
Sfowon?/'zon?$ nc *br?cz
Wspieraniu /• :.' y . .i -:V*yy-.ycł owoj
Osób M ;?! 'khidllie

r  K
I c :7rtJV

39-300 .u,ii 
NIP 81719030

' 'i l«ylwigi 1 
' n3 1376354K R S Q ń f t f l s 1 s a s d

STAROSTWO lJ
K A N C  K I

W  M IE

K i

Wpł.dn. 2 0 łŻ7 -0 6 - J
/ 7 /  y ^ i

CY H J  M J- /......... 1

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

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

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta

Powiat Mielecki

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’

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu, pomoc społeczna: 
c) Dofinansowanie udziału dzieci i młodzieży w zawodach sportowych 
i imprezach rekreacyjnych.

4. Tytuł zadania publicznego „Sportowo i survivalowo spędzamy wolny czas"

5. Termin realizacji zadania publicznego2’ Data 05.09.2017r. Data 15.11.2017r. 
rozpoczęcia zakończenia

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)

Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 
Nr KRS: 0000212394
Adres: 39-300 Mielec ul. Królowej Jadwigi 1

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)
Nr konta bankowego

Maria Orłowska
......................... ..................
.........................................

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

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

I

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

l.Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego____________

11 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.

21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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Zaplanowanie i zorganizowanie wyjazdu do Rzeszowa i Chotowej na zorganizowane zajęcia sportowo- rekreacyjne 
w ramach wolnego czasu pozaszkolnego wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, mieszkańców 
internatu. ( dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową i niepełnosprawnościami sprzężonymi), dla 15- 20 osób, 

w terminie od 05.09.2017r. do 15.11.2017r. Wszyscy uczestnicy projektu to mieszkańcy Powiatu Mieleckiego.
W ramach zaplanowanych działań mają się znaleźć dwie wycieczki. Jedna do Rzeszowa do parku trampolin „Heppy Jump" , 
druga do Chotowej do parku Linowego. W ramach tam zaplanowanych zajęć uczestnicy będą mogli wykazać się swoją 
zręcznością i koordynacją wzrokowo -  ruchową. Będą mieli możność popracować nad swoją kondycją fizyczną. Zmierzą się 
ze swoimi słabościami i lękami, z lękiem wysokości i przestrzeni, które dzięki fachowej pomocy instruktorów mogą zostać 

zniwelowane. Będą mieli okazję wziąć udział w zabawie i pokonywaniu różnorodnych tras na miarę swoich psycho-fizycznych 
możliwości. Sprawdzą swoje sportowe zdolności do ćwiczeń gimnastycznych. Tak zajęcia w parku trampolin jak i w parku 
linowym będą ogromnym wyzwaniem dla wychowanków SOSW, którzy po raz pierwszy wezmą udział w tak ciekawym 
przedsięwzięciu. Dodatkowo czas spędzony w parku linowym pozwoli nie tylko przebywać na łonie natury w naturalnym 

środowisku leśnym ale nauczy uczestników jak radzić sobie w ekstremalnych warunkach. Niepełnosprawni uczestnicy projektu dzie 
różnorodnym zajęciom z zakresu kultury fizycznej poprawią swoją kondycję ruchową, koordynację wzrokowo -  ruchową oraz 
wzmocnią ogólną sprawność organizmu. Zdyscyplinują się i nauczą rzetelności w tym co robią i odpowiedzialności za siebie i innyc 
U wychowanków będą kształtowane także umiejętności zachowań asertywnych. Młodzież, w ramach zorganizowanych wyjazdów 
pozna nowe środowiska i osoby, nabywając umiejętności przystosowania się do obowiązujących zasad i regulaminów, co wpłynie 
korzystnie na ich postawę i zachowanie. Dzięki atrakcyjnie zagospodarowanym zajęciom pozaszkolnym, będzie to również okazja 
do eliminowania wulgaryzmów i nałogów tj. palenie. Zostaną też przeprowadzone warsztaty terapeutyczne, których zadaniem 
będzie podniesienie świadomości uczestników w sprawie różnorodnych uzależnień, które potencjalnie zagrażają każdemu 

z uczestników a których można uniknąć, aktywnie i bezpiecznie wypełniając sobie czas wolny. Wkładem osobowym będzie opieka 
wychowawcza kadry pedagogicznej Ośrodka podczas realizacji całości zadania. Wkładem rzeczowym będzie użyczenie sprzętu 
audiowizualnego podczas prowadzenia warsztatów z profilaktyki uzależnień i zachowań karalnych, przez wyspecjalizowanych 

trenerów terapeutów i pracowników Wydz. Prewencji KP Policji na terenie bazy Ośrodka.

