Załączniki do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)

WZÓR
Załącznik nt 1

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 jest adresowana oferta
2. Rodzaj zadania publicznego1)

Wójt Gminy w Święciechowie
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym
działania zwiększające integrację mieszkańców.

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
Stowarzyszenie Aktywni dla Gołanice
Stowarzyszenie Aktywni dla Gołanic
Ul. Parkowa 30, 64-117 Gołanice
KRS 0000677330
Rachunek bankowy nr 49 8661 0009 2001 0009 2542 0001
2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Kornela Sztor, Gołanice ul. Spacerowa 9, 64-117 Krzycko Małe
Tel. 509 918 162
Email: ksztor@wp.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

AKTYWNE FERIE W GOŁANICACH

Data
31.01.2020 r.
Data
14.02.2020 r.
rozpoczęcia
zakończenia
3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Nasza organizacja działa na terenie liczącej 500 mieszkańców wsi Gołanice. Problem na który zwróciliśmy uwagę to brak
2. Termin realizacji zadania publicznego2)

dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży w naszej miejscowości. Szczególnie w okresie zimowym dzieci i młodzież większość
wolnego czasu spędza przed ekranem telewizora lub komputera. W miejscowości Gołanice nie ma zorganizowanych żadnych zajęć
pozaszkolnych skierowanych do dzieci i młodzieży. Młodzi ludzie spędzają czas w domach, nie mając możliwości zintegrowania się
z rówieśnikami z tej samej miejscowości. Dzieci z Gołanic w wieku szkolnym uczęszczają do dwóch różnych szkół, przybywa też
dużo nowych mieszkańców, to powoduje, że dzieci nie znają się i mają mało okazji do zintegrowania się.

1
2

)

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Celem naszego projektu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do innych form spędzania wolnego czasu niż oglądanie telewizji i gry
komputerowe. Chcielibyśmy pokazać jak można ciekawie spędzać czas rozwijając przy tym swoje umiejętności manualne,
wyobraźnię, a także przy okazji wspólnie spędzać czas, poznawać rówieśników i ich zainteresowania.
Głównym celem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży nowymi formami spędzania wolnego czasu z rówieśnikami przez co
chcemy zintegrować miejscową społeczność głównie dzieci i młodzież.
Odbiorcami naszego Projektu będą dzieci i młodzież mieszkające w miejscowości Gołanice.
Zamierzamy zorganizować dwa spotkania. Pierwszym z nich będzie balik karnawałowy dla dzieci na Sali Wiejskiej w Gołanicach.
Zakładamy udział około 30 dzieci w wieku od 2 do 12 lat wraz z opiekunami. Dla dzieci przewidujemy liczne atrakcje między
innymi zabawy z chustą i tunelem animacyjnym, malowanie twarzy, modelowanie balonów, zamykanie w bańce, warsztaty slime,
spotkanie z żywą maskotką. Zabawy te poprowadzi animator, a członkowie Stowarzyszenia zajmą się kampanią informacyjną,
dekoracją sali, muzyką oraz sprzątaniem po zakończeniu imprezy. Planowany termin to 3 luty 2020 roku
Drugim spotkaniem będą warsztaty artystyczne pt. „Wesołe EKOtorby”. Warsztaty będą zorganizowane dla 20 osób mieszkańców
wsi Gołanice głównie dzieci i młodzieży w wieku od 7 lat. Warsztaty odbędą się na Sali Wiejskiej w Gołanicach w dniu 7 lutego
2020 roku. Podczas warsztatów uczestnicy samodzielnie ozdobią za pomocą farb ekotorby, które będą mogli zabrać ze sobą do
domów. Oprócz celu integracji i rozwoju nowych pasji chcemy propagować ekologię i zachęcić mieszkańców do rezygnacji z
plas kowych jednorazowych toreb na rzecz ekologicznych zamienników.
Uczestnicy otrzymają torby i wszelkie materiały do ich dekoracji.
W realizacji projektu zostanie wykorzystany wkład osobowy w postaci pracy wolontariuszy ( członków Stowarzyszenia) przy:
przygotowaniu plakatów, prowadzeniu rekrutacji, organizacji i sprzątaniu miejsca spotkań, pomocy przy przeprowadzeniu i
organizacji zabawy. Dla dzieci zakupimy soczki, owoce oraz słodki poczęstunek.
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom
Nazwa rezultatu
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Stworzenie lub wzmocnienie relacji 30 osób – dzieci w wieku od Zdjęcia z baliku
koleżeńskich pomiędzy dziećmi i 2-12 lat
młodzieżą
mieszkającymi
w
miejscowości Gołanice
Wzmocnienie potrzeby integracji i 20 osób – dzieci i młodzież Ankiety wśród uczestników warsztatów
budowania bezpośrednich relacji z w wieku 7-17 lat
rówieśnikami
Propagowanie ekologicznego stylu życia 20 osób – dzieci i młodzież Zdjęcia
ozdobionych
„Wesołych
w wieku 7-17 lat
EKOtoreb”
5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania

