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UPROSZCZONA OFERTA REALIZAOI ZADANIA PUBL

POUCZENIE co do sposobu wvpelniania ofertv:
Ofertq nale2y wypetnii wylqcznie w biaiych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg5lnych polach

oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdkq, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, 2e nale2y skreili6 niewlaSciwq

odpowiedi, pozostawiajac

prawidlowq. Pzyklad:,,pobieran+eYniepobieranie*".

l. Podstawowe informacje o zloionei ofercie
1. Organ administracji publicznej,

do kt6rego adresowana jest oferta
2. Tryb,

w kt6rym zloiono ofertq

WOJT GMINY BRANSK
Art. 19a ustawy zdnia24 kwietnia

2OO3 r. o dzialalnoSci po2ytku

publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznegol)

n

4. Tytul zadania publicznego

WAKACJE

w SZMURTACH

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczecia

05.07.2019

R.

Ag,'lba'zr1
Data
zakoriczenia

24.07.2019

,"^

R.

ll. Dane oferenta (-6w)
1. Nazwa oferenta (-6w|, forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sldowego lub innej ewidencji, adrc siedziby oraz
adres do korespondencji (jeieli jest inny od adresu siedzibyl
PARAFIA MATKI BOZEJ KROLoWEJ SWIATA W sZMURIACH, koscielna jednostka organizacyjna, ewidencja - DIECEZJA
DROHICZYNSKA nr. 1.680/94, data wpisu do ewidencji - 15.O4.1994; adres: SZMURTY 96, 17-!2O BRANISK
Numer rachunku bankowego: 30 8063 OOO1 0O1O 0112 9310 OO01
2. lnne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane os6b upowainionych do
KS. KRZYSZTOF DOBROGOWSKI, TEL. KOM. 604247668
skladania wyia6nief dotyczqcych oferty (np.
EMAI L: cristoford @ interia.pl
numer telefonu, ad res poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowei)

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczeg6lno5ci celu, miejsca jego
odbiorc5w zadania oraz przewidywanego do wykorzvstania wkladu osobowego lub

Wakacje w Szmurtach" to zorganizowanie atrakcyjnego wypoczynku 4 godzinnego ka2dego dnia dla 4
zieci i mtodzie2y z terenu Gminy Brarisk przez Parafiq w Szmurtach. Spotkania bqdq siq odbywa6 lzbi

radycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurtach. P6tkolonie rozpocznE sie od 08 lipca 2019 do 19 li
19r. (10 dni) Podczas spotkari bqdzie realizowany program profilaktyki uzaleinieri i przeciwd
'zemocy w rodzinie. Zostanq zaprezentowane 2 teatrzyki. Pierwszy spektakt profilaktyczny pt
Egzamin z bezpieczenstwa Tygryska Beniamina", kt6ry zaprasza dzieci w podr62 po piaszc
i miejskich ulicach, w kt6rej przewodnikiem jest Tygrysek Beniamin. Bajka taczy w sobie 5wia
rzeczywisty. Zwraca uwage na odpowiednie i przemySlane zachowanie w domu, szkole
zedszkolu i Swiecie, tak2e dbato66 o porzqdek i kulturq. Sztuka naucza ostroino6ci wobec niezna
udzi i sytuacji, pokazuje odpowiednie postawy i zachowania pomagajace ustrzec siq niebezpieczefstw

ntazji

i

1)

Rodr"l zadania zawlera siq w zakresie zadari okreilonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2OO3 r. o dzialalno6ci po2ytku
publicznego i o wolontariacie.
2)
Termin realizacji zadania nie moie byi dlu2szy ni2 9O dni.
1

a

gi spektakt profilaktyczny pt. "Tomcio takomczuszek w krainie czekoladowych serduszek", kt6ra
prasza dzieciw Swiat zdrowego stylu iywienia, ahywno6ci, trybu 2ycia iwta5ciwego wrTbierania co

obre i po2yteczne, a co jest zte.

