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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Gmina Jarocin

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1) 6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
6a) ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania
alkoholizmowi i przemocy w rodzinie

4. Tytuł zadania publicznego Wesołe półkolonie dla każdego smyka!

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-08-01 Data

zakończenia 2018-09-07

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

nazwa: Funadacja ZOO Zaradni Odważni Oryginalni w Jarocinie
forma prawna: fundacja
KRS: 0000551813
adres siedziby: Powstańców Wlkp. 41, 63-200 Wilkowyja, poczta: Jarocin

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)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: sekretariat@szkolawilkowyja.pl, telefon: 062 7492115

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Maciej Konieczny, adres e-mail: maciej2@op.pl, telefon: 500111949

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
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Podczas realizacji projektu "Wesołe półkolonie dla każdego smyka" będzie wykonanych szereg działań mających na celu
jak najlepsze wykonanie zadania.
Działania będą podzielone na trzy etapy.
Pierwszym z nich będzie promocja półkolonii wśród mieszkańców gminy Jarocin a w szczególności z terenów okolicznych
do Wilkowyi czyli miejsca realizacji projektu. Promocja będzie trwała od 1 sierpnia do 4 sierpnia 2018r. Następnie od 6
sierpnia nastąpi realizacja projektu wg programu, a więc zajęcia z zakresu: teatru, plastyki, muzyki, sportu oraz
profilaktyki. Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 16:00. W pierwszym tygodniu
planujemy zorganizowanie wyjazdu do Wrocławia,gdzie dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach teatralnych na
rynku we Wrocławiu w formie happeningu, co będzie połączone ze zwiedzaniem rynku i jego okolic. W pierwszym
tygodniu zajęć będzie realizowany program profilaktyczny, którego tematyka będzie dotyczyła niebezpieczeństw w sieci i
cyberprzemocy. W drugim tygodniu będzie realizowany program profilaktyki uzależnień oraz zdrowego odżywiania. Drugi
tydzień to także wyjazd tym razem do Poznania na teren Malta Ski. Jest to dobre miejsce, by skorzystać z wielu
sportowych atrakcji oraz spędzić dzień na świeżym powietrzu. Podczas półkolonii dzieci będą również jeździły do
jarocińskiego kina oraz do Jarocina do aquaparku.
Na końcu każdego tygodnia pracy uczestnicy projektu zaprezentują swoje działania poprzez organizacje wystawy prac
plastycznych oraz na prezentacji etiudy teatralnej. Podczas realizacji projektu uczestnicy będą brali udział w turnieju
sportowym.

Cel realizacji zadania
Głównym celem realizacji zadania "Wesołe półkolonie dla każdego smyka” jest ukazania alternatywnych form spędzania
czasu poza domem oraz zwrócenie uwagi na problemy zbyt długiego spędzania czasu przed komputerem oraz sięgania po
niebezpieczne używki.
Do pozostałych należą:
- wyposażenie uczestnika projektu w umiejętności radzenia sobie z zagadnieniami cyberprzemocy i niebezpieczeństw,
jakie występują w sieci;
- wyposażenie młodego człowieka w wiedzę na temat profilaktyki uzależnień oraz niebezpieczeństw płynących z sięgania
po używki;
- nabycie przez uczestników projektu umiejętności teatralnych (autoprezentacji, dykcji),
- zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi (malowanie, rzeźba),
- nabycie umiejętności samodzielnego organizowania wystaw plastycznych i spektakli teatralnych;
- zachęcenie młodego człowieka do aktywnego spędzania czasu poprzez zajęcia sportowe;
- wykształcenie w uczestniku projektu chęci pozytywnej rywalizacji i postawy fair play;
- wyposażenie w narzędzia muzyczne do samodzielnego tworzenia muzyki.

Projekt bezpośrednio kierowany jest do grupy 35 uczestników, którzy regularnie będą brali udział w zajęciach.

Miejsce realizacji zadania
Zespół Szkół ZOO Zaradni Odważni Oryginalni im. Powstańców Wlkp.
ul. Powstańców Wlkp. 41
63-200 Wilkowyja

Grupa odbiorców zadania
Odbiorcami projektu "Wesołe półkolonie dla każdego smyka” będą dzieci i młodzież mieszkańcy gminy Jarocin. Będą to
młodzi ludzie w wieku od klasy pierwszej szkoły podstawowej do klasy szóstej. Grupy warsztatowe będą dobrane wg
wieku uczestników projektu.
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Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Anna Nowicka-Smoczyk - nauczyciel nauczania początkowego
Joanna Marcinkowska - nauczyciel języka angielskiego
Witold Bożejewicz - nauczyciel matematyki, chemii, instruktor szachów
Aleksandra Zielińska - nauczyciel języka angielskiego
Iwona Matyla - nauczyciel nauczania początkowego
Lucyna Szczepaniak - nauczyciel języka polskiego, trener Odysei Umysłu,
Joanna Udzik - pedagog szkolny posiadający uprawnienia do pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
Piotr Pajchrowski - trener Odysei Umysłu, koordynator projektu, instruktor teatralny.

Obsługa administracyjna projektu:
Magdalena Garbarek - mgr finansów i rachunkowości, koordynator projektów, wieloletnie doświadczenie przy rozliczaniu
projektów

Do celów realizacji projektu "Wesołe półkolonie dla każdego smyka” posiadamy następujący sprzęt i lokale:
-świetlicę wyposażoną w poduchy i sofy do siedzenia;
- tablice interaktywną,
- głośniki;
- flipcharty;
- teren zielony wokół szkoły (możliwość prowadzenia zajęć na powietrzu);
- pełnowymiarową salę gimnastyczną;
- salę wyposażoną do zajęć artystycznych.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Zakładane rezultaty z realizacji projektu "Wesołe półkolonie dla każdego smyka” będą trwałe i przyczynią się zaspakajania
potrzeb założonych w projekcie. Rezultaty będą następujące:
- nabycie wiedzy na temat używek i ich szkodliwości dla organizmu młodego człowieka;
- nabędą wiedzę, jakie korzyści płyną ze zdrowego stylu życia;
- wykształcenie potrzeby uprawiania sportu, bez wspomagaczy i używek, chcemy aby młodzi ludzie zdawali sobie sprawę z
obniżania zdolności fizycznych przy używkach;
- wykształcimy postawy asertywne wobec ewentualnych propozycji zażycia narkotyków; co uchroni dziecko przed
ewentualnymi niebezpieczeństwami ze strony narkotyków;
- wykształcimy umiejętność zainteresowania inną osobą zagrożoną poprzez używki; co wpłynie na wzrost empatycznych
zachowań wśród dzieci i młodzieży i potrzebę dbałości o drugiego człowieka;
- wyposażymy uczestnika projektu w narzędzia jak reagować w zetknięciu z używkami oraz jak reagować wobec osoby
uzależnionej od używek;
- zdobycie umiejętności teatralnych autoprezentacji;
- wykształcenie postaw fair play w sporcie;
- wykształcenie chęci do prezentowania swoich działań.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity(zł)
do poniesienia z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1 Wynajem autokaru do Wrocławia 1 660,00 zł 1 660,00 zł 0,00 zł

2 Bilety do kina 840,00 zł 840,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 2 500,00 zł 2 500,00 zł 0,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
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3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

bezpieczenie społeczne.

.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

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

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. (złożony również
elektronicznie)

2. Statut (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.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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