Stowarzyszenie Aktywni dla Gołanic zostało założone w dniu 21 marca 2017 roku. zgodnie z założeniami Sołeckiej
Strategii Rozwoju wsi Gołanice sporządzony w październiku 2016 r. Od początku swojej działalności ściśle współpracuje
z innymi organizacjami działającymi na terenie wsi Gołanice. W pierwszym roku naszej działalności pomagaliśmy w
organizacji Jubileuszu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołanicach, na co pozyskaliśmy doﬁnansowanie z Urzędu Gminy w
Święciechowie. W kolejnym roku samodzielnie zrealizowaliśmy projekt dla dzieci i młodzieży „Odkrywajmy nowe pasje
z Aktywnymi dla Gołanic”. W sierpniu 2018 roku zorganizowaliśmy przy współpracy z Radą Sołecką wsi Gołanice
Otwarty Turniej Piłki Plażowej, w którym wzięło udział dziesięć drużyn z terenu Gminy Święciechowa. W 2019 roku

udało nam się już zorganizować projekt „Wesołe Aktywne Popołudnie” – składał się on z trzech części: I – balik
przebierańców dla najmłodszych, II- gry i zabawy dla dzieci starszych III – quiz wiedzy ogólnej dla dorosłych. Na
wszystkie wymienione projekty Stowarzyszenie Aktywni dla Gołanic pozyskało doﬁnansowanie z Urzędu Gminy w
Święciechowie.
Nasze Stowarzyszenie obecnie ma 19 członków, są to osoby w różnym wieku, które chcą działać aktywnie na rzecz
naszej lokalnej społeczności. Realizacja wszystkich naszych dotychczasowych projektów była możliwa tylko i wyłącznie
dzięki pracy wolontariuszy – członków Stowarzyszenia. W swoich szeregach mamy doświadczonych działaczy
społecznych: wieloletnią Panią Sołtys naszej wsi, wieloletniego radnego Rady Gminy, osoby działające we
wcześniejszych latach w Radzie Sołeckiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Oprócz nich są także osoby nowe, młode,
które mogą poszczycić się bogatym doświadczeniem zawodowym w innych dziedzinach życia np. rolników, ratownika
WOPR, instruktora pierwszej pomocy przedmedycznej, osobę zarządzającą ﬁnansami, osoby związane zawodowo z
sektorem samorządowym oraz prywatnym. Wszystkich łączy chęć działania na rzecz naszej lokalnej społeczności, aby
zwiększać wśród mieszkańców Gołanic poczucie przynależności do społeczności naszej wsi, a tym samym aktywować
ich do działania oraz integracji. Oprócz wymienionych projektów Stowarzyszenie Aktywni dla Gołanic było
współorganizatorem wielu imprez na terenie wsi Gołanice między innymi były to dożynki wiejskie i piknik rodzinny,
gdzie nasi członkowie przygotowywali gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, dzień kobiet na który przygotowaliśmy występ
kabaretowy dla uczestników. Podczas realizacji projektu Aktywne Ferie w Gołanicach zamierzamy wykorzystać
doświadczenie jakie udało nam się zdobyć do tej pory. Wykorzystamy Salę Wiejską znajdującą się w naszej wsi jako
miejsce organizacji spotkań.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.
1.

Rodzaj kosztu
Animator na balik

2.

Ekotorby i artykuły dekoracyjne (farby,
pędzle itp.)
3.
Poczęstunek dla uczestników
warsztatów
4.
Praca wolontariuszy
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Wartość
PLN

Z dotacji

400,00

400,00

350,00

350,00

200,00

200,00

720,00
1670,00

950,00

Z innych
źródeł

720,00
720,00

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych
osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

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

Data ........................................................

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

