BRANŻOWI AMBASADORZY GDAŃSK POMAGA
REGULAMIN PROGRAMU WSPARCIA FINANSOWEGO DLA PARTNERÓW REALIZUJACYCH
DZIAŁANIA W RAMACH AKCJI GDAŃSK POMAGA - WSPIERAJ SENIORA

§1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem programu jest Fundacja Gdańska z siedzibą w Gdańsku (80-830), przy
ulicy Długi Targ 28/29 (numer NIP: 583 26 27 491, KRS: 0000052463).
2. Opis programu: „BRANŻOWI AMBASADORZY GDAŃSK POMAGA”
Program jest realizowany w formie ciągłego naboru partnerów działających na terenie
Gdańska i na rzecz jego mieszkańców. Organizator programu szuka partnerów
pozarządowych lub instytucjonalnych, którzy mają pod swoją opieką, pomagają, świadczą
usługi na rzecz podopiecznych i są w stanie określić, zdefiniować szczegółowo ich
kategorię np. osoby z niepełnosprawnością, bezdomne itp.
Głównym kryterium jest fakt, że grupa/osoba ta wymaga pomocy w codziennym życiu w
szczególności wsparcia w załatwieniu usług takich jak, zakupy, usługi wspierające, które
w związku z COVID-19 należy wdrożyć, żeby im pomóc.
Wskazana grupa i osoby którym Partner udzieli wsparcia nie mogą otrzymywać już takiej
pomocy z instytucji publicznych oraz te na ich rzecz nie są prowadzone usługi opiekuńcze
finansowane ze środków publicznych.
Kryterium grupy odbiorców:
a) Powyżej 70 roku życia nie korzystających ze wsparcia MOPR w zakresie usług
opiekuńczych;
b) Osób w rożnym wieku, które ze względu na szczególną sytuację dot. stanu zdrowia,
niepełnosprawności, potrzebują pomocy w realizacji zakupów, wyprowadzania
zwierząt domowych, pomocy wolontariusza w codziennym funkcjonowaniu.
Partner w ramach uzyskanego wsparcia powinien wykazać się do 31.12.2020 roku
organizacją wsparcia w postaci dostarczania zakupów, pomocy w codziennych sprawach
dla wskazanych przez siebie osób.
Środki na ten cel wynoszą 135 000 zł brutto i pochodzą z dofinasowania udzielonego przez
Gminie Miasto Gdańsk w ramach projektu rządowego „ Wspieraj Seniora”. Program
Branżowych ambasadorów łącznie 850 podopiecznych i 100 wolontariuszy.
3. Zadania partnera obejmują:

a) Stworzenie programu branżowego dla kategorii podopiecznych wskazanych przez
Partnera.
b) Każdy partner ma wyznaczyć asystenta/koordynatora grupy branżowej.
c) Każdy koordynator ma posiadać dedykowany numer telefonu dot. Gdańsk Pomaga.
d) Każdy koordynator ma zarządzać wsparciem osób przez siebie wskazanych
spełniających kryteria programu.
e) Prowadzenie swojej bazy wolontariuszy do pomocy wskazanym podopiecznym i
dodawanie jej do bazy Gdańsk Pomaga w celach sprawozdawczych.
f) Każdy projektodawca ma świadczyć podstawową pomoc i dostarczać usługi społeczne
polegające w szczególności na pomocy w realizacji zakupów, wyprowadzeniu psa oraz
innych czynnościach wymagających wsparcia. Projektodawcy wskazują liczbę osób,
którym będą pomagać a ich dane sprawozdaje za pomocą bazy Gdańsk pomaga.
g) Projektodawca realizuje świadczenia samodzielnie. W trudnych przypadkach
przekazuje sprawę do ogólnomiejskiego Centrum Gdańsk Pomaga.
h) Wypełnianie bazy danych Gdańsk Pomaga informacjami dotyczącymi wsparcia
podopiecznych w celach sprawozdawczych.
i) Zarządzanie danymi osobowymi pozyskanymi w trakcie realizacji projektu.
j) Komunikację i informację o możliwości korzystania wśród grup branżowych.
k) Udział i współpracę oraz zarządzanie programem według wskazania Fundacji
Gdańskiej.
l) Wskazanie wolontariuszy, członków organizacji, którzy udzielali wsparcia i dopisanie
ich do bazy Gdańsk pomaga w celach sprawozdawczych. Na zgłoszonych we wniosku
partnerskim min.10 podopiecznych powinien przypadać min. jeden wolontariusz.

4. Miejsce realizacji projektu: Gmina Miasto Gdańsk.
5. Czas realizacji projektu: od 14.12.2020- 31.2020 roku.

§2
WSPARCIE FINANSOWE I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Każda instytucja, organizacja chcąca przystąpić jako instytucja partnerska do projektu musi
wypełnić
formularz
zgłoszeniowy
dostępny
na
stornie
https://gdanskpomaga.pl/partnerstwo
2. Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z decyzją o zakwalifikowaniu się do
partnerstwa.
3. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z
2018r. poz. 450) z wyłączeniem organizacji bezpośrednio związanych z partiami
politycznymi oraz stanowionymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Organizacje
muszą prowadzić odpłatną działalność statutową lub gospodarczą i wystawiać
rachunek/fakturę za usługę określną w regulaminie.
4. Organizator przewiduje wsparcie finansowego dla partnera, które ma mu pomóc w
zorganizowaniu pomocy podopiecznym podczas COVID-19 spełniającym kryteria
wskazane §1 pkt.2, w tym oddelegowaniu koordynatora, wsparcia wolontariuszy w
działaniu.
5. Wyboru Partnerów będzie się odbywał sukcesywnie do wyczerpania możliwości
finansowych organizatora, które są określone na poziomie łącznym wsparcia 850 osób. I
wynoszą łącznie 135 000 zł

6. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o możliwości udziału i otrzymaniu
wsparcia finansowego w ciągu trzech dni z tym ze ostanie wnioski można składać do 27
grudnia 2020.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do podpisania umowy o współpracy z wyłonionymi
przez siebie paterami.
8. Rozliczenie wsparcia finansowego (po zawarciu umowy o współpracy) nastąpi poprzez
wystawienie faktury.
§3
ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania akcji.
§4
INNE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy
kodeksu cywilnego.
2. Osoba kontaktowa z ramienia Organizatora: Paweł Buczyński Fundacja Gdańska
Tel. 690 85 00 00 mail: pbuczynski@fundacjagdanska.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

