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poripis,"

oFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLI

/Ą'o9'

(\

łoł{

Data i miejsce złożeniaoferly
(wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA
ORGAI\IZACJI PoZARzĄDowEJ(_YcH) / PoDMIoTU(_Ów),
o KTÓRYM (-YCH) MowA w ART.3UsT. 3 UsTAwY z DNIA 24 KwIETNIA
0DZIAŁALNOŚCI PoZYTKU ?IJBLIC7'NEGO I o WOLONTARIACIE
(DZ.V. Z 2010 R. NR 234,?02.1530 1)
r

ealizacj a zadania

p ub

I

i

2003 R.

czn ego

W'arsztaĘ Edukacyjne
(tytuł z adania pub li c z ne go)

W FORMIE
WSPARCIAI) REALIZĄCJI ZADANIA PUBLICZNEGO PF.ZF,a
Burmi strz Gminy B oguchw ała
(organ administracji plłblicznej)

składana na podstawie przepisów działuIIrozdziału 2 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności
poŻytku publicznego i o wolontariacie

.

I. DANE oFERENTA /
1) dane oferenta

oF'ERENTÓW

tl

rl

Fundacj a P odaruj Miłość o s ob om Niepełnospr ałnw
2) forma prawna:

a)

( ) stowarryszenie
( ) kościelna osoba prawna
( ) spółdzielnia socjalna

(x) fundacja

( ) kościelna jednostka organizacyjna
( ) inna......

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądorvym, w innym rejestrze lub ewidencji:
000454974 I

4\ datawpisu, rejestracji lub utworzenia:

6)

25.03.2015
5) nr NIP:
5

170369304

6) adres:
miejscowość:. Nosówką

nr REGON:
361084738

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza'.7)

5)

i

gmina: Boguchwała powiat: 8) rzeszowski
woj ewództw o : P o dkarpacki e

kodpocŻowy:

36-047

tel.:
faks:
798765743

pocztilNiechobrz

e-mail:
podarujmilosc@gmail.com

7)

8) numer rachunku bankowegoz 38I I40200400086A275746038

nauwa banku: łnBank

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta / oferentów l):
a) Natalia Sitek
b) Janusz

Sitek

10) nanva' adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośredniowykonującej zadanie, o
którym mowa w ofercie: 9)
Nie doĘczy
11) osoba upoważniona do składania rvyjaśnieńdoĘcących oferty (imię
kontaktowego)
Nątalia Sitek tel. 721092384

1

i

nazwisko oraz nr telefonu

2) przedmiot działalnościpożytku publicznego:

a) działalnośćnieodpłatna pożytku publicmego

organizowanie kiermaszów, wysta'w, festynów, kankursów oraz imprez publicznych

i e r ani e akĘw i z a cj i z aw o dow ej a s ób ni epe łno spr aw rly c h
Współpraca z rodzinami osób niepełnosprawnych ;
WspóĘraca Z organafni ądministracji samorzqdowej, państwowej, osobami prawttymi
izyczłtymi, klubami Sportowymi, stawarzyszeniąmi w lrraju i zagranicq;

W sp

i

b) działalnośćodpłatna pozytku publicmego

nie prowadzi

13) jeżeli oferent / oferencil) prowadzi / prowadąl) działalnoŚć gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców

b) przedmiot działalnościgospodarczej

Nie prowadzi

il.

INFoRMACJA

o sPosoBIE

RBPREZENTACJI oFERENTÓW

woBEc

ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WRAZ Z PRZYTOCZENIEM PODSTAWY PRAWNEJ
Nie dotyczy

IO)

oRGANU

ilL szC7'EGoŁowY zAKREs RzEczowY
REALIZACJI

1.

ZADANIA PUBLICZNEGo PRoPoNowANEGo Do

Krótka charakterystyka zadania publicznego

organizacja oraz prowadzenie wąrsztatów edukacyjnych w zakresie lqłnoterapii, ekoterapii oraz
warsztatów technicznych dlą osób niepełnosprcnłnych w wmiarze 4 godzin zegarowycłt, jeden
raz w tygodniu. ZaWadarty projekt realizacji to olcres od 1 października 20]5 do 19 grudnia
2015. W dniu 19 grudnia pragniemy zorganizować kiermasz bożonarodzeniowym na którym
między innymi zaprezentujemy efekty naszej pracy.

