Załącznik Nr 1do uchwały Nr V/82/2019
Rady Miejskiej w Koszalinie
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Wzór wniosku

(pieczęć wnioskodawcy)
Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Miasta dla podmiotów nie zaliczonych do sektora
finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
I. Podstawowe informacje o złożonym wniosku
1

Organ administracji publicznej,
do którego adresowany jest oferta

2

Tytuł zadania

Prezydent Miasta Koszalina

wniosek
"Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych na remont i
doposażenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w
Koszalinie poprzez rozbudowę istniejącego Domu Samotnej Matki "Dar
życia " w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 13 (utworzenie 13 nowych
miejsc")
w ramach działania 1.4 „Rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi
dziećmi i kobiet w ciąży" Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin
„Za życiem" ustanowionego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20
grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250), w ramach którego utworzone
zostaną nowe miejsca w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży, ujętych w budżecie zadaniowym: funkcja13. Zabezpieczenie
społeczne i wspieranie rodzin, zadanie 13.1. Pomoc i integracja
społeczna, podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań
i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
3
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Miejsce realizacji zadania
Terminy realizacji zadania
publicznego:
1.data rozpoczęcia i zakończenia
rzeczowego zadania;

ul. Wojska Polskiego' 13, 75-701 Koszalin
1) Rozpoczęcie: 1stycznia 2019
Zakończenie: 30 listopada 2019
2) Rozpoczęcie: 01.01.2019
Zakończenie: 30 listopada 2019

2. data rozpoczęcia i zakończenia
finansowego zadania.

ii. Dane wnioskodawcy
1

2

Nazwa wnioskodawcy, forma prawna,

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, ul. Ks. Bpa

numer Krajowego Rejestru Sądowego
lub innej ewidencji, adres siedziby
oraz adres do korespondencji (jeżeli
jest inny od adresu siedziby)

Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin,

Dane kontaktowe,
w tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących
wniosku (np. numer telefonu, adres
poczty

kościelna osoba prawna,
REGON: 040109697
Agnieszka Pluta, aoluta(S)caritas.Dl. tel. 501 546 767
Tomasz Roda, troda(a)caritas.Dl, tel. 516 156 808
Nr rachunku bankowego:

elektronicznej, numer faksu, adres

51 1020 2791 0000 7202 0256 7170

strony
internetowej, nr rachunku bankowego,
na który ma zostać przekazana dotacja)
3

