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Załączniki d o rozpoządzenia

Pżewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku

Publicznego zdnia24 pazdziernika 2018 r. (poz,2055)

Załączniknr

1

UPROSZCZONA OFERTA REAL|ZACJl ZADANlA PUBLlCZNEGO

POUCZEN|E 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 naleźy skreślićniewłaściwąodpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład:,,pobieranie*/nłepebie+anłe*",

l. Podstawowe informacje o złożonejofercie
1. Organ administracji publicznej,

do którego iest adresowane oferta
2. Rodzaj zadania publicznegol)

.

BURM|STRZ MlERosZoWA
Działalnośćna rzecz osób niepełnosprawnych.

!l. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów}, forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mait, numer telefonu

Stowa rzyszenie,,lch Rado ść"działające na rzecz osób niepełnosprawnych,
K RS-00002 30602, N l P-886-24 -61,-87 8, Rego n-89 1029953,
adres: 58-350 Mieroszów ul. PL. Niepodległości1
tef .74 3030].88, kom.661 929 605

2. Bane osoby uBoważnionej do składanla

Janina Trzaskowska tef. 661 929 605
ja ninatrzask@wp. pl

wyjaśnień dotyczących oferĘ (np, imię i nazwisko,
nurner telefonu, adre§ poczty e|ektronicznej}

1

)Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w
art.4 ustawy
publicznego i o wolontariacie (Dz. U, z201"8 r. poz.450, z poźn. zm,\.

zdnia24 kwietnia 2003

r. o działalnościpożytku

7
V

l. Zakres

zadanaa

,,Szczęśliwy pobyt nad naszym morzem"

1, T,ytuł radania publicznego
2,

Data
roznoczecIa

Termin ręallracll radanla publicznegoz}

3. §yntĘtycmy opls zadania {wraz re wskazaniem

lasz wyjazd

0'J,-05-2021,r.

mleisa jego reallzacji}

wyznacza jednocześnie cel zadania, którym

Data

zakończenia

jest

29-07-2O21,r.

aktywizacja

osók

riepełnosprawnych poprzez wypoczynek w zdrowej i aktywnej formie. Zadanie realizowan€
rędzie w miejscowościPustkowo w ośrodku,,Zem-Turist" dla 50 osób, jest to wyprawa nac

Tlorze Bałtyckie, dedykowana dla osób niepełnosprawnych, dobre warunki pobytu
lsytuowanie w bezpośredniejbliskościplaży to wspaniała okazja do realizacji naszegc
ladania. Takie wyjazdy zawsze traktujemy jako wspaniałą wyprawę po zdrowie, słońce, wiatl

rd morza, plażowanie i zwiedzanie pięknych okolic nadmorskich dając możliwośćosoborr
liepełnosprawnym na integrację między sobą oraz na integrację ze środowiskiem ludz
rdrowych. Taka wyprawa spełnia nasze oczekiwania co do zaspakajania potrzeb: kulturalnych

]oznawczych, społecznych i zdrowotnych czyli tych dla nas najważniejszych. Mamy również

;tatutowy obowiązek dbać

o ich prawa do szczęścia,radościi godności. Wycieczka

którę

rrganizujemy to też wielowymiarowa przygoda, pozwalająca pokonywać bariery wszelkiegc
,odzaju, organizacja

jej bywa często jedyną

okazją dla naszych podopiecznych.

4. opis rakładanych rerultatów realizacii radania publicznego

Nazwa rezultatu

Planowany poriom osiągniącia
rezultatów (wartość

docelowal

Udział osób niepełnosprawnych
razem z opiekunami w realizacji
zadania

Uczestnictwo

w

wycieczkach

krajoznawczych

Zapewnienie

aktywnego
sposobu spędzenia wolnego
czasu
dla
osób
niepełnosprawnych poprzez
organizację Dnia Dziecka (dzień
2

Sposób monitorowania rezultatów l źródlo
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Lista obecności+

7oo%

zdjęcia

fotograficzne

3 wydarzenia

dla

Listy obecności+

zdjęcia

wszystkich
uczestników

fotograficzne

osób
niepełnosprawnych
Pozostali uczestniczą
procesach
w

Dokumentacja fotograficzna
iwyniki konkursów.

45%

przygotowawczych

]Termin realizacji zadania nie może być dłuźszyniż 90 dni.
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konkursów izabaw).
5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji dzialań planowanych
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystane w realizacii zadania

aszym szczytnym zadaniem jest integracja środowiskowa w każdym aspekcie, a działania
ają na celu otwartoŚć na potrzeby naszych niepełnosprawnych w ich codziennym życiu

owinno skutkowaĆ wzrostem kompetencji spotecznych. Wyjazd nad morze niesie za sobą

awsze wzmocnienie

więzi społecznych, spodziewamy się również

wspaniałych posta

aszych podopiecznych jako efektu integracji Środowiskowej wzrost ich otwarcia na otoczeni
ć poznania nowych okolic, ludzi izabytków historycznych.

ako Stowarzyszenie organizujemy już ponad

!2 lat takie wyjazdy. Średnio rocznie po dw

ub trzy z których jeden jest długi /tygodniowy/ a pozostałe jedno lub dniowe wycieczki. Ja

łonkowie Zarządu aktywnie sprawujemy pieczę nad całościąrealizacji zadanjakie prze
naszą organizacją są stawiane. Realizujemy je

z pozytywnym efektem czego dowodem

jes

ktjiż nasi wycieczkowicze już w drodze powrotnej pytają o następny wyjazd.
asza aktywnoŚĆ wynika tez i z tego, iż staramy się jak najwięcej pieniędzy przeznaczyć
na

nsowa nie bezpłatnych wyjazdów dla osób najbardziej poszkodowa nych.
lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Bodzai kosztu

WartośćPLN

Z

dotacji

Z innych

źródeł

zakwaterowanie i
wyżywienie
2.
Transport
3.
Bilety wstępu, przewodnik
§uma wszystkich kosztów
realizacji zadania
1.

51000,00
6000,00
2500,00
59500,00

2000,00

57 500,
00

v. oświadczenia
Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalnościpożytku publicznego
2)
3)

oferenta(-tów);
Pobieranie Świadczeń pienięźnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
pu

blicznego;

oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należnościz tytułu zobowiązań
podatkowych;
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należnościz tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w częŚci ll niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwąewidencją*;

n

6)
7)

wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym

w zakresie związ3nym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem

i

i

faktycznym;

przekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyłystosowne
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

JRADaść,

osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

D ata ..... /..1.., !)ł.,. ż.Q.ł.!.,:.,... ..........
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