2.

opis potrzeb wskazujących na koniecznoŚć wykonania zadania publicznego, opis ich przycTyn
skutków

oralz

osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Boguchwała' które ukończyły 24 rok źycia, a tym Sąmyrn
ukończyfu obowiqzek szkolny w niektórych przypadkach pozostajq biernie w domu, rehabilitacja
społeczna i zdrowotną zostaje zahąmowana, należy mieć na un-adze, iż potrzeby wr€a z zakończeniem
obowiqzku szkolnego takich osób nie zakończyły się. Nie mażemy dopuścićdo wycofania osób

niepełnosprawnych, powinniśmy dqżyć do jeszcze więlcszej integracji ze społeczeństwem oraz wspomagać
ich rehabilitacje i edukacje. Stowarzyszanie Pomocy osobom Niepełnosprawnyn Grniny Boptchwała do
tej pory prowadziło zajęcia dla tychże osób raz w tygodniu tj. soboĘ w wymiarze dwóch godzin, jest to
zdecydowanie za mało dlatego też pragniemy wspomóc podopiecznych Stowarzyszenia jak i inne osoby,
które nie należq da tej organizacji, a sq mieszkańcami naszej gmrny' oferujqc na wstępie zajęcia z zakresu

3.

opis grup adresatów zadania publicznego

osoby niepełnosprmłne Z terenu gminy Boguchwała, które ukończyły obowiqzek szkolny,

4.

Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiryanych z rcalizacją zadania publicmego,

w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób prryczyni się to do podwyższenia standardu rcalizacji
zadaniall)

Nie doĘczy

5.

Informacja, CW W ciągu ostatnich 5lat oferent/oferenci 1) otrrymał / otrzymali 1) dotację na
dofinansowanie inwestycji mviązanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które
zostały dofinansowane' organu' ktÓry udzie1ił dofinansowania, araz daty otrzymania dotacji ll)

Nie doĘczy

6.

Zakładłnecele realizacjizadania publicznego orazsposób ich realizacji

Pozytywne skutki poprzez zastosowąnie planowanych rodzajóul terapii u osób niepełnosprawnych:
p oczuc i a b e zp i e c z eńs tw a u o s oby ni ep efu ospr awn ej,
zachow ań agr esywnych,
Wyrw alanie spontanicznej komunikacj i,
Budow anie i la ztąłtow anie post aw proekol ogicznych,
Wydłużenie czasu koncentracji i ałagi,
Wzm acni anie funkcj i p ozn aw c zych,
Zwolnienie blokady i lęków przed rwierzętarni,
Aktyw iz acj a kultur ow o-ośw iat ow ą
P obudz e nie tw órcz e go działąnia,
Pobudzenie receptorów takich jakwzrok, słuch' dotyk,
Przełamyw anie barier społeczrlych itp.
Zw

i ę lcs z

e ni e

Wyc i s zenie

Dzięki organizacji kiermaszu bożonarodzeniowego oraz upięIłszania naszej gmlny w zieleń pragniemy

zwięlazyć integrację społecznościlokalnej z niepełnosprawnymi, a takze budować pozyĘwnego wizerunek
gn lny p opr z ez w i e l opłas z c zyznow q w społpr ac ę.

7.

Miejsce realizacji zadania publicznego

Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale, zajęcia mogq odbywać się

S t ow ar zy s z eniu P om

8.

o

cy o s ob om N iepe

łn ospr aw

nym w B o guchw al e.

