 
Składanie ofert 
 
Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres ngo@fundacjagdanska.pl do dnia 18 grudnia 2022 roku 
do godz. 23:59. Oferty składane przez organizacje pozarządowe nie wymagają stosowania formularzy.  
 
Oferty muszą zawierać w szczególności:  

1. Dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres siedziby, KRS, imię i nazwisko oraz umocowanie osoby 
składającej ofertę) 

2. Opis propozycji realizacji zadania zgodny z niniejszym zaproszeniem 
3. Opis doświadczenia Oferenta w realizacji podobnych zadań 
4. Propozycję programu do zrealizowania podczas półkolonii 
5. Termin i miejsca realizacji zadania  
6. Liczbę: 

a. uczestników półkolonii, 
b. młodych ludzi, którzy zostaną zaangażowani w działania jako wolontariusze/ edukatorzy 

rówieśniczy, 
c. wydarzeń / wyjazdów / zajęć do zrealizowania w trakcie półkolonii 

7. Szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania 
8. Łączną kwotę niezbędną do zrealizowania zadania 

 
Przed złożeniem oferty Fundacja Gdańska udziela oferentom stosownych wyjaśnień dotyczących zadania 
oraz wymogów formalnych – Katarzyna Roguszewska, kierownik Programu Współpracy z UNICEF: 
kroguszewska@fundacjagdanska.pl.  
 
Klauzule dotyczące stosowania Standardów UNICEF 
 
Oferent będzie wykonywać zadanie z dołożeniem należytej staranności i efektywnie, będzie przestrzegać 
lokalnych zwyczajów oraz wysokich standardów moralnych i etycznych. Oferent zobowiązuje się również 
wykonywać zadanie w sposób prezentujący najwyższe standardy postępowania w celu zapewnienia 
przestrzegania podstawowych wartości Organizacji Narodów Zjednoczonych, Konwencji o Prawach Dziecka, 
Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych. 
Oferent zobowiązuje się do przestrzegania: 

a) postanowienia ST/SGB/2003/13 zatytułowanego „Specjalne środki ochrony przed 
wykorzystywaniem seksualnym i nadużyciami seksualnymi”, które jest dostępne na stronie: 
https://undocs.org/ST/SGB/2003/13, 

b) odpowiednich postanowień zawartych w merytorycznych zasadach polityki UNICEF-u w sprawie 
postępowania promującego ochronę i zabezpieczenie dzieci, dostępnej na stronie: 
https://www.unicef.org/supply/sites/unicef.org.supply/files/2019-08/UNICEF-executive-directive-
child-safeguarding-policy.pdf 

c) odpowiednich postanowień polityki UNICEF-u dotyczącej zakazu i zwalczania oszustw oraz 
korupcji dostępnej m.in. na stronie: https://www.unicef.org/supply/media/6806/file/Policy-
Prohibiting-Combatting-Fraud-Corruption-Aug2013.pdf 

 
 
Informacja na temat wyboru oferenta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Fundacji: 
www.fundacjagdanska.pl 
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