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Zalqczniki

do

rozporzAdzenia Ministra

,zf,odziny, Pracy i Polityki spofeczne1
2dnia............ (poz .)
zalecznik nr 1

WZOR
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADAN IA PUBLICZN EGO
wvpelniania ofertv:
ofertq nalery wypelnii wytEcznje w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegdlnych poracn
oraz w przypisach.
Zaznaczenie SwiazdkE, np.:,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ie naleiy skreSlia niewla3ciwE odpowiedi, pozostawiajEc
prawidlowE, Przyktadr,,pebi€{i{iet/niepobieranie*".
POUCZENIE co do sposobu

l. Podstawowe informacje o zfoionej ofercie
1. Organ administracji publicznej,

Burmistrz Miasla j Gminy Btonie

do kt6rego adresowana jest oferta
2. Tryb, w kt6rym

zloiono oferte

3. Rodzai zadania publicznego"

4, Tytul zadania publicznego
5. Termin realizacii zadania publicznego''

Art. 19a ustawy z dnla 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici poivtku
publicznego i o wolontariacie
wsparcie realizacji zadania publicznego, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalnoici po2ytku publicznego io wolontariacie:
1a) wspieranie rodziny isystemu pieczy zastqpczej;
31) dzialalnoii na rzecz rodziny, macierzydstwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziatanie uzaleinieniom i patologiom spotecznvm;
Szczqsliwi Rodzice - SzczqSliwe Dzieci . Program profilaktyki krzywdzenia
ma'lvch dzieci.
21.06.16
Data
20.09.16
rozpoczgcia
zakodczenia

ll, Dane oferenta (-6w)
x. Nazwa oferenta (-6w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sqdowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeielijest inny od adresu siedziby)
Stowarzyszenie BONUM, KRS 00004773I9, ul. Pitsudskiego 10A, 05-870 Blonie

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane os6b upowainionych do
skladania wyjaSnieh dotyczqcych oferty (np.

Magdalena Ratz

-

Hernik, tel.507 361230, magda.rh@op.pl

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

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacii wraz ze wskazaniem, w szczeg6lno6ci celu, miejsca jego
odbiorc6w zadania oraz przewidywanego do wykorzvstania wkladu osoboweso lub
em projektu jest wzmocnienie kompetencji wychowawczych grupy rodzicdw, tj. 16 rodzin z matvmi dzieimi w wieku 0,6
z terenu miast i gmin: Blonie iOiarow Mazowiecki. W ramach dziatai przewidziano przeprowadzenie cyklu i-3 spotkah o
kterze psychoedukacyjnym i wsparciowym na temat
ia z rodzicami
ri

Rodzaj zadania zawiera siQ
publicu nego

2)Termin

w zakresie zadai okrellonych w art.4 ustawy

z dnia 24

kwietnia 2003 r. o dziaialnoici po2ytku

io wolontariacie.

realizacjizadania nie moie byc dluzszy niz 90 dnl.
1

jqcych metody Terapii Skoncentrowanej na Ro?wiqzaniach oraz metody coachingowe dla kaidej rodziny biorqcej
zial w projekcie. R6wnolegle z zajeciami dla rodzic6w, prowadzone bqdq zajqcia z elementami rozwojowymi dla dzieci, w
ale na dwie grupy wiekowe: 2-4 lata i 5-6 lat. Przewidziano takie stworzenie strony internetowej promujEcej projekt
raz informujacej ojego przebiegu. CaloSi projektu jest przedmlotem wniosku w programie grantowym,,Bezpieczne
, Fundacji Dajemy Dzieciom Silq / dawniej Fundacja Dzieci Niczyje. W konkursie wymagany jest wklad wtasny o
rto6ci 10% cato(ci projektu.

2. Zakladane rezultaty realizacii zadania publicznego

mierzalne:
co najmniej L1 rodzin, kt6re wezmE udzial w co najmniej 80% spotkah psychoed

u

kacyjno

-

rozwojowych

co najmniej Ll. rodzin, kt6re podniosly swoje kompetencje wychowawcze
co najmniej

7Oo/o

dzieci, objqtvch zajqciami rozwojowymi

300 rozdanych ulotek informujQcych o projekcie

Itaty miqkkie:

q

Najwainiejszym, spodziewanym rezultatem zadania bqdzie wzrost SwiadomoSci na temat krzywdzenia dzieci, umocnienie
w roli rodzica oraz lepsze funkcjonowanie 16 rodzin benefic.ientdw, a tym samym skuteczniejsza ochrona przed
iem, przemoc4 fizycznE, psychicznE i emocjonalnq co najmniej 20 malych dzieci w tych2e rodzinach.
lV, Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacli zadania publicznego (w przypadku wiqkszej ticzby koszt6w
istnieje mo2liwoii dodania kolejnych wierszv)
Rodzai kosztu

do poniesienia

Koszt calkowity
(zt)

z

wnioskowanei
dotacji3)
(zl)

tp.

do poniesienia
ze Srodk6w
finansowych
wtasnych, grodk6w
pochodzEcych z

innych ir6det,
wkladu osobowego
lub rzeczowegon)
(zl)

Koszt reallza.ji

dzialaf projektu

Koszt wynajmu sal i sprretu

Koszty og6lem:

Oswiadczam(-y),

1)
2)

3)

6000

600

5400

11470

1747

15723

2600

260

2340

25070

2607

ie:

proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wylEcznie w zakresie dziaialnosci poiytku publicznego oferenta;
w ramach skladanej oferty przewidujemy pebjerarii€-Ynlepobiera nie* (wiadczefi pieniq2nvch od adresat6w zadania;
wszystkie podane
ofercie oraz zalacznikach informacje sq zgodne
aktualnym stanem prawnym

w

z

ifaktycznym;
4) oferent*lofu+e€€+Lskladajqcy niniejszE ofertq nie zalega (-ja)./+alega-€qJ! z oplacaniem naleinoici z tytulu zobowiEzad
podatkowvchj
5) oferent*/€+e+€ri€i! skiadajEcy niniejszE ofertq nie zalega (-ja)*/+atega-H+)i

,

oplacaniem naleino6ci z tytulu skiadek na

ubezoieczenia sooleczne.

''

Warto(6 kosztdw ogdlem do poniesienia z dotacji nie moie przekroczyi 10 000 zl.
zadania publicznego.

"'W przypadku wsparcia realizacji

(podpis osoby !powainionej
lub podpisy osob upowainionych
do skladania oawiadczen woliw imieniLl
oferenta)

zalacznik:

W

przypadku gdy oferent nle
z

iest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze SEdowym - potwierdzona za

oryginalem kopia aktualnego wyciqgu z lnnego rejestru lub ewidencji.

zgodnosc

