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I. Dane oferenta/ofe*e*tórłl)' 3)

1) nazwa: Stowarzyszenie A[imatorów ,,Opol§ki Senior"

2) forma prawna:a)

(x) §to\rarzyszenie ( ) fundacja
( ) kościelna o§oba prawna ( ) kościelna jeduostka organizacyjna
( ) społdzielnia socjalna ( ) inna.....,..,,..........,...,..,,..,,..,..,,.....

3) numo w Krajowym Ręjestze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:s)
Krajowy Ręjestr sądowy nr, 0000527292
4) data wpi§u, Ęestfacji lub utworzenia:6) 15.10.2014

5) nr NIP;7543085961 nr REGoN:l61612103

6) adres:

miejscowość: .opole. ul.: Marii Konopickiej 6

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:')
gmina: mia§to Opole powiat:8) opolski
wojęWództwo; opol§kię
kod pocztowy;45-004 poczta: Opole

7) tel, 17 4O2|O18 faks:
e-mail: opolski.senior@o2.pl

8) numer rachunku bankowego: 38 2030 0045 1r 10 0000 0283 8320

nazwa baŃu; BaŃ Gospodarki Żlrłnościowej §.A.

9) nazwiska i imiona o§ób upowdjniotrych do rąrezentowania oferenta/eŁreałółł9:
a) Kin€a Ślusarczyk - Preże§

b) loanna Hassa Członek Zuządll

10) nazwa, adres i telefon kontaktowyjednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej
zadanie, o którym mowa w oferci€:g)
j,w

1 1) osoba upowaźniona do §kładania wyjŃnień dotyczących ofęrty (imię i nazwisko oraz nr
telefonu kontaktowego)
Joanns Ha§§a - 77 4021078
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12) przedmiot działalności poż}tL-u publicznęgo:

a) dżiatalnośćnieodplatna pożytku publiczne8o

1. Dzjałania Wspomagające rozWój Wspólnot i społeczności lokalnych.
2. Udzielanie Wzajemnej pomocy animatorom osób starszych w źakresie Wymia

dośWiadczeń, kształcenia ustawicżne8o oraz innych form.
3, PodejmoWanie inicjatyw międzypokoleniowych.
4. Promocja i Wspieranie aktywności społecznej i Wolontariatu, pomo

międzysąsiedzkiej, or8anizowanie akcji i zbiórek na rżecz potrzebujących
podopiecznych stoWarzyszenia.

5. lnicjoWanie i tworzenie 8rup samopomocoWych.
6. Dzialania na rzecz osób W Wieku emerytalnvm.
7, Kreowanie W środowisku senioróW postaw aktywne8o Włączania się W życi

spoleczne.
8. or8anizacja czasu Wolnego i miejsc spotkań senioróW.
9. Działania ż żakresu pomocy spoteczne.i, W tym pomocy rodzinom i osobom W trudn

s}tuacji życiowej oraż WyróWnywania szans tych rodzin i osób.
10. Dziatania na rzecz osób niepełnosprawnych.
11. Prowadzenie dla osób starszych, niepełnosprawnych, żagrożonych Wykluczenie

społecznym, działań profilaktycznych, terapeutycznych, z zakresu u5prawniania,
poradnictwa itp.

12. organizowanie różnych form opieki nad osobami starsżymi i niepełnosprawnymi
oraz wspieranie ich rodżin.

13. Działania z zakresu ochronV i promocji zdrowia; przeprowadzanie akcji promujących
zdrowy styl życia, organizowanie WarsztatóW, prelekc.|i, i WykładóW z zakresu
zdrowego stylu życia.