Informacje dodatkowe

Nie dotyczy

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem:
- celowość i korzyści płynące dla lokalnej społeczności w wyniku realizacji zadania,
^miejsca i sposobu jego realizacji,
Stan istniejący: obecnie budynek nie posiada windy oraz schodów zewnętrznych, nie jest dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych, poddasze jest nieużytkowe. W budynku znajduje się 7 pokoi oraz 2 łazienki (jedna na piętro).
Budynek nie posiada jadalni oraz pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
Roboty ogólnobudowlane
Instalacje (w tym sanitarne i elektryczne)
Nadzór inwestorski
Zakup sprzętu i wyposażenia budynku
W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano: - przebudowę istniejącego budynku (obiekt w którym mieści się
DSM) wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza, - nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku
gospodarczego, - rozbudowę o windę zewnętrzną, - wykonanie schodów zewnętrznych. W ramach realizacji projektu
rozszerzona zostanie część mieszkalna dla matek samotnie wychowujących dzieci oraz sióstr prowadzących placówkę,
z uwzględnieniem niezbędnych pomieszczeń uzupełniających. Na- parterze znajdować się będzie pokój spotkań, pokój
zabaw dla dzieci, kuchnia oraz pomieszczenia socjalne. Na wyższych kondygnacjach przewidziano sypialnie z
łazienkami, aneksy kuchenne oraz pomieszczenie socjalne. W części parterowej budynku zlokalizowane zostanie biuro
z zapleczem sanitarnym oraz dodatkowe nadbudowane pomieszczenie spotkań. Obecnie obiekt DSM nie jest
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada wyjście naprzeciw potrzebom i uwzględnia
usunięcie występujących barier komunikacyjnych wewnątrz budynku, montaż windy umożliwiającej łatwiejsze
przemieszczenie się między piętrami oraz dostęp dla osób niepełnosprawnych oraz utworzenie dodatkowego wejścia
z poziomu terenu.
Miejsce realizacji inwestycji: Koszalin, ul. Wojska Polskiego 13, 75-701.
Realizacja zadania przyniesie korzyści dla lokalnej społeczności, jaką jest grupa kobiet ciężarnych oraz samotnych
matek, które będąc w trudnej sytuacji życiowej (bezdomność, bezrobocie, przemoc) znajdują schronienie w DSM, a
przede wszystkim dla małych dzieci, których życie bez otrzymanej pomocy byłoby zagrożone. W DSM oprócz
powyższego wsparcia, przeprowadzane są spotkania, szkolenia edukacyjne, podnoszące kwalifikacje zawodowe.
Kobiety wspierane są w drodze wychodzenia z kryzysu poprzez pomoc psychologa, doradcy zawodowego, naukę
funkcjonowania w życiu codziennym, opieki nad dziećmi, zabawy z nimi, wychowania. Dzięki pomocy, jaką otrzymują
kobiety i ich dzieci w DSM następuje wyrównywanie różnic społecznych, kobiety stają się samodzielne, a ich dzieci
otrzymują szansę na zdrowy i prawidłowy rozwój w atmosferze miłości i bezpieczeństwa.
2. Uzasadnienie inwestycji i zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
Efektem rzeczowym inwestycji będzie wyremontowany budynek Domu Samotnej Matki, zmiana sposobu użytkowania
poddasza, nadbudowa części parterowej budynku, zmiana sposobu użytkowania części parterowej budynku, winda
zewnętrzna, schody zewnętrzne oraz dostosowanie budynku do przepisów PPOŻ.
Rozszerzona zostanie część mieszkalna budynku, powstanie przestrzeń przeznaczona do organizacji szkoleń,
warsztatów i terapii, która do tej pory była dzielona ze świetlicą.
Powstaną newe pokoje mieszkalne wraz z łazienkami, na kondygnacjach mieszkalnych znajdą się również
pomieszczenia kuchenne.

