Załączniki

do

rozporządzenia

Ministra

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
14.04.2016 (poz. 570)

Załącznik nr 1

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
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PP/1 072382

2019-01-24084351
Urząd Miasta Gminy <Qnstancrn_jIorfl

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: „pobicr3nie*/niepobieranie*.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta
2. Tryb, w którym złożono ofertę
11
3. Rodzaj zadania publicznego
4. Tytuł zadania publicznego
5. Termin realizacji zadania publicznego

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ferie dla dzieci artystycznie
Data
rozpoczęcia

05.02.2019

Data

22.02.2019

zakończenia I

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 Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego,
05-082 Stare Babice,
ul. Polna 40
KRS 0000151654

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np.
numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numerfaksu, adres strony internetowej)

Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza
Wiłkomirskiego,
05-082 Stare Babice,
ul. Polna 40

osoba upoważniona do składania wyjasnień

21

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.
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Michał Malinowski
poczta@wilkomirskiorg.pl
603 861 660

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

Celem zadania jest rozwój umiejętności artystycznych, społecznych oraz zainteresowań dzieci i młodzieży
szkolnej z terenu gm. Konstancin-Jeziorna.
Zadanie publiczne

„

„Ferie dla dzieci artystycznie” będzie ofertą skierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej na

spędzenie czasu wolnego podczas ferii zimowych artystycznie i kreatywnie. Zadanie zostanie realizowane w
drugim tygodniu ferii w okresie 6-10 lutego br. w formie warsztatów i spotkań.
W planowanym programie proponujemy następujące przedsięwzięcia:”

—

uczestnicy będą uczyli się techniki

:worzenia książeczek, rozkładanej pop-up, ilustracji przestrzennych, postaci, różnego rodzaju konstrukcje
przestrzenne; uczestnikom zostaną zademonstrowane przykłady mechanicznych zabawek, a następnie sposób
ich wykonania, konstrukcje i mechanizmy, które je napędzają,
II Spotkania bajkowe

—

uczestnicy dowiedzą się

—

są

co to jest bajka, dlaczego lubimy bajki, jakie bajki

najciekawsze; odbędzie się pogawędka o usłyszanych bajkach oraz prezentacja bajek i opowieści,
III Konkursy
przewidziane

—

uczestnicy wezmą udział w konkursach plastycznych, konkursach

prezentacji opowieści;

są nagrody do wygrania,

IV Spektakle uczestnikom obejrzą kilka mini-spektakli m.in.: „Zima nasza zła”, „Gdzie mieszka nuda”, „O Jacku
co się uczyć nie chciał”,
J Kraina zabawy

—

do dyspozycji dzieci będzie przygotowana przestrzeń z różnego rodzaju urządzeniami do

zabawy: Bajkostwory

—

interaktywne pufy i poduchy o wymiarach od 0,5m do 4m, wykonane z

wysokogatunkowej skóry ekologicznej, zawierające miękkie wypełnienia; klocki MuBaBao do budowania.

Jdbiorcami niniejszego zadania będzie społeczność lokalna, przede wszystkim dzieci, z terenu gm. Konstancin
eziorna.
zadanie odbędzie się w Czarnowie, ul. Diamentowa 4. Planowana liczba uczestników ok 70 osób.

Harmonogram zadania:
1 przygotowanie materiałów i programu zadania 28-31.01.2019, 2 promocja zadania 01-10.02.2019

-

3

realizacja programu 06-10.02.2019; zajęcia będą trwały ok. 4 godz. każdego dnia; godz. zajęć zostaną podane na
plakatach.

wkład osobowy w realizacji zadania:
przygotowanie materiałów, strojów, eksponatów do przeprowadzenia zadania,

-

przygotowanie sali, ustawienie scenografii

-

sprzątanie po zakończeniu zajęć.

-

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Planowane rezultaty realizacji niniejszego zadania to:
-

-

-

-

-

-

nabycie umiejętności współdziałania w grupie,
udział w zajęciach każdego dnia trwania zadania co najmniej 15 osób,
nabycie umiejętności kreowania własnych pomysłów,
popularyzacja wspólnego tworzenia i działania rodzica i dziecka,
nabycie umiejętności rozwijających wyobraźnie i zdolności manualne,
nabycie umiejętności współdziałania w grupie,

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje

możliwość

dodania

kolejnych

wierszy)

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity
(zł)

do poniesienia
z wnioskowanej
3
dotacji
(zł)

200,00

0,00

300,00

0,00

300,00

1 800,00

1 440,00

360,00

3.

przygotowanie materiałów, strojów,
eksponatów do
przeprowadzenia
zadania
przygotowanie sali na warsztaty i
spotkania, ustawienie scenografii
prowadzenie warsztatów
(5 dni x36Ozł):

do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych,
środków
pochodzących z
innych źródeł,
wkładu
osobowego lub
4
rzeczowego
(zł)
200,00

4

prowadzenie

1 600,00

1 280,00

320,00

Lp.

1.

2

spotkań,

konkursów,

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

5
6.

.

spektakli (5 dni x 320zł)
„Kraina zabawy”
sprzątanie po zakończeniu zajęć
(5x1 00zł)
plastyczno-papierniczomateriały
przemysłowe do przeprowadzenia
warsztatów
słodycze
dla
woda,
napoje,
uczestników warsztatów

500,00

0,00

500,00

650,00

650,00

0,00

340,00

340,00

0,00

5 3 90,00

3 7 10,00

1 680,00

Koszty ogółem:

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)*/zalcga ( jg)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (ją)*,/zJlcga ( jg) z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne.
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Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

..

—

potwierdzona za zgodność