14. Dżiałania Z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
15. Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej poprzeż or8anizację m,in. impreż

charakterze spońowym, zawodóW międzypokoleniowych, żajęć ruchowych i

spońowych.
16. Dzialania z zakresu nauki, edukacji, ośWiaty i Wychowania, krajożnawstwa o

Wypoczynku dzieci i młodzieży.
17. Działania na rzecz inte8racji i reintegracji zawodowej ispołecznej o§ób zagrożonych

wykluczeniem spolecznym,
18. Dzialania Wspomagające rozwó.i gospodarczy, W tym rozwó.i prżedsiębiorczości osób

ża8rożonVch WVkluczeniem społecznym.
19. Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych orazjęzyka regionalnego,

poprzez organizowanie m.in. imprez okolicznościowych, festynów, s2koleń.
20. Działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowe8o,

b) dżiatalność odpłatna pożWku publicznego

1. Działania na rżecż osób W Wieku emerytalnvm.
2. organizacja cżasu Wolnego i miejsc spotkań senioróW.
3. Działania z zakresu pomocy społecznej, W tym pomocy rodzinom i osobom W trudnej

svtuacii źVciowej oraz WVróWnyWania szans tych rodżin i osób.
4, Działania na rzecz osób niepetnosprawnych.
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5, Prowadzenie dla osób starszych, niepełnosprawnych, ża8roźonych WykItrczeniem
społecZnym/ działań profilaktycznych, terapeutycznych, ż zakresu usprawniania
poradnictwa itp_

6. organiżowanie różnych form opieki nad osobami starszvmi i niepełnosprawnym
oraz Wspi€ranie ich rodzin.

7. Dzialania z żakresu ochrony i promocji zdrowia; przeprowadzanie akcji promujących
zdrowy styl życia, organizowanie WarsztatóW, prelekcji, iWykladóW z zakresu
zdrowego stylu życia.

8. Wspieranie i upowsżechniania kultury fizyczne' poprżez organizację m.in. impreż
charakterze sportowym, żawodóW międżypokoleniowych, zajęć ruchowych i

sportoWych.
9. Dżiałania ż żakresu naL]ki, edukacji, ośWiaty i Wychowania, krajożnawstwa ora

WypocżYnku dzieci i mlodżieży.
10. Działania na rzecz integracji ireintegracii zawodowej ispołecznej osób zagrożon

wykluczeniem społecznym.

12, Działania na rzecz mnieiszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
poprzez organizowanie m.in. imprez okolicznościowych, festynóW, sżkoleń.

13. Działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dżiedzictwa narodowego,

11, Działania Wspomagające rozwój gospodarczy, W tym rozwój przed5iębiorczości osób
za8rożonych Wyklucżeniem spotecżnym.

l3) jezeli oferenUoferencil) prowadzi/prowadząl) działalność gospodarcą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców
b) przedmiot działalności gospodaIczej

Nie dotyczy

ll. lnformacja o spo\obie reprćlcntacji ofelenlów §ob(c orgłnu adminislracji
public7nej wrł7 / prłloc7cnicm podstarr5 prarrnejl0|

ie dotyczy

lII. Szczegółowy złkres rzeczowy zadania publicznego propono*,anego do realizacji

1. Krótka chąraktcrystyka żadania publicznego (nie rvięcej niż 10 żdań)

9\ lil



Zadanie pole8a na organiżacji na terenie 8miny Dobrodzień Ietniego (lipiec-Wrżesień)

rogramu animacji senioróW oraz dzieci (międzypokoleniowo), pole8ające8o na realizacji
jęć rekreacyjno-integracyjnych, ruchowych, Wycieczek krajoznawczych i spotkań

matycznych, W Wymiarze min. 4 żajęĆ/5potkań W ty8odniu.

2. Opiś potrżeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicżnego, opi§ ich
przyczyn oraz §kutków

3. opi§ grup adresatów zadania publicznego

resatami projektóW są osoby starsze - seniorży (50+) oraz dzieci z terenu 8miny.
Grupa min. 20 osób. Uczestnicy rekrutowani będą poprzez ogłoszenia oraz,,promocję
zeptaną".

ramach realizacji zadania publicznego nie przewidujemy Wydatków związanych z
Westycjami.

