Załączniki

do rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej
z dnia.......
.(poz. ...)
Rodziny,

Załącznik nr l
l

UPROSzczoNA OFERTA REALizAai

ZADANIA PUBLICZNEGO

EQy€ZEb!!E.Eg.dQ.gE9$gbgwypęłniania
ofert
Ofehęl rtbleżylwypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zazr\aczeniegwiazdką, np.: ,pobieranie+/niepobieranie+"

oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając

prawidłową. Przykład: .pabłen++iet/niepobieranie+"

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

3. Rdd2aj'zadania
publicznegob

Powiat Pruszkowski
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dz ałalności pożytku

iyl?lii; pena i o wolontariacie

Zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomośc

narodowej, obywatelskiej i kulturowej
:. .

ą

Polacy z Litwy w Pruszkowie

4. T\!tuł zadania publicznego

27.05.2017

5. Termin realizacji zadania publicznegoZ)

Data

30.06.2017

zakońćzeńi8

11.:
Dane oferenta (-ów)
1, :ĘlfjZWa'
oferenta {-ów), forma prawna, numer Krajowego RejestruSądowegolub innej ewidencji, adres siedziby oraz
!Ś!$!!;Ęol'espondencji(jeżeli
i
t

Pló

jest inny od adresu siedziby)

lłĘlllv#kieStowaayszenie Patriotyczne

ló:S5śt)U}lFdlśz.ków ul. Rzeckiego 5 1ok. 16
'Ki%jd\ń/ęlkajeistr Sądowy - KRS 0000532412

Nlp 534 250 1009 REGON 360278038

lqUHbęRbĘI,a bankowego: 66 7999 9995 0651 9224 9204 0001

i;l lł

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU PRUSZKOWSKIEGO

Ł

Z. Indy;dQcjajkowe dane kontaktowe, w
+ymH.aneldsóbupoważnionych do
składa.niawyjaśnień dotyczących oferty (np.

STOWARZYSZENIA PATRIO'WCZNEGO,W 'WM W SPRAWACł] MAJĄTKOWYCH
UPRAWNIONYCH JESTDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁNĄCYCH ŁĄCZNIE

bumar t#lefanti,.adres poczty elektronicznej,

Osoby do kontaktu:

ódńdę fbVyjjiP:res strony internetowej)

a) Przemysław Sieciński -- Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
b) Hanna Radziejewska -- Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia

:jli$ŻPRi$y:f;ló#!i#wy zadania publicznego
i
4)

2)

No(1żaj#$P llląjąilWiera się w zakresiezadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
puŁ?l.iczhćgó i d;Wólontariacie.
Termin realiżaćji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni
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tl;..Oliiś zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególnośd celu, miejsca jego

fru:sżkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne, przy współpracy z Parafią św. Kazimierza w Pruszkowie i pod
patronatem IStarosty Pruszkowskiego, zamierza zorganizować wizytę Polaków z Litxfvyw Pruszkowie.
Celem wizyty jest stworzenie mieszkańcom Powiatu Pruszkowskiego, a zwłaszczamłodzieży, możliwości kontaktu
z Rodakami,:.którzypo 11.Wojnie światowej, nie ze swojej winy, znaleźli się poza wschodnią granicą
Rzd(lzypóspblitej. Mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego będą mogli poznać losy Polaków na Litwie, ich historię,

fposóby kulfywowania tradycji narodowej i pielęgnowania języka ojczystego.
CelbH inicjatywy jest włączenie lokalnej społeczności Powiatu Pruszkowskiego w akcję pomocy dla Polaków ze
.wschodu, i;itakże pielęgnowanie polskości poprzez działania promujące patriotyzm i polskie wartości narodowe
Gliuti.ajodbi+rćów: grupa Polaków z Litwy - 50 osób, grupa mieszkańców Pruszkowa - min. 100 -- 150 osób/
spotkanie W bali, ok. 600 osób - spotkania na terenie kościoła,

jnłodzież licóalna obecna podczasspotkań z Polakami z Litwy - min. 30 osób.
S&ramach realizacji inicjatywy opisanej w ofercie Stowarzyszenie odpowiadać będzie za organizację wizyty
Polaków w Powiecie Pruszkowskim oraz zorganizuje dla ww. grupy spotkania, wycieczki i wizyty m.in.
Ń instytucjach kultury, poszerzające możliwości spotkań z mieszkańcami powiatu.
Stowarzyszenie opiekować się będzie grupą przez cały okres jej pobytu w Polsce

Pódtzasspotkań obie strony będę mogły się zaprezentować, jak kultywują Polskośćw swoich środowiskach.
Wjramach przeprowadzenia przedsięwzięcia Parafia św. Kazimierza w Pruszkowie udzieli gościny pielgrzymom
ż HWlv.! którzy: zamieszkają na czas pobytu w Pruszkowie u rodzin z parafii. To także zacieśni wzajemne kontakty
W rballzacji zadania uczestniczyć będzie 6 wolontariuszy ze Stowarzyszenia -- wycena ich pracy społecznej 400 zł

