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Załączniki do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (paz, 2055)

Załącznik nr 1

WZÓR 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należywypełnić wyłącznie w białychpustych polach, zgodniez instrukcjami umieszczonymiprzyposzczególnychpolach
orazw przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką,np.: "pobieranie*/niepobieranie"" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź,pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie" /Riepsl:lieraRie"".

I. Podstawowe lnformacle o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, BURMISTRZMIASTAGARWOLIN
do którego jest adresowana oferta

2. Rodzaj zadania publlcznego" INTEGRACJAŚRODOWISKOSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

II. 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-mail, numer telefonu

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI MŁODZIEZY I DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH " SPORTOWA",
KRS: 0000645895;
ul. Sportowa 5 08 - 400 Garwolin;
stowarzyszenie_sportowa@onet.pl; 601235792

2. Dane osoby upoważnionej do składania ELżBIETA GRZEGRZÓŁKA; tel.: 601235792,
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,

e- mail: stowarzyszenie_sportowa@onet.plnumer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego W Garwolinie jesteśmy RAZEM- mali i duzi, niepełnosprawni i sprawni

2. Termin realizacji zadania publicznego2)
Data \25.11.2019 \ Data. , \31.12.2019
rozpoczęcia zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Społeczna integracja środowisk to dążenie do wzajemnego połączenia się światów niepełnosprawnych i sprawnych w nową

całość. Integracja społeczna niesie za sobą korzyści dla osób zdrowych i niepełnosprawnych r dla rodziców i opiekunów, dla

nauczycieli oraz dla środowiska lokalnego.

Projekt "W Garwolinie jesteśmy RAZEM- mali i duzi, niepełnosprawni i sprawni" jest dedykowany dla przedszkolaków, młodzieży

szkót podstawowych i ponadpodstawowych naszego Miasta oraz podopiecznych Stowarzyszenia "Sportowa" działającego

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późno zm.).

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



IW Garwolinie. Praca nad projektem wynikła z obserwacji społeczności miasta, gdzie każda grupa stanowiła swoje odrębne

środowisko i wszystkie przedsięwzięcia realizowała wewnątrz. Postanowiliśmy opracować projekt, który będzie integrował dzieci,

młodzież i dorosłych, sprawnych i niepełnosprawnych.

Zakładamy, że w czasie trwania naszego przedsięwzięcia odbędą się zajęcia artystyczne - 8 zajęć plastycznych, 10 godzin zajęć

eatralnych, 5 zajęć muzycznych, 10 grup zostanie przeszkolonych w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Każde zajęcia

będą rozpoczynały się blokiem ćwiczeń integrujących, ponieważ grupy będą mieszane - dzieci młodzież, niepełnosprawni i sprawni.

Na Mikołajki będziemy odwiedzać dzieci z garwolińskie przedszkola, projekt podsumujemy na uroczystej Integracyjnej Wigilii.

Iw projekcie wezmą udział, pracujący społecznie, pedagodzy z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Garwolinie, Publicznej Szkoły

Podstawowej nr 2 w Garwolinie, wychowawcy z miejskich przedszkoli, wolontariusze działającego w Garwolinie Stowarzyszenia

'Sportowa"

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia

Sposób monitorowania rezultatów I źródłoNazwa rezultatu rezultatów (wartość
docelowa) informacji o osiągnięciu wskaźnika

• zachęcenie osób niepełnosprawnych do w projekcie weźmie udział deklaracje uczestnictwa w zajęciach, listy
wyjścia z domu i aktywności 30 podopiecznych obecności, zdjęcia

Stowarzyszenia "Sportowa"

• stworzenie warunków sprzyjających przygotowanie zajęć dla listy obecności , zdjęcia, filmy, artykuły w
integracji niepełnosprawnych z grupy około 250 osób mediach lokalnych i społecznościowych
pełnosprawnymi

• aktywizacja młodzieży poprzez w wolontariacie weźmie umowy świadczenia wolontariatu
wolontariat udział 22 uczniów

• osiągnięcie umiejętności udzielania przeszkolimy około 250 deklaracje uczestnictwa w zajęciach, listy
pierwszej pomocy uczestników obecności, zdjęcia

• wykształcenie umiejętności uczestnicy projektu - około ewaluacja projektu - rozmowy, ankiety,
nawiązywania kontaktów 250 osób wywiady
rówieśniczych i współpracy w grupie.

• rozwinięcie właściwej postawy, pełnej
zrozumienia i sympatii, wobec osób
niepełnosprawnych,

• zorganizowanie Integracyjnej Wigilii około 100 osób zdjęcia, filmy, artykuły w mediach lokalnych
i społecznościowych

, Sportowa"

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Młodzieży i Dorosłych Osób Niepełnosprawnych w latach 2017, 2018, 2019 było współorganizatorem

Powiatowej Paraolimpiady Dzieci i Młodzieży, prowadzimy zajęcia dla osób niepełnosprawnych. W projekcie będziemy

MIspółpracować z pedagogami z Zespołu szkół Specjalnych nr1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Garwolinie, gdzie będą się odbywać

zajęcia integracyjne i artystyczne. Zajęcia pierwszej pomocy przedmedycznej odbędą się w ZSS nr1 i w przedszkolach miejskich.

Integracyjna Wigilia odbędzie się w ZSS nr1 w Garwolinie. Instytucje te użyczają nieodpłatnie pomieszczenia na zajęcia. W projekcie

będą również brali udział - świadcząc pracę społecznie - rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych, członkowie Stowarzyszenia



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych
PlN źródeł

1. Koszt 1- zakup materiałów 900z1 900z1 Ozl
promujących projekt

2. Koszt 2 - zakup materiałów i pomocy 6500 zl 6500z1 Ozl
dyd aktycznych

3. Koszt 3 - zakup artykułów 2500 zl 2500z1 Ozl
spożywczych, upominków, dekoracji

4. Koszt 4 - wynagrodzenie instruktorów 3700z1 Ozl 3700z1
prowadzących zajęcia, wychowawców i
opiekunów

5. Koszt S - koordynacja projektu 1000 zł Ozl 1000z1

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 14600 zł 9900z1 4700zł

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
:;>ublicznego;

3) oferent* / oferenci* skladający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytulu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszejoferty są zgodne z KrajowymRejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalącznikachsą zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

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

8b ~~~e(pG' 
--- PRiz!ifroW 

..................... ~fORT~~ ~.. :/ ~ .

~.Q.0:§ 9r... ~

Data 08.11.2019 r

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


