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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Prezydent Miasta Poznania

2. Rodzaj zadania publicznego1)

1a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

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
Nazwa: Parafia Św. Jerzego , Forma prawna: Organizcja powstała na mocy umowy państwo-kościół, Parafia RzymskoKatolicka pw. św. Jerzego w Poznaniu: SO-IX.6140.58.2016.5, Kod pocztowy: 60-389, Poczta: Poznań, Miejscowość:
Poznań, Ulica: Swoboda , Numer posesji: 43, Numer lokalu: A, Województwo: wielkopolskie, Powiat: Poznań, Gmina: m.
Poznań, Strona www: , Adres e-mail: s-faustyna@o2.pl, Numer telefonu: 663796773,
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

s.Faustyna Jadwiga Hipnarowicz
Adres e-mail: s-faustyna@o2.pl Telefon: 663796773

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji
życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

22.06.2019

Data
zakończenia

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

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: b856-e46e-7065

31.08.2019

Opis zadania
Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży . Pobyt na terenie Dębkach w Domu Wczasowym
"Gwiazda Morza". Dojazd i powrót autokarem. Termin wyjazdu i pobytu 22.06.2019 - 27.06.2019 r.
Program wypoczynku jest bardzo urozmaicony. Między innymi:
- rejs statkiem po morzu
- zajęcia wodne w aquaparku w Redzie
- spływ kajakowy po Piaśnicy
- gry i zabawy plażowe
- zdobywanie sprawności w Parku linowym
- zwiedzanie Oceanarium w Gdyni
- zwiedzanie starówki w Gdańsku i Westerplatte
Miejsce realizacji
Dębki i okolice

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

wypoczynek dla dzieci

dzieci i młodzież będą miały
ankieta wśród dzieci i młodzieży
możliwość aktywnego wypoczynku

zastosowanie profilaktyki zdrowotnej

zapoznanie z profilaktyką
zdrowego żywienia i dotlenienia
przez jod

poznanie nowego rejonu Polski

uczestnicy poznają piękno terenów pogadanka
nadmorskich

integracja dzieci i młodzieży

umożliwienie budowania więzi
przyjaźni i pogłębienia już
istniejących relacji

warsztaty tematyczne

ankieta ewaluacyjna

wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania i zapoznanie z zasadami savoir-vivre obserwacja przez wychowawców
higieny osobistej
oraz omówienie codziennych
czynności związanych z higieną
osobistą
- kształtowanie postaw patriotycznych

zapoznanie i omówienie postaw
patriotów obrońców Westerplatte
i próba identyfikacji tych postaw w
e współczesnym środowisku

rozmowy w grupach dyskusyjnych

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Parafia św. Jerzego
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
organizacja od kilku lat tego typu wyjazdu dla dzieci i młodzieży.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
salki parafii pw. św. Jerzego, ośrodek wypoczynkowy w Dębkach
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

1.

autokar

Wartość PLN

Z dotacji

Z innych źródeł

6000,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

6000,0

1500,0

4500,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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 oferenta)

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

Załączniki:
1.

Oświadczenie o zapoznaniu Rady Osiedla z treścią projektu (złożony również elektronicznie)

1)

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.).
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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