
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 publicznego1)

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci i młodzieży 
zagrożonych uzależnieniem 

4. Tytuł zadania publicznego WIGILIA 2017 DLA DZIECI Z RODZIN WYMAGAJĄCYCH WSPARCIA W 
WYCHOWANIU

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia

15.12.2017 r. Data 
zakończenia

30.12.2017 r.

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)
Fundacja „LUPUS”
Ul. Krogulcza 24, 05-101 Skierdy
KRS 0000608338
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) 

Karolina Rzączyńska. Tel. 661 601 230, fundacjalupus@gmail.com
Magdalena Kozłowska, Tel. 666 656 555, fundacjalupus@gmail.com

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

Realizacja zadania polegać będzie na zorganizowaniu w dniu 20 grudnia 2017 r. 3-godzinnego spotkania wigilijnego dla
dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia w wychowaniu i zagrożonych uzależnieniem, zamieszkujących w mieście
Legionowo. 

Celem zadania będzie:
- pokazanie dzieciom i młodzieży prawidłowego wzorca spotkania wigilijnego
- wskazanie elementów tradycji świąt (np. wymagany odpowiedni ubiór, wspólne śpiewanie kolęd, rodzaje potraw, ich ilość i
znaczenie, prezenty jako symbol a nie cel spotkania wigilijnego, etc.)
- podkreślenie znaczenia współżycia w grupie, ról społecznych i podziału obowiązków, bez względu na to, czy jest to grupa
rodzinna, czy rówieśnicza – dzieci w trakcie spotkania będą brały udział w zabawach socjoterapeutycznych umacniających i
wskazujących ich rolę w grupie
- zorganizowanie czasu wolnego w sposób zorganizowany, kształcący i wolny od zachowań ryzykownych

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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Miejscem realizacji zadania będzie Centrum Gastronomiczne „Andara” w Legionowa, gdzie uczestnicy będą mieli zapewnione
wigilijne potrawy oraz odpowiedni (świąteczny) wystrój, a także wręczenie prezentów przez Świętego Mikołaja.
Odbiorcami  zadania  publicznego  będą  dzieci  i  młodzież  z  terenu  Legionowa,  w  wieku  12-17  lat,  pochodzące  z  rodzin
wymagających wsparcia w wychowaniu, zagrożone uzależnieniami albo agresją (dysfunkcja wychowawcza). Osoby, do których
kierowana jest oferta, to ci, którzy:
- uczestniczyli w letnich koloniach w Jastrzębiej Górze (w sumie 50 osób)
- uczestniczyli w programie „Poznaj swoją Pasję 2017” (w sumie 41 osób)
Taki  dobór  uczestników  gwarantuje,  że  oferta  trafi  do  młodzieży  rzeczywiście  potrzebującej  wsparcia,  ponieważ  status
wychowawczo-adaptacyjny tych młodych ludzi był już kilkukrotnie weryfikowany przy okazji wyżej wspomnianych działań.
Ilość odbiorców zadania publicznego wyniesie min. 40 osób max. 60 osób.

Wkład finansowy – środki własne Oferenta
Wkład osobowy – opieka wychowawców podczas spotkania wigilijnego (2 osoby przez 3 godziny) oraz praca koordynatora
projektu związana z pozyskaniem funduszy i organizacją spotkania (5 godzin łącznie).

Objaśnienie niektórych składowych kosztów:
1. Koszt usługi gastronomicznej – przyjęto ok. 36 zł/osobę, przy założeniu średniej ilości ok. 50 osób
2. Koszt koordynatora projektu – 30 zł/godz. (koszt rynkowy, to 30-100 zł/godz.)
3. Artykuły do organizacji Wigilii – takie, jak ulotki, ozdoby świąteczne, torebki na prezenty

 2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

1. Poznanie tradycji i wartości związanej ze Świętami Bożego Narodzenia przez grupę młodzieży z dysfunkcjami 
społecznymi

2. Zagospodarowanie czasu wolnego odbiorców zadania publicznego w sposób zorganizowany i odpowiedni do 
trwającego czasu świątecznego

3. Promowanie Legionowa, jako miasta szanującego tradycję i wspierającego jej krzewienie wśród młodych 
mieszkańców z rodzin wymagających wsparcia w wychowaniu.

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)

1.
Usługa gastronomiczna 1.800,- 1.750,- 50,-  (wkład  finansowy

własny)

2. Prezenty 1000,- 1000,- 0,- 

3.
Opieka wychowawców 300,- 0,- 300,- (wkład osobowy)

4.
Artykuły do organizacji Wigilii 150,- 0,- 150,-  (wkład  finansowy

własny)

5.
Koordynator projektu 150,- 0,- 150,- (wkład osobowy)

6.
Rozliczenie księgowe 150,- 150,- 0,-

Koszty ogółem:
3.550,-
(100%)

2.900,-
(81,69%)

650,-
(18,31%,  w  tym  wkład
finansowy własny 5,63%)

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  

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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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.

      
 Magdalena Kozłowska

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

Data 30.11.2017

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
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