4, Uza§adnienie potr:zeby dofinansowania z dotaoji inwestycji związat\ych zfeali,żacją
zadania publicznego, w szczególności ze wskażanięrn, w jaki sposób przycryni się to do
podwyźszenia standardu realizacji zadaniall)

5. Informacja, czy w ciągu o§tatnich 5lat oferent/oferenci]) otrzymaVotrzymalil)
dotację a dofinansowanie inwestycji zwięanyahzrcalizacjązadania publicznego z
podaniem inwestycji, IdóIe zostały dofinansowane, olganu, który udzielił dofinansowania,
oraz daty otrzyrnania dotacjill]

'Ńą|,

W okresle letnim Wiele form aktywizacji środowiska seniorskiego Wygasa lub żmnie
ją aktywność (Uniwersytety lll Wieku, Domy Kultury, Dzienne Domy Pobytu, etc.).

du planów urlopowych rodzin, Wielu senioróW pozostaje W tym okresie samotnie
omach. Powstaje Więc naturalna potrzeba za8ospodarowania czasu Wolne8o seniorom
sżcże8ólności poprzez aktywne formy na śWieżym powietrzu. część senioróW W okresi

etnim opiekuje się róWnież Wnukami, co sprawia, że W pro8ramie animacyjnym Wżiąć udzia
ogą róWnież dzieci, W ramach animacji międzypokoleniowej. Część dzieci pozbawiona j

okresie letnim możliwości spędzenia czasu Wolnego i Wypocżynku W form
azdowych, Więc zadanie to W naturalny 5posób daje też możliwość spędzenia letni

asu Wolnego pod opieką animatora i senioróW, uczestnicżąc W aktywnym pro8ramie W

miejscu zamieszkania.



Nie dotyczy

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realiżacji

Podstawowym celem projektu jest stacjonarna, Wie|oaspektowa animacja cżasu Wolnego

nioróW oraz dzieci W okresie |etnim na terenie 8miny oraz aktywizacja i integracja osób
różnym wieku.

cele szcze8ótowe to:

1. Wzmocnienie Więżi międu ypokolenioWYch
2. Promocja zdrowego, aktywnego stYlu życia
3. Wżbudżenie zainteresowania lokalną kulturą i historią
4. Rozwój pasji i zainteresowań
5. Popularyzacjarękodżiela
6.,,odcią8nięcie"dzieciod komputera

7. Micjsce realizacji zadania publiczncgo

eren gminy Dobrodzień, lub poza (w przypadku Wycieczek),
TSKN lub inna, W żależności od

Do spotkań/zajeć WVkorzvsia
zostanie baza lokalowa
gospodarzem lokalu.

konkretnej sytuacji i ustaleń

8. ODis pośzczĘólnych dzialań w zakr€sie realizacji zadania publicznęol2)

Dzialania pole8ać będą na or8anizowaniu i prowadzeniu systematycznych zajęć ispotkań

międzypokoleniowych d|a dzieci i senioróW w okresie letnim od 01,07.2015-30.09,2015

dla min 20 uczestników, osób dorosłych w wieku 50 plus i dzieci. spotkania będą odbywać

się min. 4 razy wty8odniu.

Zakres tematYczny:

- spacerV z kijkami,

- ćWiczenia animacyjno-rekreacyjne,

Wyjścia/Wyjazdy na basen, Wycieczki piesze i ]owerowe,

warsztaty plastyczne i rękodzielnicze

spotkanja tematyczne z ciekawymi postaciami,

6



spotkania inte8racyjno-animacyjne (gry i zabawy, promocja zdrowe8o i aktywnego tryb

żYcia),

żajęcie międzypokoleniowe ż udżiałem dZieci, które róWnież W tym okresie {sżcZególnie
Iipiec-sierpień),

Do realizacjizajęć/spotkań Wykorzystywany będzie sprzęt (kijki, gry, chusta animacy]na,
piiki, proiektor, etc,) WnioskodaWcV,

9. Harmonograml])

10, żakładane rezultaty realżacji zadania publicznegols)