m

wypoczynku bqdzie dostosowany do wieku, zainteresowari i moiliwo6ci fizycznych
zwojowych uczestnik6w. Zajqcia bqdq prowadzone metodami aktywizujqcymi dzieci i mtodzie2 d
ziatu i ukierunkowane na kreowanie tw6rczej i aktywnej postawy. Bqdq rozwijane uzdolnienia i pasj
sportowe, plastyczne, muzyczne) oraz zainteresowania poprzez wycieczki, gry, zabawy.
m bqdzie realizowany poprzez:

o
o

gry izabawy

o

wycieczka edukacyjno - rekreacyjna: zwiedzanie miejsc zwiqzanych z kulturq, religiq, technikq

zaiecia sportowo- rekreacyjne: zawody i zaiqcia ruchowe na Swie2ym powietrzu, rozw6
umiejqtno6ci roztadowywania napiq6 emocjonalnych, rozwijanie umiejqtnoSci zd
rywalizacji, nawiqzywanie kontakt6w interpersonalnych, ksztattowanie wsp6ldziatania w zespole
rozwojem cziowieka

o
o

terapie wychowawczq zapobiegaiqcq uzale2nieniom i przeciwdziataiqcej pomocy w rodzinie:
wainym elementem terapii bqdq zajqcia po6wiqcone zdrowemu stylowi2ycia
tw6rczo6i plastyczna - poszukiwanie sposob6w wyraiania swoich pomyst6w, integracja grupy
rozwijanie umiejqtno6ci praktycznych, uaktywnienie wytrwato6ci icierpliwoSci.

.

seanse filmowe w salach parafialnych

jecia beda siq odbywaty w Szmurtach (lzbie Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurtach). Odbiorcam
nia bqdq dzieci i mtodziei w liczbie 45 os6b z terenu Gminy Brarisk.

realizacjq zadania zaanga2owani beda wyksztatceni nauczyciele, pracujacy na co dziefi z dziedmi
posiadajqcy przygotowanie i uprawnienia wychowawcy. Te przedsiqwziqcie r6wniei bqdzi
lizowane we wsp6tpracy z wykwalifikowane kadrq GOUK w Kalnicy iGBP w Szmurlach.

2. Zakhdane rezultaty realizacji zadania publicznego

wypoczynek dzieci

i mtodzie2y podczas wakacji, rozwijanie aktywno5ci kulturalnej

zwiqza

q i krajoznawstwem; upowszechnianie i propagowanie sportu i rekreacji ruchowej w5r6d nich
styl 2ycia oraz przeciwdziatanie i zapobieganie patologii rodziny (uzaleinienie, przemoc, agresj
stqpczoSd). Nabycie umiejqtnoSci interpersonalnych i integracji z grupa r6wie5niczq. Podniesie
ia wtasnej warto5ci i poczucia bezpieczeristwa w5r6d uczestnik6w wypoczynku. Zdobycie wied
temat wta6ciwej roli w iyciu spoiecznych i rodzinnym. Zdobycie wiedzy i poznanie polskich Swi
ich miejscach urodzenia,2ycia i pracy.

lV. Szacunkowa kalkulacia kosztriw realizacii zadania publicznego (w pnypadku wiqkszej ticzby koszt6w
istnieje mo2liwoi6 dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

Koszt calkowity

(zll

do poniesienia
z

wnioskowanej

aota6fl
(dl
tp.

do poniesienia
ze Srodk6w
finansowych
wtasnych, Srodk6w
pochodzlcych z
innych 1r6del,
wldadu osobowego
lub neczowegool

lzll
Koszt tcatrzyk

1.

2.
3.

-

2 X 45 nim (45 min

- 8fi)

1600,00

1500,00

0,oo

Koszt trvyiywienia

500,0o

/t00,oo

200,0o

Koszt materiakiw na zajqcia

10q00

0,00

100,00

2300,fi)

2000,0o

300,0o

Koszty og6lem:

Odwiadczam,

zl.)

ie:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wytqcznie w zakresie dzialalnoici po2ytku publicznego oferenta;
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie+ dwiadczeri pieniq2nych od adresat6w zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje se zgodne z aktualnym stanem prawnym
ifaktycznym;
4) oferent skiadajqcy niniejszq ofertg nie zalega z oplacaniem nale2no{ci
5) oferent skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega z oplacaniem nale2nodci

|,{W,'

(podpis osoby upowainionej
lub podpisy os6b upowainionych
do skladania o3wiadczei woli w imieniu

z

tgulu zobowi4zari podatkowych;

z

tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne.
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Zalacznik:

W

przypadku gdy oferent nie

jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym - potwierdzona za

z oryginalem kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji.

3)
a)

Warto(i koszt6w ogotem do poniesienia z dotacji nie moie przekroczyi 10 ooo zl.
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

zgodnodi

