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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 IPiękna iBestia - Strefa Kobiet

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-07-12 Data

zakończenia 2018-08-31

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: Jarocińskie Stowarzyszenie COOLTURA
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000378494
adres siedziby: Plac Festiwalu Muzyki Rockowej, 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: kasiakrawczyk2@op.pl, telefon: 737673834, numer faksu:
-, strona internetowa: -

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty

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
Ponieważ rok 2018 został ogłoszony przez sejm Rokiem Praw Kobiet proponujemy specjalną Strefę Kobiet iPiękan iBestia.
W Strefie Kobiet będą się odbywać warsztaty, spotkania, rozmowy o roli kobiety, o godzeniu wielu oczekiwań wobec niej,
o radzeniu sobie ze stresem i godzeniu różnych rół społecznych. Animatorki z Fundacji Kultury Dialogu, z Małopolskiego
Instytutu Kultury w Krakowie oraz z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z Warszawy będą uczyć uczestniczki
budowania prawidłowych postaw społecznych, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, radzenia sobie ze stresem i
ewentualnymi uzależnieniami. Ważnym aspektem spotkań będą rozmowy dotykające przemocy domowej i molestowania
seksualnego w pracy. Zarówno w sonbotę jak i w niedzielę działania zakończą się spotkaniami autorskimi z Natalią
Budzyńską i Sylwią Chutnik.
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Cel realizacji zadania
Budowanie prawidłowych postaw społecznych
Przeciwdziałanie uzależnienieniom
przeciwdziałanie przemocy domowej
Przeciwdziałanie przemocy seksualnej w miejscu pracy

Miejsce realizacji zadania
Gmina Jarocin

Grupa odbiorców zadania
Mieszkańcy miasta i Gminy Jarocin oraz uczestnicy Jarocin Festiwal 2018.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
5-ciu wolontariuszy
leżaki, fotele, stoły, krzesła
Przestrzeń do realizacji zadania - podwórko Sądu Rejonowego w Jarocinie - ul. wrocławaska

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Zbudowanie prawidłowych postaw społecznych, wyposażenie uczestników w wiedzę jak radzić sobie ze stresem, jak wyjść
z uzależnienia, jak radzić sobie z przemocą domową czy przemocą seksualną, gdzie szukać pomocy.

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 honoraria 2 500,00 zł 2 500,00 zł 0,00 zł

2 hotele i wyżywienie 3 500,00 zł 3 500,00 zł 0,00 zł

3 materiały plastyczne i inne niezbędne
do realizacji zadania 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

4 obsługa techniczna 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

5 promocja 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

6 koordynacja 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

7 wolontariat 1 250,00 zł 0,00 zł 1 250,00 zł

Koszty ogółem: 11 250,00 zł 10 000,00 zł 1 250,00 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 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.
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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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