ZaLlanie publlcznc rea]jzorł,ane w okrcsi c od 8,07,2015- 9, 10.20l 5

Tcrminy realizacj1
poszczególnych

działan

ofcrcnt lub inrry podmiot odpowiedżialn},
Za działanre w Zaklesie rcalizowanego

zadania publiczlego

Prowadzenie animacf nyclr
zajęć międzypokoleniowych

08-07.2015_

9,10,2015

ofelent

Reżu ltaty ,,miękkie":
Wspólne zajęcja i Warsztaty Wzmocnią Więzi między pokolenioweI przyczyn|ą się
rostu aktywności mieszkańcóW, pomogą W kształtowaniu postaW twórcze8o, aktywne8o
lektywnego działania. Jednocżeśnie podniosą pożiom Wiedzy na temat lokalnej historii i

storiiżywej, opowiedżian€j prżeż konkretnych śWiadkóW idośWi3dczanej poprżez a
iej odkrywanie.
ZWiększenie aktywności mie5zkańcóW.

ZWięksżenie zainteresowania aktywnością ruchoWą- Wzbudzenie przekonania że akiyWl]
jest dla każde8o.

Zaszczepienie,, żainteresowania" Wtasna historią i ludźmi którzy żyją obok nas

Utrzymanie Więzi międzypokoleniowych,
Poszerzenie Wiedzy i umiejętności uczestnakóW.

RezUltatefi ,,twardym" zadania będzie powstanie ,,kroniki zadania'' stworzonej prz

llczestnikóW, a dokumentlrjącej real]zację zadania, oraz o.ganiżacja min. 56 zajęć/spotkań

rakcie reaIiz3cji zadania

l
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Iv. Kalkulacja prrcwidywanych kosztó\i r,€alżacji zadania publicznego

1. Ko§ztorys ze tYzględu rla rodzai ko§ztó,wi

Lp.

Ł,
,E

'e
p

Koszt

(w zł)
pol§ycia

dolacji
(w zł) z innych źródel

(wżł)

Koszt do

§połec,nej

(w zł)

l KoSżty

ProWad2eni€

żajęć

animacyjnych

Drobny
pocżęstunek

dla

uczestników
(napoje, etc.)

3

1

900

100

Mie5iąc

Zakup

27o0,00

100,00

2]ao,oo

100,00

0,0

0,0

0,0

0,0

i',_
I
!



Il Koszty
obsługi'0)

§,r]l koszty
administrac)łne

Oferenta)l') ,

obsluga
finansowa i

rozliczenie
projektu

Koordynacja

zadania

7

20

200,00

20,oo

Umowa
żlecenie

Godziny

200,00

400,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

tll Irmę ko§zty,
w t}łn koszty
w}po§Żęnia
i promocji po
stonię ...
(nązwa
Ofełenta)lg) :
1).....,..

2)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iv ogółem: 3400,00 3000,00 0,00 400,00

'xk !,



1
wnioskowana kwota dotacii

3000.00 88.23%

Slodki fi nansou,e rr4asneIr)
0,0 zl 0,0%

3

Srodki finansowc Z ilrnych źródeł ogółern (środki fillansoY,e
u,ymienione rv pkt 3,1-3,3,)l1) 0.0z| (),0%

3,i wpłaty i opłaty adresatów zadania publicząęgol7
0,0 żł 0,0%

3.2

środki finansowe z inrrych zlódeł publicznych (w szczególności:
dotacje z budżefu pństwa lub buaLźetu jednostki samoźądu
ler}'tońalne8o. Ąlnduszy celowych. środki z fi,mdus4
stn-Lkturahych)' ']

0.0zł 0,0%

3,3 Pożosta]el7) 0,0zł 0,0%

Wklad osobowy (w tym ś$iadczcnia wo]ontariusży i praca §polęcżna
człoŃów) 100,0z| I1.,77yo

5
ogółem (środki wymicnxlne rv pk1 1 4)

3400,0 zł 100 %

2. Przewid}rłane źródła finansowania zadania pubticznego

3. Finansowe środki z innych źródel publicznych2l)

Uwagi, które mogą mieó znaczerie przy ocenię kosztorysu:

Nazlva organu
administracji publicznej

lub innęi jednostki
sekora finansów

publicznych

Kwota
środków
(w Zł)

