
UR OBROWIE
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLI ZNEG

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: Numer
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczony i

?Țzyłosoraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowie
prawidłową. Przykład:

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

2022

gółnych polach

, pozostawiając

1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

1)
2. Rodzaj zadania publicznego

II. Dane oferenta(-tów)

Wójt Gminy Obrowo

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
Wsparcie dla osób w wieku emerytalnym.
Powierzenie zadania

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 POMOC OSOBOMNIEPEŁNOSPRAWNYM "PODAJ RĘKĘ”
W OBROWIE
KRS 0000056641
NIP 8792254653

REGON 871521291
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo
podaj.reke.obrowo@wp.pl
teł. 661 587 675

2. Dane osoby upoważnionej do składania
Daniela Korpalska, teł. 661 587 675

Maryla Stolarska
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,

podaj.reke.obrowo@wp.pl
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego

2)
2. Termin realizacji zadania publicznego

Spotkanie wigilijne dla osób samotnych, niepełnosprawnych i seniorów z

terenu gminy Obrowo w Brzozówce.
Data

rozpoczęcia
05.12.2022 Data

zakończenia
24.12.2022

3. Syntetyczny opis zadania(wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Celem zadania publicznego jest aktywizacja oraz integracja 30 osób dorosłych niepełnosprawnych, samotnych i ubogich

terenu gminy Obrowo poprzez udział w spotkaniu wigilijnym oraz objęcie ich wsparciem materialnym, rzeczowym.

Celowi temu służąliczne organizowane przez nasze stowarzyszenie spotkania, imprezy i uroczystości od wielu lat.

adanie: zorganizowanie oraz przeprowadzenie spotkania wigilijnego dla 30 osób niepełnosprawnych z terenu gmin

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.



Obrowo.

ermin: Spotkanie wigilijne dla osób wymagającychwsparcia jest planowane na dzień 15.12.2022 r.

zacowana liczba odbiorców: 30 osób

Grupa odbiorców: wsparciem zostaną objęci mieszkańcy gminy, osoby niepełnosprawne oraz inni mieszkańcy gmin

Obrowo, którzy dążą do wyjścia z domu i mają potrzebę integracji. Projekt skierowany jest do osób dorosłych, ze

szczególnym uwzględnieniem osób w wieku senioralnym.

Miejsce realizacji: Świetlica Wiejska w Brzozówce.

asoby kadrowe:

Koordynator projektu: Daniela Korpalska, teł. 661 587 675, wieloletnia prezes stowarzyszenia, społecznik,
•nicjator wielu przedsięwzięć dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Obrowo.

łanowanyjest zakup paczek dla uczestników spotkania wigilijnego.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu

Zorganizowanie oraz przeprowadzenie

spotkania wigilijnego

przekazanieZorganizowanie oraz
pomocy rzeczowej żywnościowej dla
beneficjentów spotkania wigilijnego

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość

docelowa)

1 kilkugodzinne spotkanie
(ok. 3-4 godzin)

30 osób 30

żywnościowych
paczek

Sposób monitorowania rezultatów/źródło

informacji o osiągnięciu wskaźnika

Lista obecności wraz z potwierdzeniem
odbioru poczęstunku

Potwierdzenie odbioru posiłku/paczki

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będ
wykorzystane w realizacji zadania

Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnych „Podaj Rękę”w Obrowie działa na terenie gminy Obrowo

d ok. 20 lat.

Celem stowarzyszenia jest.

- Niesienie wszechstronnej pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami ruchowymi psychicznymi,

•ntelektualnymi i uzależnieniami:

(od alkoholu, narkotyków i innych) jak również innym osobom niepełnosprawnym ( w tym dzieciom,

odzieży i osobom dorosłym, seniorom) oraz ich rodzinom i opiekunom.

- organizowaniu pomocy w przystosowaniu do życia w społeczeństwie oraz integracji z nim

poprzez organizację imprez o charakterze rekreacji, relaksacji, rehabilitacji, sportu, turystyki (wycieczki rajdy

,biwaki, obozy, pikniki, turnusy rehabilitacyjne, spartakiady, i inne), spotkania okolicznościowe

integracyjne(zabawachoinkowa, dzień dziecka , świętoziemniaka, Andrzejki, mikołajki, wigilia, i inne)

- oraz kulturalno-oświatowo -rozrywkowe ( wizyty w muzeach, kinach, teatrach, galeriach, wystawach.



osiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji licznych przedsięwzięć, uroczystości, pikników, spotkań i

•nnych form integracji osób niepełnosprawnych z terenu gminy Obrowo.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp.

1.

2.

3.

4.

Rodzaj kosztu

Koszt 1 Zakup art. Spożywczych w celu

przygotowania spotkania wigilijnego.
Koszt 2 Zakup paczek żywnościowych
dla beneficjentów spotkania — 30

paczek.
Koszt 3 Zakup poczęstunku na
spotkanie wigilijne — kawa, herbata,
słodycze, ciasto, owoce, cukier,

serwetki, mleko, itp.
Koszt 4 wkład osobowy - Praca
społeczna członka stowarzyszenia -

organizacji spotkania wigilijnego 40 h

x 25,00 zł brutto

Wartość
PLN

3.000,00 zł

6.500,00 zł

500,00 zł

1.000,00 zł

11.000,00

Z dotacji

3.000,00 zł

6.500,00 zł

500,00 zł

10.000,00

Z innych
źródeł

1.000,00zł

1.000,00Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego

2)

3) składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;

4) 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
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.

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

STOWARZYSZENIE
POMOC csoł'0M NIEPEŁNOSPRAWNYM
"PODAJ RĘKĘ”w Obrowie
87-126 OBROWO

Data 24.11.2022 r.




