
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 Legionowo

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[1] Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

4. Tytuł zadania publicznego

Integrowanie mieszkańców osiedla Piaski, w tym seniorów zagro-
żonych uzależnieniem od alkoholu, uzależnionych i  współuzależ-
nionych poprzez organizację punktu wsparcia  i miejsca spotkań
osób z  grupy ryzyka,  oraz krzewienie idei  czytelnictwa poprzez
stworzenie punktu wymiany książek  pt. "Książka za książkę" na
bazie klubu osiedlowego.

5. Termin realizacji zadania publicznego[2] Data 
rozpoczęcia 20 listopada 2017 Data  

zakończenia 31 grudnia 2017

 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 „Wolontariat Legionowo”, ul. Zegrzyńska 33/50, 05-119 Legionowo, 
stowarzyszenie zwykłe, poz. nr 14 ewidencji stowarzyszeń zwykłych w Starostwie Powiatowym 
w Legionowie.                                                                                                                                           
Numer konta: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. - 46 1600 1462 1830 6576 0000 0001

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)

Cezary Usik, tel. 602-878-623                                                  
Marek Dąbrowski, tel. 662-091-365                                             
e-mail: wolontariatlegionowo@wp.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

Zadanie polega na zorganizowaniu punktu wsparcia i miejsca spotkań dla  mieszkańców osiedla
Piaski, w tym seniorów  znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej związanej z uzależnieniem
własnym  lub  bliskiej  osoby. Przychodząc  na  spotkanie  będzie  można  porozmawiać
z dyżurującym wolontariuszem i innymi gośćmi, napić się gorącej herbaty, kawy i zjeść ciastko.
Ponadto, w ramach wspierania idei czytelnictwa w  punkcie wymiany książek będzie można wy-
mienić przyniesioną ze sobą książkę na inną. Zakładamy, że Odbiorcami zadania publicznego będą
osoby, emeryci, w tym seniorzy oraz ich rodziny ze środowisk mundurowych szczególnie zagroże-
ni uzależnieniem od alkoholu, uzależnieni i współuzależnieni zamieszkujący Osiedle Piaski. Pod-
czas spotkań będziemy poznawać i analizować ich sytuację życiową, a osoby pozbawione pomocy
bądź wykazujące wolę wyjścia z nałogu skontaktujemy z właściwym instytucjami. Miejscem reali-
zacji zadania będzie zarządzany przez Stowarzyszenie Wolontariat Legionowo klub osiedlowy zlo-
kalizowany w budynku  przy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 , 05-119 Legionowo. Wkła-
dem osobowym jakie Stowarzyszenie Wolontariat  Legionowo wnosi  do realizacji zadania jest
koszt pracy wolontariackiej członków stowarzyszenia, którzy będą pełnili dyżury w punkcie infor-
macyjnym, brali  udział  w organizacji  i  prowadzeniu spotkań oraz nadzorowali funkcjonowanie
punktu wymiany książek. Realizatorami zadania będą osoby posiadające doświadczenie w pracy z
ludźmi, w tym coach prowadzący grupy samopomocowe. Zakłada się, że na przestrzeni trwania
projektu czyli ok. 6 tygodni projekt trwał będzie łącznie 20 godzin, 10-12 spotkań. Zakłada się
udział  ok.  20 beneficjentów projektu.  Ponadto,  w ramach wkładu rzeczowego Zleceniobiorca
przygotuje i wyposaży w 150 szt. książek punkt wymiany książek "Książka za książkę". We wła-
snym zakresie zrealizuje także akcję promującą zadanie w ogólnie dostępnych mediach lokalnych
i społecznościowych.
 

                                                                                                                                      

 2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Istotą zadania jest pilotażowy program polegający na próbie zintegrowania środowiska osób  do-
tkniętych problemem uzależnienia alkoholowego z pozostałymi mieszkańcami osiedla. Oczekuje-
my, że działania w ramach projektu mogą korzystnie wpłynąć na Odbiorców poprzez zmniejszenie
poczucia osamotnienia wśród tych osób, przywrócenie ich dotychczasowej aktywności społecznej
i kulturalnej oraz zacieśnianie kontaktów międzyludzkich. Liczymy, że ułatwi to również niektó-
rym osobom podjęcie decyzji o rozpoczęciu terapii, innym wytrzymanie w trzeźwości, a ich bli-
skim pełne zrozumienie problemu. Zakładamy również, że działania projektowe korzystnie wpły-
ną także na wzrost poczucia empatii w stosunku do osób, które z powodu uzależnienia znajdują
się w trudnej sytuacji życiowej. Zakłada się realizację projektu w zakresie godzinowym i osobo-
wym o którym mowa w pkt 1.



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

dotacji[3])

(zł)

do poniesienia ze
środków finansowych

własnych, środków
pochodzących z innych

źródeł, wkładu
osobowego lub

rzeczowego[4])

(zł)

 1

Praca  wolontariuszy  z  WL  (dyżur  w  punkcie
wsparcia,  organizacja i  prowadzenie spotkań,
nadzorowanie  punktu  wymiany  książek)  20
godz. x 20zł =400zł - wkład osobowy.

400,00 0 400,00

 2 Zakup  artykułów  spożywczych  (ciastka,  woda,  kawa,
herbata. cukier).

400,00 400,00 0

3 Pokrycie opłat eksploatacyjnych związanych z realizacją 
zadania (czynsz, prąd, wywóz nieczystości stałych, woda i 
odprowadzanie ścieków).

800,00 800,00 0

 4 Zakup środków higieny i czystości na potrzeby realizacji 
zadania. (śr. finansowe)

200,00 100,00 100,00

5 Zakup tablicy (szyldu) informacyjnej na drzwi. 100,00 100,00 0

Koszty ogółem: 1900,00 1400,00 500,00

  Oświadczamy, 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.

Cezary Usik

...........................................

Marek Dąbrowski

...........................................

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

„Wolontariat Legionowo”

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia

„Wolontariat Legionowo”

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

Data  07. 11. 2017

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


