URZĄD MIASTA ZGIERZA
Widział Zdrowia i Spraw Społecznych

Załączniki
Rodziny,

9i '100 Zgierz, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3a
,ei.42 714,
42/
J5f

z dnia

do

rozporządzenia

Pracy

i

Polityki

Ministra

Społecznej

(poz. ...)

Załącznik nr 1

WZOR
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
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobioronio*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,

PREZYDENT MIASTA ZGIERZA

do którego adresowana jest oferta

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ,
OCHRONY ZDROWIA ORAZ PROMOCJI AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA.

2. Tryb, w którym złożono ofertę
3. Rodzaj zadania publicznego1'

4. Tytuł zadania publicznego

V OGÓLNOPOLSKIE SENIORALIA - KRAKÓW 2018

5. Termin realizacji zadania publicznego2'

Data
rozpoczęcia

01.09.2018

Data
zakończenia

30.09.2018

II. Dane oferenta (-ów)
1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
ZGIERSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
95-100 ZGIERZ, UL. ŁĘCZYCKA 24

Numer KRS: 0000329932
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np.
numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

ALINA ŁĘCKA-ANDRZEJEWSKA
TEL.512 251 063
L-ALINA@WP.PL

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

M ramach realizacji zadania zorganizowany zostanie 2. dniowy wyjazd na V Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie .
Jczestnicy wyjazdu będą reprezentować miasto Zgierz w ogólnopolskiej imprezie integracyjnej, w wielkim święcie
połeczności liczącej niemal 10 milionów osób. Jest to doskonały sposób promocji samorządu lokalnego jako
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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.

2)

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

1

)rzyjaznego Seniorom. Ponadto wyjazd połączony będzie z wycieczką turystyczno-krajoznawczą po Krakowie.
Błównym celem organizacji wyjazdu na ogólnopolskie Senioralia w Krakowie jest pokazanie sposobów ochrony
drowia i aktywnego spędzania czasu wśród osób dojrzałych, a w szczególności integracja wewnątrz i
niędzypokoleniowa oraz utrwalanie nawyku dbania o szeroko rozumianą sprawność. Taka forma aktywności
lostarcza motywacji do podnoszenia swojej sprawności
Udział w radosnej, kolorowej ogólnopolskiej imprezie jest doskonałą okazją do integracji słuchaczy UTW i wielu
różnorodnych środowisk seniorskich z całego kraju oraz łamania stereotypów i budowania wizerunku aktywnego,
pełnego życia, współczesnego seniora. Wyjazd połączony jest z edukacją- pozwala poszerzać wiedzę
krajoznawczą, poznawać inne regiony kraju. W wyjeździe będzie uczestniczyć łącznie 52 członków Stowarzyszenia
i innych mieszkańców Zgierza, powyżej 50 roku życia. ZU3W skupia 530 Członków. Z doświadczenia wiemy, że
osoby starsze są słabo zaangażowane w życie społeczne, często pozostają w domu, izolując się. Nie mają też
nawyku trwałego utrzymywania kontaktów społecznych, sprawności intelektualnej i fizycznej. Udział w
ogólnopolskich Senioraliach to symboliczna prezentacja rosnącej grupy osób starszych - możliwość poczucia
energii, zobaczenia potencjału i twórczości seniorów, ale również sposobów i możliwości rozwiązywania
problemów i postulatów reprezentantów tej grupy. Środowisko senioralne w Polsce to miliony
ludzi tworzących bardzo zróżnicowaną społeczność. Są tu prawdziwi indywidualiści, niecodzienne talenty,
wspaniałe życiowe historie.
'okazywanie dobrych wzorców i stwarzanie możliwości uczestnictwa w nich daje radość, zadowolenie i zachętę do
>obudzenia aktywności własnej, co w efekcie wpływa na aktywność społeczną.
Wydarzenie zainauguruje uroczysta Msza Święta w Kościele Mariackim w Krakowie, po której nastąpi pochód jarada do Kina Kijów, gdzie odbędą się wykłady i badania. Poza częścią wykładową zaplanowano również część
ozrywkową: koncerty, finały konkursów - Stylowa Seniorka, Senior Działkowiec, wręczenie statuetek senior roku,
jokaz mody 60+ oraz Międzypokoleniową Potańcówkę.
Aktywna forma propagowania pożądanych zachowań jest najskuteczniejszą z możliwych.
Zadanie

będzie

realizowane

przez

członków Stowarzyszenia

i Zarządu, którzy

posiadają

wieloletnie

doświadczenie w organizowaniu różnorodnych imprez wyjazdowych.
W skład zarządu ZU3W wchodzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy społecznej, przygotowane
merytorycznie do prowadzenia organizacji pozarządowej.
'ełna obsługa księgowa zlecona jest do biura rachunkowego.
Członkowie Stowarzyszenia realizują szereg zadań w ramach wolontariatu jednak nie został on wykazany w
ofercie z uwagi na fakt, iż ofertą objęta jest tylko pewna część działalności organizacji, która realizowana jest
głównie poprzez odpłatne zlecanie usług.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Zakładanym rezultatem jest utrwalenie nawyku aktywnego spędzania czasu wśród osób dojrzałych,

a w

szczególności integracja wewnątrz i międzypokoleniową oraz utrwalanie nawyku dbania o szeroko rozumianą
sprawność. Poznanie potencjału i twórczości seniorów oraz możliwości rozwiązywania problemów i postulatów
reprezentantów tej grupy. Ponadto stwarzana jest możliwość nawiązania nowych znajomości, kontaktów z
rówieśnikami z innych regionów Polski, wymiana doświadczeń. Bardzo cennym rezultatem jest również
poszerzanie wiedzy krajoznawczej. Wszystkie wymienione czynniki wpływają bardzo korzystnie na wzrost
samooceny, co w efekcie przekłada się na wzrost aktywności społecznej seniorów i nowy wizerunek osoby
starszej.
)okumentacja fotograficzna i filmowa powstająca w czasie wydarzenia i udostępniana na portalach
2

połecznościowych i w lokalnych wydawnictwach będzie doskonałą pamiątką z imprezy, a ponadto skutecznym
rodkiem promocji wydarzenia i jego rezultatów w społeczności lokalnej
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

(w przypadku większej liczby kosztów

istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity

do poniesienia

(zł)

z wnioskowanej

do poniesienia
ze środków

dotacji3'

finansowych

(zł)

własnych, środków

Lp.

pochodzących z
innych źródeł,
wkładu osobowego
lub rzeczowego4'
(zł)

1
2
3
4

usługa transportowa +opłaty parkingowe

3000,00

3000,00

usługa hotelarska

2800,00

2800,00

usługa przewodnika

400,00

400,00

ubezpieczenie

200,00

200,00

6400,00

Koszty ogółem:

3000,00

3400,00

Oświadczam(-y), że:
1)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;

2)

w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/nicpobioranio* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;

3)

wszystkie podane
i faktycznym;

w

ofercie

oraz

załącznikach

informacje

są

zgodne

z

aktualnym

stanem

prawnym

4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalogo (ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zaloga (jq)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne.

...i'!
(podpis ośraby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)

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

3)

za zgodność

Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.

4)W

przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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