PrQsiqjrPowiat Pruszkowskio wsparcie finansowe, które umożliwi realizacjęprogramu wizyty grupy
50 Polaków'ż Litry w celu spotkań i rozmów z mieszkańcamipowiatu.
śrpdkl otrzymano z Powiatu zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów transportu autokarowego.
iN;a.pokrycie kosztów wyżywienia i cateringu (organizacja spotkania z mieszkańcami) będziemy rozmawiać
lzi#:ódatkowymi sponsorami

IDĘ:ibłahia
planowane w zakresie realizacji zadania publicznego:
l

Prblrgotowań.iewizyty grupy 50 Polaków z Litwy w Polsce- Działania:powołanie koordynatora i opracowanie
słlj:#egółowćgę programu wizyty, rezerwacje usług (transport), przygotowanie bazy noclegowej w porozumieniu
złtj#rbfią, dqggotrwanie

spotkań z lokalną społecznością.

lą+ąlj#dfjajbPdgr#mu wizyty Polaków z Litwy w Polsce: przyjazd gości z Litwy autokarem, zakwaterowanie w
l,Płód;łlkŁ?wibj
f?Cęąhizacjaspotkań z lokalną społecznością z udziałem władz Powiatu i przedstawicieli parafii w
\#uśglWwiyl drg' pizacja wizyt gości w instytucjach na terenie powiatu, wycieczki autokarem do różnych ciekawychl
3
4

Hiąśćió chdfaktefze patriotycznym, powrót grupy na Litwę.
:$pgq?#+lzent+'
dokumentacji fotograficznej i promocja wizyty w mediach.
Kdófd?dal:ja badania, płatności i rozliczenia, zebranie dokumentacji i sporządzenie sprawozdania.
tdrHiijłręb:llijacji.zadania 27.05.2017 --30.06.2017.
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}yjla.
}#HQzfiaD.jeMieszkańców powiatu z historią i kultywowaniem tradycji narodowej przez Polaków z Litwy, a

liilę8ll©l+8znanie gości z dziedzictwem kulturowym i historycznym Ziemi Pruszkowskiej.

}

;jąrk<qląąWanie wizyty gości z Litwy w instytucjach i centrach kultury.
BUiljbiljWićnie Polakom z Litwy, by wraz z mieszkańcami Powiatu Pruszkowskiego, odwiedzili miejsca ważne
ćlliiHdl.#kjęj kultury, historii i tradycji narodowej.
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kalkulacja
kosztów
realizacji
.iśt$iejęi@p21iwość dodania kolejnych wierszy)

tF'

Rodzaj koszty

zadania

publicznego

(w przypadku większej liczby kosztów

Kosztcałkowity
(żł)

do poniesienia
z wrliośkowanej

do:poniesienia
ześrodków
finansowych
własnych) środków
pochodzącychz
innych źródeł}
wkładu osobowego
lub rzeczowego4)
(zł)

3)

dotacji:'
(!ł)
:LP.

1. Transport jautokar)

8000 zł

8000 zł

0

2. Wyżywienie i catering

2000 zł

0

2000 zł

3. Ubezpieczenie (polisa)

1000 zł

0

1000 zł

200 zł

0

200 zł

200 zł

0

200 zł

100 zł

0

100 zł

4. Opracowanie programu wizyty i
przygotowanie spotkań z mieszkańcami
5..Wykonanie dokumentacji
fotograficznej i promocja w mediach
7. Koordynator projektu

11500zł

Koszty ogółem

3500 zł

8000 zł

Oświadczam(-y),że:
1) :} proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznegooferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobierał:łie+/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów/ zadania;
3)

wszystkie

podane

i faktycznym;
4)
5)

l '

oferenta/efełnłei+
ołerent*/dferefldf

W.

ofercie

oraz

załącznikach

informacje

są

zgodne

z

aktualnym

stanem

składający mniejszą ofertę nie zalega (-ją)+/zcPłegaf-jąF z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
składający,Finiejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalegcP4-jąF z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia

społeczne

PRUSZKOWSKłE STOWARZYSZĘł:IE

)@ !!t)d$ttlttttJHtlt#&z:y':<.,.'
PATRIOTYCZNE
05-804 Pruszków ul.Rzeckiogo 5/16
1}.4"&,«R«4ą©',,"l*KRS 0000532412 NIP: 534250 1009
f (pódpjś osobVlupoważnibńej

i

lub :podpisu osób upoważniQn'ych
do śkładanialtiświadczeń woli W imieniu

ferlla) ' i}
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Data .....PS.:.Oc;.:...Z,04.lt:......

;ę

W Idrzypadkugdy ofęłerlt :hiejest zarejestrowanyw KrajowymRejestrzeSądowym potwierdzona za zgodność
ż órygl.bałem kopia kik\lijl.nóko wyciągu z innego rejestru

ł!
ł}
}Ndttqść kosztów'ógółbm do poniesieniaz dotacji nie może przekroczyć10 000 zł
i' 111przypadku wsl?armiarealizacji zadania publicznego.
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prawnym
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