Infonnacja o t},n], czy wniosek
(oferta) o prz}znanie środków

został(-a) rozpatzonyca)
poz}twnie, czy też nie został(-

a) jeszczę rozpatrzony(-a)

Termin rozpatrzęnia - w
prż}padku wniosków (ofeń)
nięrozpahzonych do czasu
złożenia niniejszej ofeńy

TAK^,'IEl)

TAKĄJIEl)

TAK^IE')

TA]a,ł.IIB' )

il|, Y

).
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Zadanie realizowane będzie przez członkóW stowarzyszenia AnimatoróW ,,opolski senior".

prowadzenie, organizację, przygotowanie zajęć z seniorami idziećmi bezpośredni

dpowiedzialny będzie animator, osoba posiadająca dośWiadczenje W pracy z osobam
rszymi, absolwent Akademii Animatora osób starszych, która od 2013 ro

powodzeniem żajmuje się organizacją czasu Wolnego senioróW W gminie. Animat
osiada odpowiednią Wiedżę niezbędną do pracy z seniorami oraż przy8otowanie do pracY

ludźmi. Animator odbył półrocżną praktykę żawodoWą W folmie stażu (organizowane8o

rzez TSKN W ramach projektu,,Tranzytowe Miejsca Pracy"). Podczas praktyki zawodowej

rowadził zajęcia z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych m.in.: zajęcia ruchowe
romocja zdrowe8o trybu życia, zajęcia manualne, kulturalne, gry i zabawy, organi

mprezy i spotkania integrujące mieszkańcóW.

ądzaniem i koordynacją projektu zajmować 5ię będą nieodpłatnie członkowie

towarzysżenia posiadająry dośWiadcżenie W tego typu zadaniach.

Na potrzeby rozliczenia finan§owe8o projektu zostanie zatrudniona osoba posiadająca

powiednią Wiedzę W zakresie ob5łu8i finansowej organizacji.

V. Inne wybrane informacje doĘczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidlłvane do wyk orzystalia przy realizacji zadania publicznego2)

1^n?#}r,, 
,r""ro*" ofererrta/ofereaflo*.ł] przęwid},wane do wyko tzysteiaprzy rcalizac:l

towalzyszenie posiada dostęp do odpowiedniego zaplecża technicznego (komputer,

drukarka, telefon) niezbędne8o do prawidłowej realizacji zadania.

imator do dyspozycji będzie miał niezbędny sprzęt izasoby rżecżowe konieczne do

realizacjizadania,

" gq|i



Animatorzy posiadają bogate doświadczenie W realizacji przedsięWzięć na rzecz
pofeczności lokalnej, które są W5półfinansowane że źródeł zewnętrznych.stowarżysżenie

imatoróW opolski senior jest organizacją bardzo m|odą, powstaliśmy W roku 2014
areje§tlowanie nastąpilo W październiku 2014. Jako stowarzyszenie nie możemy 5ię jesżcze

reaIizacja projektóW, ale naszym potencjałem są ludzie, którzy utworzyli tą
ganizację. Jesteśmy stowarzyszeniem skupiającym animatoróW osób starszych

dziatających na terenie całego Wojewódżtwa opolskie8o, organizacja nasza licży 28
nkóW. Każdy z nas posiada dośWiadczenie W pracy z ludźmi, organizowaniu spotkań.

członkowie na5i posiadają kwalifikacje, dośWiadczenie i umiejętności organizowania czasu
lnego różnym 8rupom osób i W różnym wieku. Specjalizują slę W rozmaitych formach

ajęć od ruchowych, u5prawniających, rehabilitacyjnych po zajęcia typowo śWietlicowe, gry i

bawy, zajęcia manUalne, rękodzielnicze, zajęcia mużyczne, tańce inte8racyjne. Więksżość z
nimatoróW pracuje obecnie żawodowo Iub społecznie W swoich miejscowościach,
ganizując życie kulturalne, społecżne, animują powstawanie grup formatnych i

ieformalnych oraż organizUją czas Wolny mieszkańcom, głownie osobom starsżym. część z
nkóW posiada dośWiadcżenie W realizacji projektóW zaróWno dofinansowanych że

rodkóW 5amorządóW jak i programów rządowych.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze
wskazaniem, które z tych zadń iealizowane były we wspóĘracy z administracją publicżną)

4. Itrfomacja, czy oferenVofererrcil) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w
trybie, o którym mowa w ań. 16 ust. 7 ustawy z óńa24 kłłletnia 2003 r. o działalności
pożytlr-u publicznego i o wolontariacie

Nie przewiduje §ię żlecenia

16 ust. 7 ustawy z dnia

realiżacji zadania publicżnego W trybie, o którym mowa W art.

