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Załącznik nr 1

PŁYNĘŁO __

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: "fl88ieraAie. /niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, Gmłna Solec-Zdrój

do którego adresowana jest oferta

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 publicznego') Działalność na rzecz osób niepelnosprawnych

4. Tytuł zadania publicznego
VII PIKNIK RODZINNY - DZIEŃ NIEZAPOMINAJKI- ZBORÓW 2017

5. Termin realizacji zadania publicznego')
Data . I 26.07.2017r. -r Data. . 122.09.2017r.
rozpoczęcia zakonczema

II. Dane oferenta (-ów)

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub łnnej ewidencji, adres siedziby oraz

adres do korespondencji Ueżeli jest inny od adresu siedziby)
Stowarzyszenie Na Rzecz potrzebujących "Wielki Grosz" przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowi e, KRS0000251467,

Zborów 112, 28-131 Solec-Zdrój

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do Janusz Malara - prezes, tel. 512241592, adres e-mail. wielklgrosz@oD.pl
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. Nr faxu -413777546
numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

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
Zadanie cykliczne - "VII PIKNIK RODZINNY- DZIEŃ NIEZAPOMINAJKI- Zborów 2017" Stowarzyszenie ,organi,uje 26.08.2017 roku.
adanie zostanie zrealizowane w formie imprezy kulturalno - sportowo - rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
W zadaniu weźmie udział ok. 130 osób. mieszkanki DPSw Zborowie - 60 osób, oraz rodziny mieszkanek - ok. 70 osób.
Podczas spotkania zorganizowan~ zostaną konkurencje sportowe - rodzinne, w których uczestnicy będą mogli wykazać się swoimi
umiej~tnościami i sprawnością fizyczną w konkurencjach sportowych i tanecznych. Mieszkanki DPS Zborów zaprezentują swoje talent',
rty~tyczne (wystawa prac wykonanych na zajęciach terapii) oraz sportowe - rzut do kosza, mecze piłki nożnej na małym stole - piłkarzyki.
organizowane ponadto będzie spotkanie rodzin z pracownikiem socjalnym oraz Dyrekcją i pracownikami DPS. Uczestnicy zadania będą
mieli zapewnioną opiekę i wyżywienie (serwis kawowy, napoje, ciastka i obiad). Obiad dla 60 mieszkanek DPS zapewni DPSw Zborowie.

l) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 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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Na zakończenie spotkania odbędzie się zabawa taneczna.

W przygotowanie i realizację zadania zostaną zaangażowani członkowie stowarzyszenia - 10 osób, którzy nieodpłatnie wykonają prace

wiązane z przygotowaniem i realizacją zadania.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego ~
lr.

Osoby nie pełnosprawne nie mają wiele okazji do spędzania czasu z rodziną, uczestniczenia w imprezach rodzinnych, dlatego ważne jest ab••.

mieszkaniec czuł się potrzebny i akceptowany przez swoją rodzinę. W procesie społecznej integracji znaczącą rolę odgrywa kształtowanie

więzi emocjonalnych, stanowiących konsekwencje wzajemnie pozytywnych ustosunkowań i zachowań. Przewodnim naszym hasłem

i symbolem organizowanej imprezy jest niezapominajka "Nie zapomnij".

Potrzeby wskazujące na konieczność wykonania zadania publicznego:

potrzeba kontaktu i integracji osób niepełnosprawnych z rodzinami

potrzeba świadomości uczestnictwa w różnego rodzaju przedsięwzięciach

potrzeba relaksu

potrzeba porozumienia z otoczeniem,

potrzeba bezpieczeństwa

potrzeba bycia zauważanym,

potrzeba rozwijania kontaktów społecznych

potrzeba poczucia własnej wartości

potrzeba rozwijania aktywności fizycznej w różnych formach

Przyczyny występowania ww. potrzeb:

tęsknota za rodziną
poczucie osamotnienia, izolacji społecznej osób niepełnosprawnych
lęk ibrak pewności siebie jako przeszkoda w inicjowaniu nowych kontaktów społecznych i podejmowaniu decyzji
utrudniony dostęp do różnorodnych form relaksu, aktywnego spędzania wolnego czasu
ograniczone możliwości uczestniczenia w imprezach rodzinnych ze względu na stan zdrowia

Rezultaty twarde:

1. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

2. Ilość osób uczestniczących w spotkaniu -130

3. Uczestnictwo w aktywności rekreacyjnej osób niepełnosprawnych

Rezultaty miękkie:

1. Dostarczanie osobom niepełnosprawnym radości, satysfakcji z uczestnictwa w integracyjnym spotkaniu;

2. Pokazanie społeczeństwu umiejętności i talentów osób niepełnosprawnych;

3. Zmiana obrazu osoby niepełnosprawnej w oczach ich rodzin;

4. Nawiązywanie nowych i pogłębianie starych znajomości i przyjaźni;

5. Aktywizacja ruchowa osób niepełnosprawnych;
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego iw przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu Koszt całkowity do poniesienia do poniesienia
(zl) z wnioskowanej ze środków

dotacji') finansowych
(zl) wlasnych, środków

Lp. pochodzących z
innych źródel,

wkładu osobowego
lub rzeczowego')

(zl)
Nagrodv 10 kpi. x 10,00 11 100,00 100,00l

2 Poczęstunek 130 x 3,00 zl. kawa, herbata, napoje, itp. 390.00 390,00

3
Obiad 70 x 14,00 zł. 980,00 800,00 180,00

7.
Wkład osobowy 10 osób x 8 godz. x 13,00 zł. 1040,00 1040,00

Koszty ogólem: 2510,00 800,00 1710,00
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Oświadczami-Y),że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy ~atJjeraRje./niepobieranie. świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz zatącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym;
4) oferent*/efefeRa* składający niniejszą ofertę nie zalega f-tą)*/2alega (ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent"/efe<eOO" skład .ący niniejszą ofertę nie zaiega Hąj"/,.Iega I jąJ" z opłacaniem należności z tylułu składek na

ubezpieczenia społeczn

v -5~:~=~~:::::::::::::.
M al;~rzg.1«..N..Q)mk. IąD.

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

Data 12.07.2017r.

Załacznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
41W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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