Realizacja zadania publicznego jakim jest zorganizowanie cyklicznych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 
z internatu SOSW służyć ma :
-Czynnemu wypoczynkowi młodzieży,
-Integracji środowiska młodzieży niepełnosprawnej z młodzieżą pełnosprawną,
-Zapewnieniu bezpiecznego i spokojnego czasu dzieciom na co dzień pozbawionym poczucia bezpieczeństwa (ze środowisk 
patologicznych, biednych, niewydolnych wychowawczo)
-Rozwojowi sprawności fizycznej i rozpowszechnianiu wśród młodzieży różnych zawodów sportowych, tj. chodzenie po 
ruchomych , wiszących mostach, zjazdy na linie, survival, skoki na trampolinach, wspinaczki na ściankach itp.
-Ukazaniu niepełnosprawnej młodzieży szerokich możliwości i piękna województwa podkarpackiego 
Udział w zajęciach ma zapewnić dzieciom i młodzieży bardzo atrakcyjny, bezpieczny wypoczynek, połączony 
z wszechstronną rehabilitacją i rewalidacją zaburzonych funkcji. Ma pomóc usprawniać również niezaburzone sfery 
funkcjonowania tej młodzieży. Ma dostarczyć nowych wrażeń i umiejętności, poprawić kondycję fizyczną, zwiększyć zaradność 
życiową oraz rozwinąć umiejętność zgodnego współżycia w grupie. Chcemy aby podczas realizacji projektu, uczestnicy 
opanowali nowe umiejętności, potrafili walczyć i opanowywać strach przed nieznanym, by potrafili zwalczać negatywne 
zachowania i odruchy a utrwalili te pożądane. Aby doskonalili swoją kulturę słowa i obycia.
Wszystkie założone cele powinny zostać osiągnięte dzięki spopularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży zajęć związanych ze sporten 
turystyką, gimnastyką i szeroko pojętym ruchem.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
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Poprzez realizację naszego przedsięwzięcia młodzież w sposób bezpieczny i atrakcyjny spędzi czas przeznaczony na zajęcia 
pozaszkolne. Poprzez udział w różnorodnych zajęciach sportowo -  zręcznościowo -  siłowo -  rekreacyjnych, uczestnicy będą 
mieli możliwość pokazania swojej aktywnej strony. Zapoznają się z ciekawymi formami spędzenia wolnego czasu, poznają 
i udoskonalą techniki podciągania się na linach, oraz zjeżdżania po nich, pokonywania wysokości, przechodzenia po 
ruchomych belkach i wiszących mostach, utrzymywania równowagi na batucie oraz wykonywania różnorodnych sportowych 
ewolucji pod okiem trenera. Poprzez udział w różnych zajęciach młodzież poprawi swoją kondycję fizyczną oraz rozwinie 
swoje zainteresowania. Przebywając na świeżym powietrzu, oraz w obiektach sportowych, uczestnicy poprawią swoją 
sprawność i kondycję. Dla młodzieży ze środowisk patologicznych będzie to czas spokojnego i ciekawego spędzenia czasu 
z dala od niekorzystnych wpływów środowiskowych i rodzinnych.
Poprzez realizację programu będą mogli rozwijać swoje pomysły, nabyć umiejętności zgodnego przebywania 
i funkcjonowania w grupie.
Poprawią samodyscyplinę i samokontrolę. Poprzez wycieczki młodzież pozna piękne krajobrazy naszego województwa 
i samej stolicy województwa. Utrwali zasady zespołowego działania, udzielania sobie wzajemnego wsparcia 
i pomocy. Poznając swoje możliwości, pokonując własne słabości, uczestnicy wzmocnią poczucie własnej wartości i wiary we 

własne siły. Wszystkie realizowane zadania będą dostosowywane do potrzeb i możliwości beneficjentów 
z uwzględnieniem ich wszystkich niepełnosprawności, tak by mogli osiągnąć sukces.
Program jest tak przemyślany, aby jego realizacja zapewniła dzieciom i młodzieży okazję do radosnej zabawy i aktywnego 

wypoczynku, po zajęciach szkolnych. Aby umożliwiła rozwijanie inicjatywy

i samorządności dzieci oraz kształtowała ich osobowość a przede wszystkim uczyła samodzielności, 

zaradności i odpowiedzialności, tak potrzebnej w dorosłym życiu.

Zadaniem projektu jest także nauczenie sposobu na życie; bez przemocy, strachu, patologii i nałogów.

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

3)dotacji
(zł)

do poniesienia 
ze środków 

finansowych 
własnych, środków 

pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego4’ 

(zł)

1.
Udział w zajęciach 
w Parku Trampolin

1 2 5 0 ,0 0 7 0 0 ,0 0 5 5 0 ,0 0

2 .

Udział w zajęciach 
w Parku Linowym

9 5 0 ,0 0 4 0 0 ,0 0 5 5 0 ,0 0

3. Wydatki programowe (napoje, posiłek dla 
uczestników podczas wycieczek

1 5 0 ,0 0 1 5 0 ,0 0

4 .
transport uczestników podczas wycieczek 
Rzeszów 2x70km Chotoma 2x40km

7 7 0 ,0 0 6 0 0 ,0 0 1 7 0 ,0 0

Warsztaty terapeutyczne ze specjalistą ds. 
uzależnień 
( 4x2godz

1 1 0 0 ,0 0 8 0 0 ,0 0 3 0 0 ,0 0

Koszty ogółem: 4 2 2 0 ,0 0 2 5 0 0 ,- 1 7 2 0 ,0 0

Oświadczam(-y), że:

3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł. 
41W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pebier-anie^/niepobieranie* świadczeń 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 (-fąj- /zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

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

ubezpieczenia społeczne.
P _ R  E  Z J E  S

i-O rfow 9kct

(podpis osoby upoważnionej
i'* ci ti OWO jlub podpisy osób upowaWionych . 

do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta)

NIP 817 W !;6  i :‘: . feł “ OM S31376354 
K F ia  Ó &(3 O ł-t ł S 3 Śł4 Data : Mielec, 23.06.2017r.

Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym -  potwierdzona za zgodność 

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
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