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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 Fantastyczne półkolonie

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

zakończenia 2018-09-30

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
Katarzyna Krawczyk, adres e-mail: kierownik.jok@gmail.com, telefon:
737673834

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
Fantastyczne półkolonie – to propozycja na alternatywne spędzanie wolnego czasu w wakacje dla dzieci w wieku 6-12 lat.
W ramach projektu planujemy zorganizować pięciodniowy turnus – wyprawy w krainę fantasy. Dzieci, dzięki wspólnemu
czytaniu wybranych fragmentów z książek fantasy, aktywnym grom i zabawom, warsztatom i zapoznają się z książkami
fantasy . Ważnym elementem turnusu będą trzydniowe zajęcia socjoterapeutyczne (3 dni po 1 godzinie dla 2 grup),
których celem będzie kształtowanie efektywnej komunikacji, nauka asertywności i radzenie sobie z agresją. Planujemy
również dwa wyjazdy. Pierwszy do Deli Parku oraz drugi do parku linowego.
Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, po 9 godzin dziennie w filii nr 5 - JOK Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy. Uczestnikom będzie zapewniony ciepły posiłek. Objętych nimi zostanie 30 dzieci. Turnus odbędzie się w sierpniu w
dniach 20.08.2018 r. - 24.08.2018 r.
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Jarocin.
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Cel realizacji zadania
Cele projektu
- promocja alternatywnych form spędzania wolnego czasu
- pokazanie nowych technologii nie tylko w kontekście gier komputerowych
- zapoznanie z wybranymi fragmentami książek fantasy
- stworzenie świata fantasy w przestrzeni JOK Jarocin
- budowanie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i wzajemnej tolerancji
- współpraca w grupie
- uczenie się rozpoznawania własnych zachowań i emocji
- przeciwdziałanie uzależnieniom
- przeciwdziałanie przemocy domowej

Miejsce realizacji zadania
Gmina Jarocin

Grupa odbiorców zadania
Mieszkańcy miasta i gminy Jarocin w wieku 6-12 lat

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
- 2 wolontariuszy
- sprzęt, krzesła, stoły
- przestrzeń do realizacji zadania - pomieszczenia naleące do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin - JOK - ul. Plac
Festiwalu Muzyki Rockowej 1

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

- zwiększenie zainteresowania czytaniem książek
- zwiększenie świadomego uczestnictwa w kulturze młodych mieszkańców miasta i gminy Jarocin
- zwrócenie uwagi na inne formy spędzania wolnego czasu
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa akceptacji i tolerancji przez uczestników półkolonii w grupie
- nauka aktywnego słuchania
- zwiększenie wiedzy na temat zachowań asertywnych
- nazywanie i rozpoznawanie zachowań własnych i innych ludzi
- zaznajomienie z zasadami oddziaływania grupy i umiejętne przeciwdziałanie się jej naciskom
- zwiększenie świadomości własnych postaw, a szczególnie w sytuacjach konfliktowych
- rozpoznawanie i nazywanie emocji odczuwanych w sytuacjach zagrożenia

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 wynagrodzenia opiekunów 2 700,00 zł 2 700,00 zł 0,00 zł

2 wynagrodzenie kierownika 400,00 zł 0,00 zł 400,00 zł

3 wyżywienie 1 100,00 zł 0,00 zł 1 100,00 zł

4 bilety wstępu 1 200,00 zł 0,00 zł 1 200,00 zł

5 autobus 1 200,00 zł 0,00 zł 1 200,00 zł

6 socjoterapia 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

7 wolontariusze 480,00 zł 0,00 zł 480,00 zł

Koszty ogółem: 7 380,00 zł 3 000,00 zł 4 380,00 zł

Oświadczam(y), że:
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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.

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

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

.............................................
(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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