
Załącznik nr 1 

WZÓR

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: „pobieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
   do którego adresowana jest oferta 

Prezydent Miasta Legionowa

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) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

4. Tytuł zadania publicznego Kolonie letnie z programem proflaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 
10-18 lat pod nazwą „Wyprawa po bursztyny”

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia

  15.06.2018r. Data 
zakończenia

31.07.2018r.

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 „Radość Dzieciom Niepełnosprawnym”, nr KRS 0000090408, adres: 05-084 Leszno, ul. Sochaczewska 4.

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) 

Joanna Pietrzak, Tel. 722 007 480, e-mail: j.pietrzak@vp.pl

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

Miejsce  realizacji  zadania:  Ośrodku  Wypoczynkowo-Kolonijnym  „Polar”  ul.  Wczasowej  5,  82-103  Stegna.

Opis zadania: Organizacja kolonii nad morzem w miejscowości Stegna nad Zatoką Gdańską. Podczas wypoczynku

będzie realizowany program proflaktyczny pt. ”Żyj dobrze i zdrowo” - zajęcia z zakresu proflaktyki uzależnień i

przemocy  w  rodzinie.  Program  kierowany  jest  do  dzieci  z  grupy  niskiego  ryzyka.  Działania  o  charakterze

proflaktycznym uzupełniają pracę wychowawczą. Program uczy asertywności, umiejętności przeciwstawiania się

nałogom,  odpowiedzialności  za  własne  decyzje,  wzmacnia  poczucie  własnej  wartości.  Poza  programem

proflaktycznym  uczestnicy  kolonii  wezmą  udział  w  warsztatach  plastycznych  o  charakterze  terapeutycznym.

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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Ponadto  oferujemy  aktywny  wypoczynek,  tj.  turystyka  rowerowa,  piesza,  zajęcia  sportowe,  gry  i  zabawy

zespołowe, wycieczki autokarowe do Gdańska, Malborka (zwiedzanie Zamku).  Adresatami zadania są dzieci i

młodzież w wieku 10-18 lat pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, dotknięte skutkami alkoholizmu, w tym osoby z

niepełnosprawnością  intelektualną.  Z  wyjazdu  skorzysta  40  uczestników,  troje  dzieci  mieszka  na  terenie

Legionowa.  Celem nadrzędnym jest  poznanie  i  zaakceptowanie  innego,  lepszego stylu życia,  bez konieczności

sięgania po alkohol i inne używki. Służy temu realizacja celów szczegółowych: zapewnienie uczestnikom zdrowego

i  bezpiecznego  wypoczynku,  rozwoju  umiejętności  psychospołecznych,  rozwoju  zainteresowań,  poznawania

ciekawych i konstruktywnych form spędzania czasu wolnego, kształtowania adekwatnego poziomu samooceny,

integrowanie  środowisk  wychowawczych  oraz  zwracanie  uwagi  na  problemy związane  z  używaniem środków

psychoaktywnych przez młodzież i osoby dorosłe.

Wkład rzeczowy – Oferent, które jest organizatorem wypoczynku zaangażuje nieodpłatnie w realizację zadania 15

rowerów  będących  majątkiem  Stowarzyszenia.  Koszt  wynajęcia  15  rowerów  na  czas  trwania  turnusu  to

szacunkowa kwota 3000,-zl.

Kadra uczestnicząca w realizacji zadania: 5 wychowawców, 1 kierownik kolonii, 1 terapeuta, 1 kierowca,                 1

pielęgniarka, 1 księgowa,

 2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Poznają nowe formy spędzania czasu wolnego. Zwiększą umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych emocji.

Wzrośnie  poziom  autokontroli  emocjonalnej.  Naucza  się  rozwiązywać  swoje  problemy i  realizować  potrzeby.

Dzięki integracyjnemu charakterowi wyjazdu nauczą się trudnej sztuki budowania relacji społecznych. Zdobędą

wiedzę  o  niebezpieczeństwach  związanych  z  używaniem  środków  odurzających  oraz  istocie  i  mechanizmach

uzależnienia.  Dzięki  wycieczkom  zdobędą  wiedzę  historyczną  i  przyrodniczo-geografczną  o  Polsce,  poznają

charakter regionu. Dzieci spędzą czas w ekologicznie czystym rejonie wybrzeża, będą miały zapewnione regularne i

pełnowartościowe posiłki oraz aktywny wypoczynek, co wpłynie pozytywnie na stan ich zdrowia.

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)
Wyżywienie i zakwaterowanie 30.360,- 3.200,- 27.160,-

Transport   5.140,- 1.000,-  4.140,-

Wynagrodzenia związane z obsługą kolonii 16.000,-       0,- 16.000,-

3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.  
4 ) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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Zakup biletów wstępu do muzeów i  innych obiektów
turystycznych

 2.000,-       0,-   2.000,-

Zakup  materiałów,  w  tym  promocyjnych  i  usług
niezbędnych do realizacji zadania

 1.000,-       0,-   1.000,-

Serwis 15 rowerów  1.000,-       0,-   1.000,-

Ubezpieczenie      500,-       0,-       500,-

Koszty ogółem: 56.000,- 4.200,- 51.800,-

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.

Adam Klecha – Prezes
Joanna Pietrzak V-ce Prezes
.................................................................
.................................................................
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)

Data ........................................................

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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