
Zalączniki do rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki społecznej
z d n ia........,..,... .... (p o z. ...)

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLI

POUCzENIE co do sposobu wvpetniania ofertvi
ofertę należy Wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, Żgodnie z instrukcjami umleszczonymi prŻV poszczególnYch polach

oraz w przypisach.
zaznaczenie gwiazdką, np': ,,pobaeranie*/niepobieranae*" oznacza, że należy 5kreślić niewlaściwą odpowiedź, pozostaWiając
prawidlową' Przykład:,,p€bie+ałie'niepobieranie*".

|' Podstawowe informacje o złożonej ofercie

ll. Dane oferenta (-óW)

Ill. zakres rzeczowy zadania publicznego

1) 
Rodzaj zadania zawjera się W zakresie zadań określonych W art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2oo3 r' o działa]ności pożytku

publicznego i o wolontariacie.
2)Termin 

reaIizacji zadania nie może być dluższy niż 90 dni.

1,

1, organ administracjl publiczn€j,
do któreEo adresowana iest oferta Unąd Gr*rł Josłvxąp

2. Tryb, w którym złożono ofertę
Art- 19a ustawy z dnia 24*wietr|a 2003 r. ddźialalności pożytku
publiczneso i o wolontariacie

3. Rodzai zadania publicznegol) Na rzecz osób w wieku emerytalnym

4. Tytul zadania publicznego
Aktywny senior - cykl działań wspierających działania seniorÓW

z Gminv Jastrząb

5. Termin realizacji zadania publicznego2)
Data
rozpoczecia

03.O4.2077r Data
zakończenia

30.06.2017t

1. Nazwa oferenta Ców), forma prawna, numer Krajowego Rejestru sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz

adres do korespondencji fieżeli'iest inny od adresu siedziby)

Stowarzyszenie,,Pogodni Seniorzy Gminy Jastrząb" Pl. Niepodległości 5, ewidencja starosty
Szydłowieckiego pod nr oN.512.1.2016 Dujka Bogdan ul. Szydłowiecka 148 26-502 Jastrząb

2. lnne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do
sktadania wyjaśnień dotyczących oferty (np.

numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Dujka Bogdan 668421880 j64.blond@gmail.com

1' opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, mieisca iego

rojekt zakłada wsparcie osób starszych (po 60 roku źycia) zamieszkałych na terenie Gminy Jastrząb

ozwo|i Wzmocnić więzi rówieśnicze, będzie sprzyjać usunięciu istotnego problemu społecznego jaki

est samotność osób starszych i brak integracji. celem jest zaktywizowanie seniorów którzy należą



towarzyszenia Pogodni Seniorzy Gminy Jastrząb poprzez działania integrujące społeczność lokalną,

stworzenie możliwości wzięcia udziału w wyjazdach integracyjnych.

danie zostanie zrealizowane poprzez organizację dwóch jednodniowych wycieczek, jednego wyjazd

kina lub teatru oraz zorganizowanie pikniku nad zalewem. Uczestnicy wycieczek, wyjazdu do kin

uczestniczących w pikniku będą partycypować w ich kosztach. Z dotacji pokryte zostaną

nsportu osób oraz częściowe dopłaty do biletóW Wstępu. Minimalna liczba uczestników to 27 osób

aksym a ln a 34 osoby.

kładane ceIe realizacji zadanla publicznego:

głowny:

zbogacenie działań na rzecz integracji mieszkańców, w szczególności seniorów . Podjęte działan

zwolą uświadomić korzyści płynące z aktywności lokalnej.

nne cele to:

zachęcenie osób starszych do samorealizacji i pokonywania trudności intelektualnych ifizycznych

uzyskanie przez osoby starsze satysfa kcjonujących relac.ji i kontaktów w grupie rówieśniczej

rganizacja aktywnych form spędzania czasu przez seniorów

romocja społeczna aktywności seniorów

oprawa kondycji psychofizycznej osób starszych

2' zakładane rezultaty realizacji zadania publiczne8o

ealizowane działania przyniosą wymierne efekty w postaci zwiększenia aktywności oraz stopn

ntegracji osób starszych. Ponadto wzmocnią potencjały osób starszych, a jednocześnie niwelować będ

rezentowane przez nich deficyty ibarierv.

W wyniku realizacji projektu nastąpi również:

winięcie zainteresowań i pasji uczestników, zwłaszcza W oparciu o prezentacje filmowe czy teatral

kondycji psychicznej iintelektualnej senioróW uczestniczących w zadaniu dzlęki nawiązan

atysfa kcjon ujących relacji z jnnymi Iudżmi izmniejszeniu poczucia osamotnienia

onadto,w wyniku realizacji projektu osiągnlęte zostaną rezultaty twarde wymienione pontżej:

jęcie działaniami aktywizującymi minimum 27 osób powyżej 60 roku życia zamieszkującymi

erenie Gminy Jastrząb



rganizacja WyjazdU do ośrodka infrastruktury kulturalnej w Radomiu lub Kielcach

organizacja jednodniowych wycieczek krajoznawczych

lV' szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (W przypadku Większej liczby kosztóW
istnjeje moźliwość dodania kolejnych wierszy)

3) 
Wu.tość kosztó* ogólem do ponie5ienia Ż dotacji nie może przekroczYć 1o o0o zł'

a)W przypadku wsparcia real]zacji zadania pub icŻnego'

Lp.

Rodzai kosztu Koszt calkowity
(zł)

do poniesienia
z wnioskowanei

dotacji3)
(zl)

do poniesienia
ze środków
finansowych

Własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł,
wkladu osobowego

lub rzeczowegoa)
(zł)

1
obsługa konta bankowego 200 200 0

2
Wyjazd do kina lub teatru (koszt
transportu i częściowa dopłata do
biletów)

1300 1000 300

3
Koordynator - wolontariat 350 0 350

4
Wycieczka po ziemi Świętokrzyskiej
(koszt transportu + częściowa
dopłata do biletów wstępu)

2LOO 1400 700

5

Wycieczka do Warszawy (koszt
transportu + częściowa dopłata do
przeWodnika, biletów wstępu)

2500 1900 600

6

Piknik integracyjny nad zalewem (

zakup produktów żywnościowych
+praca wolontariuszy przy
organizacji poczęstunku 25 g x18 zł)

950 500 450

7

Rozliczenie projektu - wolontariat 300 0 300

8

Razem 7700 5000 2700



ośWiadczamGy), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie reallzowane wyłącznie w zakresie dzialalności poŹytku publicznego oferentai
2) W ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie'* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

ifaktycznym;
4) oferent*/oferencl* składający niniejszą ofeńę nie zalega Gją}*/zalega Gją)* z opłacaniem naleźności Ż tltułu zobowiąŻań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* sktadający niniejszą of€ńę nie zalega Gją)'/zalega (-ją)* z opłacani€m należności z Mutu składek na

ubezpieczenia 5połeczne.

..Dujka Bogdan

(podpi5 osoby upoważnioneJ
lub podpisy osób upoważnlonych
do skladania ośWiadczeń woli w lmieniu
oferenta)

oata...Dn'01.03.2 oI7 ,.......hP..fu. 
p ą(^

zalacznlk:
W przypadku gdy oferent nie Jest zarejestrowany w Krajowym ReJestrze sądowym - potwierdzona za zgodność

z oryginalem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.