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego

w lokalu

udostępnionyrn

12)

1'ogłoszenie naboru na warsztąty edukacyjne dla osób niepełnosprawnych, hóre nie należq do
Stowarzyszenia a sq mieszkańcami Gmirty Boguchwała.
2. Spis osób, które będq uczestniczyć w zajęciach (max 20 osób) założenie karĘ informaeyjnej oraz karty
przebiegu zajęć' Pierwszeństwo w zapisach majq osoby ze Stowarzyszenia Pomocy osobom
Niepełnospr a1^) nym Gminy B o gucłw ałą.
3.Prowądzenie zajęć raz w tygodniu pCI cztery godzirty zegarowe.
Prowadzone zĘęcia to :
-Kynoterapiq
-

Zaj

ęc i

a e ko l o gic me (eko t er ap i a)

-Zajęcia techniczne

projelłuw dniu 19 grudnia -kiermaszem
bożonąrodzeniowyn na którym zaprezentujemy wyniki naszej pracy, ponadto planujemy lłystęp zespołów
ludowych wrąz ze wspólrtym kolędowaniem. Pragniemy również podarować mieszkąńcom gminy żWe
choinki furzekazane przez nadleśnictwo Głogów w rąmach darowizny orcu wsparcia zajęć z zalvesu
4. Podsumowanie efektów prący oraz zakończenie

9.

Harmonograml3)
Zadanie publiczne realizowane w okresie od
P o s zczeg ó ln e działan ia w
zak r esie r e ali4ow an eg o
zudania p ubliczłeg oI a)

Tełmi,ny renlizacji

p

0l października 20l5 do l9 srudnia

oszczeg ólnych

clziałań

2015

Oferent lub inny podmiot
odpowiedzialny za dąiałanie w zakresie
realizowanego zadania p ublicznego

Zebranie grupy
podopiecznych z którymi
będą realizowane
poszczególne formy terapii
(max 20 osób)

Do dnia 25.09.2015r.

Ustalenie i zorganizowanię
terminów spotkań przy
porozumieniu z
organ izacj am i dzialĄący mi
w Miejskim ośrodku

Do dnia 29.09.2015

Fundacja Podaruj Miłośó

Rozpoczęcie zajęÓ
terapeutycz ny ch vłraz z

od 01.10.20r5 - 19.12.20t5

Fundacja Podaruj Miłość

Zakończenie projektu
kiermaszem
bożonarodzeniowym

19.I2.Ż0l5

Fundacja Podaruj MiłośćwrazZ
porozumieniem ze Stowarzyszeniem
Pomocy osobom Niepełnosprawnym

Gminy Boguchwała

Kultury

prowadzeniem
specjalistycznej
dokumentacii

t0. Zakładane rezultaty realizacj i zadania publicznegol

Fundacja PodaĘ Miłość

5)

Zorganizowanie oraz przeprowadzenie trzymiesięcznego projektu ponłoli nam ocenić stopień
zapotrzebowania ną rózne formy terapii dlą osób niepełnosprawnych. Ich zaangażowanie oraz frehłencja na
zajęciach porwali nam w więlrszym stopniu ocenić czy istnieje rzec4nuista potrzeba otwarcią specjalistycznej
placówki zrzeszającej osoby niepełnosprawne, które ukończy obowiqzek szkalny, a które z różnych przyczyn nie
uczęszczajq na warsltaty terapii zajęciowej. Ną terenie naszej gminy nie działa ani świetlica, ani podobna
placówka, która brałaby takie osoby pod swojq opiekę, dlatego też zaWadamy, iż projetct ukałe jikie sq
rzeczywiste potrzeby osób niepełnosprawnych oraz pozwoli przygotować się do konĘnuowanie i prowadzenia
terapii w pełnyn wyniarze godzin.

Realizujqc projekt w szczególności pragniemy pomóc osobie niepełnosprawnej, chcemy aby czuła się
potrzeba oraz pragniemy dbać o jej rozwój. Jesteśmy glęboko przekonani' iż osoby niepełnosprawne sqw stanie
podejmować szereg iniejatyw, tym Samym czyniqc wiele dobrego na rzecz społeczeństwa'

IV.

1.

KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KoszTÓw REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGo
Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Przewidywanalicana godzin terapeutycznych w dnia od 01.10'2015 do 19.12.2015 to 44 godńn zegarowych

ia
o
Lp.

rto

Rodzaj kosztówló)

ztęgo z
finansowych

N
>

>'

o

*

o

.9

Ń

a

ą)

Koszt

calkowit
v
(w zł)

z tego do

poĘciaz
wnioskowanej

dotacji

(wzł)

N

i opłat adresaiów

zadwńa

o
M

Koszfy merytoryczne

środków

wlasnycb,
środków
z innych źródeŁ
w tym wpłat

publicznegorT)
(w zł)

Koszt do
pokrycia
z wkładu
osobowego,

wtym pracy
społecznej

człoŃów

i świadczeń

wolontariuszy
(w zł)

rE)

po stronie
I

(narwa Oferenta)te):
Środki higieniczne oraz napoje dla
podopiecznych

faktura

14 1,5

141,5

Koszty obsługi 20) zadania
publicmego, w tym koszty
administrurcyj ne po stronie

(nazwa Oferenn)te):

2 osoby

7A

)7 Godzina/

5216

5216

umowa
zlecenie

l.Wynagrodzenie dla
oligofrerropedagogów
1

osoba

50

godzina/

Ż200

2200

782

782

faktura

I

Wynagrodzenie dla opieki
medycznej + składki
2.

3.obsfuga księgowa

4.obsługa adminisłacyjn a wl az z
promocją

I osoba

17,77

godzina/

umowa
zlecenie

553,5

1

I

100

m-c/
falrtura

m-c

1660,5

300

1660,5

300

Inne koszty, w tym koszty

wyposażenia i promocji po stronie

2. Praca wolontariuszy związana

III

z

6 osób

20

Godzina

2880

organizacją kiermaszu

2880

bożonarodzeniowego
3.Praca wolontariuszy podczas
prowadzenia zaj ęć terąeutycznych
(planowana li czba wolontariuszy
podczas zajęć =2 osoby)

rv

2 osoby

20

t160

Godzina

l

2.

4940

10000

Ogółem:

Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego:
Wnioskowana kwota dotacji
Srodki finansowe własnę 17)
Srodki frnansowe z innych źródeł ogółern (środki finansowe wymienione

I

2

J

10000

67o/o

w pkt 3.1.3.3) rr)

l7)

3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publiczrrego

3.2

środki linansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu
państwa lub bud:żetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z
fundusrł strukturalnych) 17)

-1.-1

pozostałe 17) sponsoring

4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)
wolontmiat (członkowie StowarzYszenia)

4940

33o/o

5

ogółcm (środkiwymienione w pkt

14940

l00o/o

3.

760

1_4)

Finansowe środkiz innych Źródeł publicznych
Naała organu administracji

publicznej lub innej jednostki
sektora fi nansów publicznych

Kwota

środków
(w zl)

2l):

Informacja o Ęm, cry wniosek (oferta) o
prryznanie środkórłzostał (_a)
rozpatnony (-a) porytywnie' cry też nic
zostal (-a) jeszcze rozpatrzony (-a)

TAKNIE

TAKAJIE
TAKAIIE
TAKA{IE

Uwagio które mogą mieć znaczenie prry ocenie kosztorysu:

I)
1)

')

I)

Termin rozpatrzenia w przypadku rvniosków

(ofert) nierozpatrzonych do
czasu złożenia niniejszej

nferfv

W kosztorysie nie zostały ujęte rośliny (sadzonki drzew, lłzałów), które dostaniemy w ramąch wsparcia zajęć
terapeuĘcznych od nadleśnictwa Głogów. Sadzonki te zagospodarujqwyznaczany przez burmistrza teren
wymagajqcy zazielenienia, ą prace te zostanq wykonane w ramach zajęć z ekoterapii.

Fundacja pragnie przekazać mieszkańcom gminy z okazji kiermaszu bożonarodzeniowego choinki ,które
również zostanq przekazane nąm w rarnach wsparcia od nądleśnictwa.

Fundacja zapewnia również wszystkłe niezbędne rzeczy, narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć
terapeuĘczrlych'

v. INNE WYBRANE INr'oRMAcJs DoTYCZĄCE ZADAI\IA PUBLICZNEGo

1.

Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego

22)

osoby zatrudnione to troje oligofrenopedagogów/ praktyków wraz ze specjalistycznyni uprawnieniami do
prowadzenia zajęć z zalrresu lcynoterapii.(psy sq również specjalistycmie przygotowane do prowadzenia
terapii z osobąmi niepełnosprawnylni)
Pomoc medyczna/ pielęgniarka to osoba również

z

odpowiednimi kwalifikacjami

Wolontariusze to wszystkie osoby chcqce wesprzeć warsztaly edukacyjne; sq to zarówno rodzice osób
niepełnosprawnych jak i studenci oraz przyjaciele fundacji dla których niepełnosprawnaśćnie .jest
tematem

Ż, Zasoby

zadania

rzeczowe oferentaloferentów
23)

1)

przewidywane do wykorzystania przy realizacji

Fundacja zapewni materiały do zajęć techniczrtych (będq to różnego rodzaju sHejki, materiały
drewnopochodne, narzędzia, materiaĘ lrrawieckie, oraz przybory ąrtysĘ)czne w celu
wykonywania różnego rodzaju wyrobów na kiermasz bożonarodzeniowy (szopki' ozdoby
choinl<owe itp.) Pragniemy również zapewnić materiały ti. nąrzędzia wraz z ręknwicami do
prowadzenia zajęć z ekoterapii orąz pomoce do pracy z lgłnoterapii takie jak tunele, materące,
hula hop, gniotki, itp.

3. Dotychczasowe doŚwiadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego
(ze wskazaniem' które
publiczną)

z tych

zadań realizowane były we współpracy

z

rodzaju
administracją

Brak doświadczenia

4. Informacja, czy

oferent/oferencil) przewiduje(_ą) zlecać realizację zadania publicznego
w trybieo o którym mowa w ań. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności
porytku pubtricznego i o wolontariacie

Nie

oświadczam (-y)rżez

l)

Ż)
3)
4)

5)
6)
7)

proponowane zadanie publicme w całościmieścisię w zakresie działalnościpożytku publicmego oferęnta/
ofenentewl);
w ramach składanej oferty przewidujemy pł*ieranłe/niepopieranie l) opłat od adresatów zadania;
oferent/of,erencil) jestĘi) nłiązany(-ni) niniejszą ofeę do dnia l9.12.2015 r'
w zakresie związanym otwartym konkursem ofert, w tym gromadzeniem' przetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycmycho osoby,
których te dane dotyczą, złoŻyĘ stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 10l, poz. 9Ż6, z późn' zm.);
oferenVoferenci') składający niniejsą ofertę nie zalega(-ją)l*,gffi)') z opłacaniem należności z tytllłu
zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne l);
dane okreŚlone W częściI niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właśeiwą

z

z

ełvłdeĘąl),
wszystkie podane w ofercię oraz załącznikach informacje są zgodne
i faktycmym.

z

aktualnym stanem prawnym

Czlonek l3rządu Fundacji
Podaruj Miłość

Prezes Zarządu Fundac.ii
Podaruj Miłość
om Niepełnosprawnym

osobom Nieoełnosprawnym

y'eąu)ł 5rą

5r\ą1
,.lQUq
Ytatalia sitek

/Jonusz Sitek

(p odp is os oby up ow ażni onej
lub podpisy osób upoważnionych

do składanią oświądczeń woli w imieniu
ofer e nt a/ ofe rent ów

1)

)

Data.

tt

r,qdorf

Fundacja
PoDARUJ MlŁośĆ
osoBoM N lEPEŁNosPRAWNYM
Nosówka Ż? I, 36'047 Niechobrz

KRS 0000549741, REGON 361084738

NIP 5170369304 tel. 798'765-'143

Załącniki:

1'
2.

Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego' innego Ęestru lub ewidencji

2a).

W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krąjowego
Rejestru Sądowego lub innego właściwegorejestru - dokument potwierdzający upowaznienie do działania w imieniu oferenta(ów).

