UPROSZCZONAOFERTAREALizAai ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE
co do spgsgbu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnychpolach
oraz w przypisach.
Zaznaczeniegwiazdką, np.: ,,pobieranie+/niepobieranie+" oznacza,że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład:,,laebiet:ałlłeZ/niepobieraniej"

1.Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

2. Tryb,w którym złożono ofertę

11.Dane oferenta (-ów)
1. Nazwaoferenta {.-dw),forma prawnaf Dum8rKrajowego RejestruSądo
adresdo korespondencji(Jeżeli jest inny od adresu siedziby)

1) Nazwa oferenta: Krajowe Stowarzyszenie,,Przyłącz się do nas'
2) Forma prawna: stowarzyszenie

3) numer KRS:0000051970
4) N[P: 118-14-95-111REGON:O].6222811
5) Adres siedziby: Bramki, ul. Północna 118,05-870 Błonie
tel.: 606-596- 418 faks: l22) 725-60-66
e-mail:

http://

http://www.

kswi.org. pl

6) Nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta
Beata Godzina

Prezes, Marianna Kamińska -- Skarbnik

7) Nazwa banku i numer rachunku bankowego
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie 24 8015 0004 0006 7090 2050 0001
8) Nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym
mowa w ofercie

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

l

UPROSZCZONA OFERTA REALizAai

ZADAN iA PUBLICZNEGO

POUCZENIE
co do spesQbuwypełniania ofertv:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach

oraz w przepisach.
Zaznaczeniegwiazdką, np.: ,.pobieranie'/niepobieranie'b" oznacza,że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład:,,pebłennłel/niepobiera nie*"

1.Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. organadministracjipublicznej,
do którego adresowanajest oferta
2. Tryb, w którym złożono ofertę

11.Dane oferenta (-ów)
1. Nazwa oferenta {-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub Innej ewidencH. adres siedziby oraz
adres do korespondencji(jeżeli Jestinny od adresu siedziby)

1) Nazwa oferenta: Krajowe Stowarzyszenie,,Przyłącz się do nas"
2) Forma prawna: stowarzyszenie

3) numer KRS:0000051970
4) NIP: 118-14-95-111REGON:016222811
5) Adres siedziby: Bramki, ul. Północna 18, 05-870 Błonie
tel.: 606-596- 418 faks: 1221725-60-66
e-mail:

http://

http://lwww.

kswi.org. pl

6) Nazwiskai imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta
Beata Godzina Prezes, Marianna Kamińska -- Skarbnik
7) Nazwa banku i numer rachunku bankowego
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie 24 8015 0004 0006 7090 2050 0001
8) Nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym

mowa w ofercie

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

l

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień

Osoba upoważniona do składania wyjaśnie ń dotyczących oferty:
Edyta Kamińska

numer telefonu. adres

Czubin 13, 05840 Brwinów

numer faksy, adres strony intQrnetou

tel./faks 22 729-69-03, sds.czubin@o2.pl

111.
Zakres rzeczowy zadania publicznego

l Opiszadaniapub

li) Charakterystyka zadania publicznego
Krajowe Stowarzyszenie ,,Przyłączsię do nas" planuje zorganizowanie wyjazdu integracyjno - rehabilitacyjnego dla
osób niepełnosprawnych do Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego, miejscowość Soczewka koło

Płocka,połączonegoz warsztatami rehabilitacyjnymi.
Projekt wyjazdu spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników śDS i WTZ w Czubinie.
Warsztaty rehabilitacqne przeprowadzone w kontakcie z przyrodą mają na celu aktywną rehabilitację

psycnorizyczną.

''

/arsztaty zostaną przeprowadzone w dwóch grupach tematycznych:
L Trening asertywności -- wyrażamy swoje uczucia i emocje" (3 godziny)
1; Dotykam , zmieniam, tworzęodz:lVcia rękodzielnicze z wykorzysta niem materiałów pochodzących z natury:
lź) Opis potrzeby realizacji zadania

Trzydniowy wyjazd połączony ze zwiedzaniem Płocka w okresie wakacyjnym zapewni uczestnikomakt'r\lrn
wypoczynek i będzie ważnym punktem w procesie ich rehabilitacji.
'"'''---'-"'r---'

IHWl#$$HH$<1H
.) Adresaci zadania publicznego

2 osoby niepełnosprawne -- z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawne intelektualnie.

E==B11:1Ui:l.:BIE=gB.:::u=i:
:s :u: =:ii""''"-«'"
Pruszków: 20 osób
Brwinów: 15 osób

Raszyn:
Piastów:

3 osoby
4 osoby

n='";.
'=:n=.s:,n="z=a::':s.
""':;"lu=.s'"
.=m==T='
'
5) Wkład osobowy pracowników i wolontariuszy

.==i"=E:

2, Psycholodzy -2 osoby). Wszystkie osoby
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2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień

Osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczącychoferty:

Edyta Kamińska

numęl telĘfond. adres

Czubin 13, 05840 Brwinów

numer faktu, adres !!rany internetowej

tel./faks 22 729-69-03, sds.czubin@o2.pl

111.
Zakres rzeczowy zadania publicznego
l

;Opis zadania publ

lil Charakterystyka zadania publicznego
Krajowe Stowarzyszenie ,,Przyłączsię do nas" planuje z.organizowaniewyjazdu integracyjno - rehabilitacyjnego dla
osób niepełnosprawnych do Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego, miejscowość Soczewka koło

Płocka,połączonegoz warsztatami rehabilitacyjnymi.
Projekt wyjazdu spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników śDS i WTZ w Czubinie.
Warsztaty rehabilitacyjne przeprowadzone w kontakcie z przyrodą mają na celu aktywną rehabilitację

psycnorizyczną.

