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Załącznik nr 1

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
Burmistrz Zdun

1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta
2. Tryb, w którym złożono ofertę
3. Rodzaj zadania publicznego11
4. Tytuł zadania publicznego
5. Termin realizacji zadania publicznego21

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Aktywizacja społeczna i integracja społeczności we wsi, gminie i powiecie

JESIENNA PORA CZASEM DLA SENIORA
Data
rozpoczęcia

01.10 2016

Data
zakończenia

10.11.2016

II. Dane oferenta (-ów)
1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
: Stowarzyszenie : „Razem dla Konarzewa” ,
Konarzew
ul. Baszkowska 83,
KRS 0000554730
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. numer
telefonu, adres poczty elektronicznej, numer
faksu, adres strony internetowej)

Barbara Łasińska

- 506 56 55 51

e-mail: razem .dla.konarzewa@ gm ail.com
w w w .razem dlakonarzewa.wrk.org.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego realizacji,
grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego___________________
Celem projektu jest aktywizacja środowisk senioralnych z wiosek gminy Zduny oraz ich integracja z działającymi już aktywnie
seniorami ze Zdun. Projekt dedykowany jest dla 50 mieszkańców gminy Zduny- grupy w wieku 50+ ,. Realizowany będzie w
Zdunach, i Konarzewie . W jego realizację włączą się seniorzy - zarówno finansowo jak i organizacyjnie. Chęć do udziału w
projekcie w ramach partnerstwa zadeklarowały Biblioteka Gminy i Miasta Zduny oraz Zdunowski Ośrodek Kultury. Dla
uczestników przewidziane są 2 wycieczki, wieczornica, gry i zabawy międzypokoleniowe, rozgrywki sportowe oraz panel
dyskusyjny. Każda z w/w form będzie dotyczyła innego aspektu życia seniora - począwszy od siłowni umysłowej, poprzez
aktywność fizyczną do aktywności społecznej. Projekt przewiduje uczestnictwo osób starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci
i młodzieży.

11 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.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

1

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
Seniorzy Zdun prowadzą aktywne i różnorakie działania. Seniorzy z okolicznych wiosek nie mają takiej tradycji. Uczestniczą w
akcjach i wydarzeniach organizowanych dla mieszkańców gminy, przy czym jest to głównie uczestnictwo na zasadach gościa.
Projekt zakłada iż w jego realizację aktywnie włączą się jego odbiorcy. Będzie to sposób na zaangażowanie się od pomysłu do
realizacji. Seniorzy będą mieli możliwość współtworzenia swojej czaso - przestrzeni.
Uczestnicy projektu będą mieli okazję zgłębienia

swej wiedzy historycznej o historii Polski oraz podzielenia się wiedzą nt

historii Zdun. Będzie to zapewne dobry początek zachęcający seniorów do włączenia się w organizację i uczestnictwo w
obchodach 750 - lecia Zdun w 2017 roku.. Podsumowaniem i zachętą ma być wycieczka do Trzebnicy - do Sanktuarium sw.
Jadwigi. Wizyta w Muzeum Ludowym będzie tematycznie bliska mieszkańcom wiosek,.
Czas gier, konkursów i zabaw z młodym pokoleniem przywoła lata ich młodości. Dla młodych zaś będzie okazją do poznania
gier, zabaw i konkursów z lat dzieciństwa swoich dziadków. Spotkanie i wspólne działania z osobami mniej sprawnymi ma
uczulić i zrozumieć potrzeby oraz ograniczenia innych ludzi.
Wyjazd do Poznania oraz uczestnictwo w inauguracji obchodów miesiąca Seniora a także spotkanie ze seniorami innych
klubów ma być okazją do obserwacji jak to robią inni, sposobem na wymianę dobrych praktyk.

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

do poniesienia
z wnioskowanej
dotacji31
(zł)

W yżyw ienie, N a p o je , art. spożywcze

600,00

400,00

do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych, środków
pochodzących z
innych źródeł, wkładu
osobowego
lub rzeczowego41
(zł)
200,00

Ubezpieczenie

100,00

100,00

-

Transport

1350,00

1150,00

200,00

Bilety wstępu do teatru

300,00

-

300,00-

W ynajem lokalu na Turniej Bowlingowy

100,00

100,00

-

M ateriały biurowe, papiernicze

100,00

100,00

-

Reklama - plakietki okolicznościowe

250,00

250,00

-

Naczynia jednorazow e , , środki czystości

200,00

200,00

W yn a g ro d ze n ie : prelegent
Muzyk Koordynator księgowa
W olontariusze

500,00

500,00

-

300,00

—

300,00

3800,00

2800,00

1000,00

Rodzaj kosztu

Lp.

1

2

3
4
5
6
7
8

9

10

Koszty ogółem:

Konto : 78 2030 0045 1110 0000 0408 3080,

Bank BGŻ BNP Paribas S.A Warszawa
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Oświadczam (-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepebieranic* świadczeń pieniężnych od adresatów
zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-jąf*/zalega ( ją)* z opłacaniem należności z tytułu
składek na ubezpieczenia społeczne.

Prezes Stowarzyszenia
m f DIAKONĄJRZEWA"
Stowarzyszenie

Barbara
......... ............................

—

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

"RAZEM DLA RONARZEWA’
ul. Raszkowska 83, Kcnaizew,
63-700 Krotoszyn,
te!. 62 722 08 97, 506 565 551
NIP 6211814435 REGON 361354764

Data.

Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
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