24 kwietnia 2003 r, o dziatalności pożytku publiczne8o i

ntariacie,

1,2 
r
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ośńadczamcy), źe:

1) proponowane zadanię publiczne w całości mieści się w żŃresie działa]ności pożŃu
publiczrrego oferenta./ofełen+ó,v*+);

2) w ramach §kładanej ofefiy pTzewidujemy poM/niąobieraniel) opłat od adresatów
zaduia;
3) oferent/efe+e+ei! jest/ą) związany(ni) niniejszą ofertą do dnia 01.07,2015
4) w zakesie zwięall,rl z otwart}łn konkursem of€rt, w t}łn z gromadzeniem,
pźetwarzanien i przekazlvaniem danych osobowych, a także Ę)rowadzariem ich do
sy§t€rnów i[fomatycznych, osoby, których tę dane dotyczą, złożyły §tosołr.n€ oświadczenia
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ocbronie danych osobowych (Dz. u. z 2002 r.
N, l01, poz, 926, z póZ]. zm,);
5'1 oferent/efete+ei+] skladający niniejszą ofertę nie zaleeaGia)/zaĘa€ją)9 z opłacaniem
należności z t},tułu zobowiązń podatkowyclr/składek na ubezpieczenia społecznel);
6) dane okeślone w cżęści I niniejszej oferty są zgodne z Krajow}łn Rejestrem
Sądowym,/włŃciwą ewidencją' );

7) wsży§tkie podanę w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z akfualn}łn stanem
prawnlłn i faktyczrrlłn.

l

st owó rz y s ze n i e A n i ńato l ów
OPOLSKI SENIORją aN apaL Ul.M.ąl/anópąnl\Pl6
|llP ż541a85ó6]| REGaN $lt1)1n1

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w ioieniu
oferentaloferentawl))

D Ń" . qd!,.,.I,ń.łp!,,.
Zalącnik|:
1 , Kopia aktualnego odpisu z Krajo§€go Rej9stir sądowego, innego rejestu lub ewidencjiŻa).
2, W prz}Tadku ,\łyboru iorcgo sposobu ląIezentacji podmiotów sHadających ofenę wspóĘ nż wynikający
z KJajow€go Rej€stru sądovego lub innego właściwego rej€stru - dokument poiwierdzająoy upoważnienie do
dżałania w imieniu oferentaców),

Poświadczenie złożenia ofertf 5)

Adnotacje urzę<lowe25)

"|,lf



" Nlepotrzebne skJesha,

') Rodzajem zadania jest jedno lub vięcej zadali publicżDych okreś]o.ych w art, 4 ustaŃ} z dnia 24 kM,iehia
200] r, o działalności pożytkt! publicznego i o lvo]ontariacie.
r)Każdyzoferentówskładającychofeńęwspó]nąprzeds|awiaswojedane,Kolejniof€lencidołączająwlaściw€

pola.

'] Eorma prawna oznacza formę działalności organizacJi pozrza,dowej, podmioru, jedno§tki organizacInej
okEśloną na pod§lawie obowiazujących przepi§ów, w szczegóhoścj §towarzysżenie i fuDdacje, osoby pra§Ęe i
jednostki organizacyjne dzia]ające na podstawie przepisów o stosunłu Pań§lwa do Kościoła Katolickiego W

Rźecą?ospolilej Polskiej, o §tosunku Państ\l,a do innych kościołóW i związków wyznaniowych oraz o
gwarancjach woiności sunienia i §yznania,jeżeli ich cele stafutowe obejmują provadzenie działaluości poĄłku
pub]iczńego, ucaiowskie kluby sportowe. ochotnicze §traze poźame oraż inn€, Należy zaznaczyć odpowiednią
fome lub \ł,Disać i!trź-s' Podac naiwę wlaściwe8o lejestru lub e\łłdencji,
6' w zaleźności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot pov§tal.