''

/arsztaty zostaną przeprowadzone w dwóch grupach tematycznych:
L Trening asertywności -- wyrażamy swoje uczucia i emocje" (3 godziny)
1; Dotykam , zmieniam, tworzęodz:bycia rękodzielnicze z wykorzystaniem materiałów pochodzących z natury:
lź) Opis potrzeby realizacji zadania

Trzydniowy wyjazd połączony ze zwiedzaniem Płocka w okresie wakacyjnym zapewni uczestnikomakt.rilrn
wypoczynek i będzie ważnym punktem w procesie ich rehabilitacji.
'"'''''------' -"'r---'

IHWl#$$<1Hi:
.) Adresaci zadania publicznego

2 osoby niepełnosprawne - z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawne intelektualnie.

E==B11:1Ui:l.:BIB=lig-:::u=i:
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Pruszków: 20 osób
Brwinów: 15 osób

Raszyn:
Piastów:

3 osoby
4 osoby

n='';.
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5) Wkład osobowy pracowników i wolontariuszy

2, Psycholodzy -2 osoby). Wszystkie osoby

2

e ,,Przyłączsię do nas" dysponuje sprzętem sportowymi rekreacyjnym, który będzie
wyjazdu integracyjno - rehabilitacyjnego, tj. piłki, rakiety do badmintona
Podczasorganizacj warsztatów rehabilitacyjnych wykorzystane zostaną pomoce psychologiczne i narzędzia do prac

ękodzielniczych
l Miejsce realizacji zadania
Ośrodek Szkoleniowa - Wypoczynkowy MAZOWSZE
ul. Wojskowa 2 09-506 Soczewka

2. Zakładan

Poprzez realizację zadania: ,, Warsztaty rehabilitacyjne" przewiduje się osiągnięcie następujących rezultatów
1. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych( Warsztaty: trening asertywności);
wzrost poziomu samodzielności i zasad współżycia w środowisku;

8

pogłębienie integracji w grupie i w środowisku zewnętrznym;

'

poprawa relacji z grupą i najbliższym otoczeniem

2. Aktywizacja fizyczna osób niepełnosprawnych (Zajęcia rękodzielnicze);
e nabywanie umiejętności aktywnego spędzania czasuwolnego;
'

poprawa kondycji zdrowotnej i sprawności fizycznej;

3. Rozwijanie zainteresowań turystyką krajoznawczą i rekreacją;
'

poznanie nowego środowiska przyrodniczego kraju;

'

nabywanie umiejętności czerpania korzyści zdrowotnych i relaksacyjnych w trakcie aktywnej rekreacji na

łonie przyrody.

lwskaźnikiem oceny rezultatów, będzie ocena jakościowa. Przyjęte stopnie oceny poszczególnych rezultatów

- optymalny;

- zadowalający;
- niezadowalający

Dowodem osiągnięcia zakładanych rezultatów będzie osiągnięcie stopnia zadowalającego/ optymalnego w ocenie
akościowej .

3

IV.

Szacunkowa

kalkulacja

kosztów

realizacji

zadania

publicznego

(w przypadku większej liczby kosztów

istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

LP.

Ubezpieczenie

NNW

uczestników

Wyjazdu integracyjno - rehabilitacyjnego

1.

połączonego

z

warsztatami

rehabilitacyjnym i
2.

Koszt

wynajęcia autokaru do obsługi

wycieczki (3 dni)

Oświadczam(-y),że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie+/niepobieranie' świadczeń pieniężnychod adresatów zadania;
3)

wszystkie podane
i fa ktycznym;

4) oferent'/oferenci'

podatkowych;

w

ofercie

oraz

załącznikach

informacje

są

zgodne

z

aktualnym

stanem

prawnym

składający mniejszą ofertę nie zalega (-lą)'/zalega (-ją)' z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

5) oferenta/oferenci+ składającymniejsząofertę nie zaleKłdlnh?l/baBgaigaPzygpt?FRQemnależnościz tytułu składekna

ubezpieczeniaspołeczne.

:

.

. .'

,,Przyłącz się do nas"
Bramki ul. Północna 18 05-870 Błonie

NIP: 118-14-95-111
2
(2)

:'''':''.''''''':''''''''''''

' ''''''''SKARBlaK'STEWARZYSZE}TIA

PląEZ !'lS.Z..\. =i;{.-\ {) ł

!n=g:liH?a=8EZIT'?'''

oferenta)

"J\lZaf7ŻfiZlzćz
.KZz/}z/ska

Beataj;odz

lqu

3)
Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć l0 00i zł
' ' W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
4

Załą cznik:

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

potwierdzona

'&rcc.,.hl &. Ć)3. 0Ć; . .g,0/C«:

za zgodność