Niewykorzystywane dotąd poddasze zacznie pełnić funkcje użytkowe dla prowadzących DSM. Winda zapewni
komunikację między kondygnacyjną dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parterze utworzony zostanie pokój
spotkań, kuchnia, jadalnia oraz pomieszczenia socjalne. Na wyższych kondygnacjach przewidziano sypialnie z
łazienkami, aneksy kuchenne oraz pomieszczenie socjalne. Zaprojektowano również biuro z zapleczem sanitarnym, a w
nadbudowanej kondygnacji I piętra salę spotkań na potrzeby DSM.
Głównym problemem, który Wnioskodawca chce ograniczyć poprzez realizację przedmiotowego projektu jest
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Jest to złożone zagadnienie, a jego konsekwencje mogą zagrażać
nie tylko rodzicom, ale przede wszystkim dziecku. Jednym ze skutków, który może się pojawić w sytuacji nasilającej się
bezradności opiekuńczo-wychowawczej i braku otrzymania wsparcia, jest sieroctwo. Ważne jest zatem aby istniały
miejsca, które wspierają młode matki, jak i te bardziej doświadczone, ale potrzebujące pomocy, bo to one
podejmują ostateczną decyzję o losach dziecka. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i sieroctwo,
stanowiące niekiedy jej konsekwencję, mogą być spowodowane wieloma czynnikami. Najważniejsze przyczyny to: przemoc w rodzinie,- ubóstwo,- bezrobocie. Przemoc w rodzinie stanowi poważną dysfunkcję. Przebywanie w domu, w
którym jest się jej ofiarą lub świadkiem, sprawia, ze dana osoba nie czuje się bezpiecznie. Nie można wymagać od osoby
żyjącej w strachu aby była pewna swoich możliwości co do zapewnienia dziecku dobrej opieki i prawidłowego rozwoju.
Ubóstwo, czyli posiadanie bardzo ograniczonych środków finansowych, które nie pozwalają na prowadzenie
komfortowego życia, również negatywnie wpływa na radzenie sobie w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Osoby
ubogie często czują się niepewnie i pomimo chęci posiadania potomstwa odczuwają obawy z tym związane, co później
może przekładać się na wychowywanie dziecka. Problem jakim jest ubóstwo wynika najczęściej z bezrobocia lub też
bardzo niskich dochodów. Pomoc osobom znajdującym się w takiej sytuacji polegać powinna po pierwsze na
podnoszeniu ich kwalifikacji, a po drugie zwiększaniu ich motywacji i wiary w siebie. W ramach realizacji niniejszego
projektu wskazane problemy mają zostać ograniczone poprzez udostępnienie większej ilości miejsc w Domu Samotnej
Matki „Dar Życia" w Koszalinie oraz poprawie panujących w nim warunków. Do miejsca tego trafiają kobiety w okresie
okołoporodowym, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i posiadające często traumatyczne wspomnienia. Do tej
pory w DSM przebywało ponad 470 kobiet, z ponad 450 dziećmi. W Koszalinie niemalże 22% wszystkich rodzin stanowią
samotne matki, jest to spore i dość niepokojące zjawisko, które podkreśla istotność przedmiotowego projektu i
konieczność jego realizacji. W Domu Samotnej Matki „Dar Życia" kobiety otrzymują nie tylko bezpieczne i ciepłe
mieszkanie ale również wsparcie dotyczące opieki nad dziećmi i całościową pomoc w aktywizacji społeczno-zawodowej.
Dostępne są konsultacje i terapie z psychologiem oraz pedagogiem, organizowane są szkolenia podnoszące kwalifikacje,
wykłady dotyczące walki z przemocą w rodzinie i współuzależnienia. Wszystkie te działania mają za zadanie
przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, które bardzo często dotyka samotne matki i ich dzieci.
Zakładanym rezultatem jest utworzenie 13 dodatkowych miejsc w Domu Samotnej Matki.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby
kosztów istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)
Lp.

Nazwa/rodzaj kosztu

Koszt całkowity (zł)

Koszt poniesiony

Koszt poniesiony ze

z dotacji (zł)

środków finansowych
własnych, środków
pochodzących

1

Roboty ogólnobudowlane

1 003 181,98

501 590,99

z innych źródeł,
501 590,99

2

Instalacje (w tym sanitarne i
elektryczne)

229 459,43

114 729,71

114 729,72

3

Nadzór inwestorski

29 446,20

14 723,10

14 723,10

4

Wyposażenie

75 908,00

37 954,00

37 954,00

1 337 995,61

668 997,80

668 997,81

Koszty ogółem

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie mieści się w zakresie celów statutowych działalności wnioskodawcy;

2) wszystkie podane we wniosku oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;
3) wnioskodawca nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
4) wnioskodawca nie zalega z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
Caritas Diecezji Koszalirtsko-Knłnhr?«lri»|

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

Data
Załączniki:
1) Kserokopia pozwolenia na budowę, poświadczona za zgodność z oryginałem
2) dokumentacja projektowa na nośniku elektronicznym,
3) dokumentacja fotograficzna wraz z opisem wskazującym na stan faktyczny przed
rozpoczęciem zadania w wersji elektronicznej
4) dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu, na którym ma być realizowane
zadanie - akt notarialny
5) harmonogram rzeczowo-finansowy,
6) informacja o dotychczas uzyskanych środkach publicznych na realizację zadania,
7) dokument potwierdzający zabezpieczenie środków własnych, jeżeli są deklarowane lub
wymagane - wyciąg lokat bankowych.