') osiedle, sołectwo lub inna jcdno§tka pomocnicza, W)"ehienie nieobowiązkowe, Należy §?pełnić, jeżeli
zadanie publicz,le proponowane do lealizacjj mabyć realiżowane v obrębje danejjednostki,
3) Nie wypcłniać w prz }padku miasta slołecznego war§żawy.

') Doiyczy oddziałów terenowych, placówek i irnych jednostek organizacyjnych oferenta, Nalćży w}Tełnić,
jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej j€dnostki organizacinej,
l0) Nal€ży okeślić, czy pod§Msq są zsady okeślone w statucie. pelnońocnictwo, pro|ora czy leż ifra
podślała. Dotyczy lylko ofeny wspólneJ.
|!) Wypeln,ć tylło w puypadku ubFgafua stę o dofinansowafue mweslycji,
|') opi§ nusi być spójny z harmonogramem i kosztorysem, w przĘadh ofeny wspóInej naleźy w§kazać
dokładnypodzi5] dziaIan w ramach reallzacji zadania publicznego między składając}ni ofeńę wspólną,
''| W harmonogramle należy podać termny rozpoczęcia i zakońcżeńa poszczególnych działań oraz ]iczbowe
określ€ni€ skali działań planowanych przy realizacji zadania pubticżn€go (tzn. miar adekwatnych dla danego
zadania publiczn€go, np, liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów),
la) ąis zgodny z kosaorysern-
l5) Należy opisać zakładane rezuttaty zadania publicznego , czy będą trw.łe o@ w jakim siopniu realiacja
zadnnia prryczyni się do rozwiązania problemu spolecznego lub złagodzi jego negaty*,ie sLT&i.

'6)Nalezy uwzgJędnie wszystki€ planovde koszty, w szczególDości zakupu usfug, zafupu flecz}J,

I7) Dotyczy jedłlie wspierania żadania publicznego.
13) Nal€ży wpisać koszty bezpośrednio Związane z celem r€alżowanego żadania publicznego,
l') W przFadku oferty w§pól ej kolejni oferenci dołączają do tab€li inlbrmację o swoich kosztach,

'o) Nalezy wpisat ko§zty związane z obsługą i administfacją realizowancgo zadmia, kóre zńązżR ą z
wykonywaniem działań o charakterze adninistracyjnym, nadzorczym i kontroln}łn, w tym obsługą finansołą i
praMą projetlu,

'|)wypełnienie fakultatlvne - umoźliwia zavarcie w umowie poslanowienja, o kórym mowa w § 16

mmowego wzoru umow}, stanowiąc€go zalącznik nr 2 do rozporządzenia Minislra Pracy i Polityki społecznej z
dnia 15 grudnia 2010 r. w §prawie wzonr oferty i ramow€go wzoru umowy dotyćzących realizacji zńańa
publicznego oraz wzoru sprawozdania ż wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie ofetty w§pierania r€alizacji
zadania publicznego,4 Informacje o LTalifikacjach osób, kóre beą zairudnione przy rcaliza.ji md?Eia publi€znego, oraz o
kwalifikacjach wololtdiuszy, w pfl}padkr ofeńy wsŃhej mleży prżForządkovać żasoby kadrowe do
dysponujących nimi oferentów,

") Np, lokal, §przęt, mateliały, W prż}padkj ofeńy w§póln€j należy pr4polządkovaó zasoby rżecżowe do
dyspo ujących njmi ofelentów,

'o) odpis musi być Zgodny z aklualnym stanem faktyczn}m i praw1lyń, nieżależnie od tego, kiedy został

Ż5) wypełnia organ admini§tracji publicznej.
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