Załączniki do rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
(poz
z dnia

Załącznik nr 1
UPROSZCZONA OFERTA REALIZAOI 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: „pobicr3nic*/niepobieranie*”.
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do_którego adresowana jest oferta
.

.

2. Tryb, w ktorym złozono ofertę
11
3. Rodzaj zadania publicznego

zadania

4. Tytuł
.

.

.

.

publicznego o wolontariacie
.

publicznego

..

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

Przedsięwzięcia zapobiegające alkohol izmowi, narkomanii,
uza]eznieniom i innym patologiom społecznym
Promocja wolontariatu jako alternatywa dla osób uzależnionych
i wykluczonych z programem profllaktycznyrn dotyczącym
uzależnień.

.

.

.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

.
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5. Termin realizacji zadania publicznego

Data
rozpoczęcia

1 IV 2019

Data
zakonczenia

20 VI 2019

II. Dane oferenta (—ów)
1. Nazwa oferenta (4w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
Stowarzyszenie Dobra Wola OPP KRS 0000256560 adres 05-515 Nowa Iwiczna ul. Modrzewiowa 3
Nr konta bankowego 5GB Bank: 19 8022 0000 0003 3444 2000 0001
Jacek Zalewski zal@poczta.onet.pl 602748816 Prezes Zarządu
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
Mirosława Bartosik skarbnik
tym dane osób upoważnionych do
sktadania wyjaśnień dotyczących oferty (np. Piotr Kandyba
Leszek Karwowski
numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
wwwdobrawola.or.pl
internetowej)
strony
numer faksu, adres
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
W czerwcu br. po raz VIII Stowarzyszenie Dobra Wola organizuje wydarzenie promujące wolontariat. Tegoroczna edycja
Ddbęclzie się w sobotę 1 VI w „Dzień Dziecka” będzie miała charakter integracyjny i profilaktyczny. Pokazanie wolontariatu
ako alternatywy dla nadużywania alkoholu, narkotyków i innych substancji odurzających i uzależniających. Ze sceny będą
podawane informacje dotyczące profilaktyki uzależnień. Zostanie także urządzone stoisko konsultacyjne dla osób
cainteresowanych profilaktyką uzależnień.

l 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.
21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
1

Koncert plenerowy/zabawa taneczna jako forma podziękowania dla ludzi, którzy pracują jako wolontariusze,
rzedstawienie wolontariatu jako ciekawej i pożytecznej formy aktywności dla każdego. Promocja regionu jako
niejsca sprzyjającego czynieniu dobra w połączeniu z promocją zdrowego trybu Życia bez uzależnień. Występy
egionalnych zespołów muzycznych dziecięcych, młodzieżowych i innych, gwiazdą wieczoru będzie zespół Akcent.

Vydarzenie w 2019 ma mieć charakter imprezy masowej na koncercie może przebywać do 2000 osób.
Jtiejscem będzie parking pomiędzy Parkiem Miejskim a Urzędem Gminy Piaseczno zgodnie z pismem
trzymanym od władz Gminy Piaseczno. Doświadczenia lat ubiegłych dowodzą, że impreza cieszy się dobrą opinią i
ue ma cech imprezy podwyższonego ryzyka. Organizator posiada doświadczenie w organizowaniu imprez masowych.

V 2019 zostaną spełnione wszystkie wymagane prawem warunki dotyczące organizacji imprezy masowej. Odpowiednie
;łużby zostaną poinformowane o miejscu i programie wydarzenia. W imprezie wezmą udział druhowie OSP, wolontariusze,
odzice niepełnosprawnych dzieci i inni.
V tym roku gwiazdą wieczoru będzie gwiazda muzyki pop Zenek Martyniuk i zespół Akcent. Wydarzenie rozpocznie około
odziny 14.00 i zakończy przed 22.00.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

•

Okazanie wdzięczności i uznania dla wszystkich wolontariuszy

•

Podziękowanie najlepszym wolontariuszom z terenu gm. Konstanci n-Jeziorna

•

Promocja idei pomagania potrzebującym na zasadzie wolontariatu jako rodzaj profilaktyki
uzależnień

•

Promocja działań NGO z terenu gm. Konstancin-Jeziorna na rzecz różnych środowisk
Pokazanie gm. Konstanciri-Jeziorna jako miejsca przyjaznego wolontariuszom.

•
•

Pokazanie wolontariatu jako alternatywy dla zjawiska destrukcji spowodowanej alkoholizmem.
narkomanią czy też innym rodzajem uzależnień.

•

Zwrócenie

uwagi na osoby niepełnosprawne intelektualnie i innych, stanowiących integralną część

spoleczeństwa

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
31
dotacji
(zł)

Lp.

2

do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych, środków
pochodzących z
innych źródeł,
wkładu osobowego
lub rzeczowego
41
(zł)

Koncert zespołu Akcent

35 000

5 000

30 000

Scena, oświetlenie i nagłośnienie

10 000

0

10 000

Koordynacja zadania

2 000

O

2 000

Zabezpieczenie imprezy masowej

10 000

5 000

5 000

57000

10000

47000

.

Koszty ogołem:

Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.

W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
41
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Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobicranic*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
4) oferent/eer-e+w4 składający niniejszą ofertę nie zalega
podatkowych;
Ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
5) oferent*/ofcrcnci* składa4cy niniejszą ofertę nie zalega (_ą)*/zale (
ubezpieczenia społecznej
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DOBRA WOLA
na Rieci.

iarzsziiue
Osób Upośledzonych Urnysło Łub

5Q0 Nowa lwic.zna, ul. Modrzewiowa.
13.1O821B0, REG 140545538

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

28-II-2019

Załącznik:
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