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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

4. Tytuł zadania publicznego Aktywność i integracja studentów III wieku

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-06-06 Data

zakończenia 2015-07-31

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: JAROCIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000267710
adres siedziby: Park 1, 63-200 Jarocin, poczta: Jarocin
adres korespondencyjny: Plac Festiwalu Muzyki Rockowej 1, 63-200 Jarocin, 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: jutwjarocin@wp.pl, telefon: 530732883

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Aleksandra Kantorska, adres e-mail: kantorska@gmail.com, telefon:
530732883

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

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Zadanie będzie obejmowało popularyzację rekreacji ruchowej poprzez organizację spotkania integracyjnego. Chcemy
pokazać aktywne formy spędzania czasu wolnego, organizujemy różnego rodzaju konkursy sportowe/rzut piłką
lekarską,biegi w szarfach, pokaz tai-chi, pokaz choreoterapii, rzut beretem/ oraz zdania umysłowe. Na zakończenie
spotkania integracyjnego zapewniamy poczęstunek/ zupa z wkładką czy drugie danie oraz kawa i ciastko /.Niektórzy
studenci nie korzystają z poszczególnych zajęć jakie oferujemy czy to ze względu na stan zdrowia czy inny dlatego
organizujemy spotkania integracyjne aby nasi seniorzy nie zamknęli się w" czterech ścianach", a zwłaszcza osoby samotne
dla których jest to może jedyna rozrywka w której mogą aktywnie uczestniczyć.
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Cel realizacji zadania
Celem naszego zadania jest:
- poprawa jakości życia miejscowych seniorów,
- nawiązanie nowych znajomości,
- propagowanie idei aktywnego trybu życia wśród seniorów,
- tworzenie warunków do integracji,
-zdrowotwórcze oddziaływanie poprzez muzykę.
Sposobem realizacji tego projektu jest zorganizowanie spotkania integracyjnego propagujący aktywność wśród osób
starszych naszych słuchaczy. Podczas spotkania organizujemy różnego typu konkursy sportowe oraz quizy dotyczące
wiadomości ogólnych.

Miejsce realizacji zadania
Miejscem realizacji tego zadania jest wynajem sali i placu w Roszkowie

Grupa odbiorców zadania
Adresatami zdania są osoby starsze -członkowie Jarocińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku- około 130 osób.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Zarząd i samorząd studentów Stowarzyszenia.

Nie dotyczy

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Rezultatem tego zadania będzie:
- poprawa jakości życia miejscowych seniorów,
- zmobilizowanie do aktywnego spędzania czasu,
- zakrzewienie idei aktywnego życia wśród seniorów,
- zintegrowanie seniorów - słuchaczy JUTW,
- nawiązywanie nowych znajomości

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 Ubezpieczenie uczestników 60,00 zł 0,00 zł 60,00 zł

2 Usługa transportowa 350,00 zł 0,00 zł 350,00 zł

3 Wynajem obiektu wraz z konsumpcją 2 900,00 zł 2 300,00 zł 600,00 zł

4 Zakup nagród i medali na konkursy 700,00 zł 700,00 zł 0,00 zł

5 obsługa projektu 500,00 zł 0,00 zł 500,00 zł

Koszty ogółem: 4 510,00 zł 3 000,00 zł 1 510,00 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;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i fizycznym;
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.
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.............................................

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

.............................................
(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. (fakultatywny - niezłożony)
2. Statut (fakultatywny - niezłożony)

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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