
Załączniki do rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia……………….(poz.

…)
Załącznik nr 1

OFERTA  REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO -  Dni Seniora w gminie Zduny  2018

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji
publicznej,

do którego adresowana jest
oferta

Burmistrz Zdun

2. Tryb, w którym złożono
ofertę

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania
publicznego1)

 Działania na rzecz osób starszych i  
dyskryminowanych grup społecznych,

4. Tytuł zadania publicznego DNI SENIORA w gminie Zduny

5. Termin realizacji zadania
publicznego2)

Data
rozpoczęcia 01.10. 2018

Data
zakończenia 31.10.

2018

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” ,

ul. Baszkowska 83,       Konarzew
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@gmail.com
www. razemdlakonarzewa.wrk.org.pl

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.

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

Dni Seniora w gminie Zduny organizowane będą po raz  trzeci i podobnie jak poprzednie edycje dedykowane

są  osobom,  które  zazwyczaj  na  co  dzień  nie  należą  do  klubów  seniora.  Ponieważ  czują  one  potrzebę

przebywania  w środowisku zbliżonym wiekowo taka forma okazjonalnej aktywności wychodzi naprzeciw

ich potrzebom. 

Tegoroczna edycja będzie organizowana w Zdunach, Konarzewie i Chachalni. Przewidywany jest udział 30

osobowej  grupy  seniorów z  gminy Zduny  .   W tym roku senioralne spotkania  będą  miały   historyczno-

kulturalno-sportowy   charakter.  Ponadto  planowane  jest   spotkanie   z  pedagogiem  w  grupie

międzypokoleniowej.  Tematyką warsztatów umiejętności społecznych będzie  komunikacja interpersonalna

z  otoczeniem,  sygnalizowania  swoich  potrzeb  oraz  rozumienia  potrzeb  otoczenia.  Brak  właściwego

postrzegania wagi potrzeb własnych / otoczenia rodzi sytuacje konfliktowe oraz  nieporozumienia. 

Kulturalne popołudnie zostanie zorganizowane wspólnie z Biblioteką Publiczną w Zdunach.  Planujemy seans

filmowy.  Po   spotkaniu  uczestnicy  przejdą  na  kręgielnię  gdzie  tradycyjnie  rozegrany  zostanie  Turniej

Bowlingowy  o  Puchar  Burmistrza  Zdun.  Dla  uczestników  przewidziano  puchary  i   medale  pamiątkowe.

Poczęstunek na spotkanie sfinansowany zostanie z odpłatności uczestników. 

Część historyczna będzie realizowana w trakcie rajdu szlakiem powstańczym. Wyruszy on z Konarzewa przez

Perzyce aż do Chachalni, gdzie na Szańcu Powstańczym w Borownicy odbędzie się apel poległych.  Rajd z

okazji 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego ma mieć charakter międzypokoleniowy. Uważamy

bowiem, że na naszym pokoleniu spoczywa obowiązek krzewienia i kultywowaniu pamięci oraz  ,  tradycji

narodowo-wyzwoleńczych.  Apel  poległych  zorganizowany  zostanie  z  pomocą   1  Zdunowskiej   Drużyny

Harcerskiej oraz młodzieży szkolnej.  Na zakończenie planowane jest ognisko przygotowane wspólnie z Radą

Sołecką Chachalni. Uczestnicy otrzymają okolicznościowe plakietki. 

Punktem kończącym akcję będzie wyjazd do Poznania na targi VIVA Senior, na których uczestnicy będą mieli

możliwość  zapoznania się  z  wielkopolską ofertą  edukacyjno-zdrowotno-społeczną dedykowaną  tej  grupie

wiekowej  W czasie tego wyjazdu przewidziane jest także zwiedzanie Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

Wstęp do muzeum zostanie pokryty z odpłatności uczestników.  

               Od uczestników akcji  przewidziane jest pobieranie odpłatności, która pokryje koszty ujęte w

budżecie,  w części przewidzianej z udziałem zaproszonych gości. W realizację inicjatywy włączone zostaną

lokalne instytucje oraz osoby z wiedzą i umiejętnościami w swoich dziedzinach. 

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Zakładane rezultaty  : 

1. poprawa umiejętności społecznych  – dostrzeganie i rozumienie  potrzeb własnych i  otocznia 

2. zwiększenie  aktywności fizycznej 

3. wzbogacenie oferty spędzenia czasu wolnego seniorów w oparciu o inicjatywy międzypokoleniowe 

4. pielęgnowanie patriotycznych tradycji narodowo-wyzwoleńczych 
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku 
większej liczby kosztów istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Lp.

Rodzaj kosztu Koszt całkowity
(zł)

do poniesienia
z wnioskowanej

dotacji3)

(zł)

do
poniesienia
ze środków

finansowych
własnych,
środków

pochodzących
z innych
źródeł,
wkładu

osobowego
lub

rzeczowego4)

(zł)

1 Napoje , art. spożywcze 200 150 50

2 Ubezpieczenie NNW 100 100 0

3 Pedagog – warsztaty 250 250 0

4
Koordynator  

Księgowy
150
150

150
0

0
150

5 Bilety wstępu 200 0 200

6. Usługa transportowa 900 900 0

7. Plakietki okolicznościowe 150 150 0

8 Wynajem obiektu 100 100 0

9 Puchary, medale 150 100 50

10 Mat. papierniczo-biurowe 100 100 0

11 Wolontariusze 120 0 120

Koszty ogółem: 2570 2000 570

Konto : 78 2030 0045 1110  0000  0408 3080,  Bank BGŻ BNP Paribas S.A Warszawa

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

oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* 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 (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu 

składek na ubezpieczenia społeczne.

.................................................................

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