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

Prezydent Miasta Ełku

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)

16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

4. Tytuł zadania publicznego

WARSZTATY DLA TANCERZY I WODZIREJÓW

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2018-02-26

Data
zakończenia

2018-03-31

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: Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego
forma prawna: kościelna osoba prawna
Osobowość prawna uzyskana na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
RP. Zaświadczenie Kancelarii Ełckiej Kurii Diecezjalnej N. 344/2017:
adres siedziby: Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk, poczta: Ełk
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: iwonakarmel@gmail.com, telefon: 662031985, strona
internetowa: http:// www.nsj.jupe.pl
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Iwona Świerzbicka, adres e-mail: iwonakarmel@gmail.com, telefon:
662031985, strona internetowa: http:// www.nsj.jupe.pl

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
Parafia Najświętszego Serca Jezusowego na bazie zdobytych doświadczeń w trakcie współpracy z młodzieżą i dziećmi
dostrzega rosnące zainteresowanie rożnymi formami integracji . Parafia pragnie zorganizować wyjazd integracyjny dla
młodzieży na spotkanie młodych podczas którego zostaną przeprowadzone warsztaty dla Tancerzy i Wodzirejów . VII
Spotkanie Wodzirejów i Tancerzy Lednica 2000 gromadzi szerokie grono wodzirejów, animatorów tańca i tancerzy, księży,
siostry i braci zakonnych, katechetów . Warsztaty są już tradycją i odbywają się cyklicznie na Polach Lednickich, zawsze w
weekend poprzedzający Niedzielę Palmową.Święty Jan Paweł II - patron miasta Ełku- co roku kierował słowa do młodzieży
zgromadzonej na tych spotkaniach. Spotkania te nadal są oparte na Jego nauczaniu.Pola Lednickie to kilkadziesiąt
hektarów łąki, na której co roku w pierwszą sobotę czerwca spotyka się prawie 100 000 ludzi na Spotkaniu Młodych
LEDNICA 2000. Tutaj znajduję się Ośrodek im. Jana Pawła II, to tutaj w Domu Jana Pawła II zgromadzonych jest
kilkadziesiąt pamiątek po naszym Papieżu Polaku- patronie Miasta Ełku, takich jak odlew ręki, sutanna, szkaplerz, pióro i
wiele, wiele innych. Miejsce jest otwarte dla każdego, pozwala wziąć głęboki oddech i zmienić coś w swoim życiu na
lepsze. Ludzie LEDNICY to młodzież i starsi, każdy znajdzie coś dla siebie – od dziecka, do najstarszych.
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Cel realizacji zadania
Poprzez to dzieło pragniemy by młodzież naszego miasta i parafii w sposób aktywny i rozwojowy spędzały wolny czas.
Zadania ma na celu wspomagania rodziców w procesie wychowania, nauki aktywnego życia poprzez podjęcie
wielostronnych działań kształtujących umiejętności, rozwijających pasję oraz zainteresowania oraz wpływający na
kształtowanie właściwych postaw młodzieży Wszystkie te grupy pragną aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym,
poszukiwaniem bezpieczeństwa oraz przyjaciół. Nabyta podczas wyjazdu wiedza będzie służyła przez lata .Oferta
skierowana jest młodzieży z terenu miasta Ełku.
Liczba osób biorących udział w zadaniu - 12
Termin wyjazdu- 02-04 marca 2018 r.
Miejsce realizacji zadania
Ełk, Lednica, Ptaki koło Nowogrodu
Grupa odbiorców zadania
Oferta skierowana jest do młodzieży miasta Ełku i regionu .Pozyskanie uczestników- odbiorców zadania odbędzie się
poprzez dobrze przygotowaną kampanię informacyjną, która swoim zasięgiem obejmie portale internetowe, parafie .
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wkład osobowy:
- Praca opiekunów grupy
- Koordynacja projektu
- Rozliczenie księgowe
Wkład rzeczowy:
- sprzęt komputerowy NSJ - służy do koordynacji projektu
- telefony i łącza internetowe NSJ- służą do koordynacji projektu
- pomieszczenia socjalne i biurowe NSJ - służą do koordynacji projektu

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
- wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla młodzieży
-poprawa wizerunku Ełku i regionu oraz jakości życia mieszkańców
-popularyzacja integracji społecznej
-pogłębienie umiejętności współdziałania w grupie
-edukacja kuturalna
- jeden wyjazd
- 12 uczestników
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

do poniesienia ze
środków finansowych
do poniesienia z
własnych, środków
wnioskowanej dotacji
pochodzących z
3)
innych źródeł, wkładu
(zł)
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity(zł)

1

Opłata wpisowego na Warsztaty dla
Tancerzy i Wodzirejów

1 500,00 zł

1 000,00 zł

500,00 zł

2

Wynagrodzenie opiekunów grupy- 2
osoby

2 000,00 zł

0,00 zł

2 000,00 zł

3

Wynagrodzenie koordynatora
projektu

300,00 zł

0,00 zł

300,00 zł

4

Wynagrodzenie za rozliczenie
księgowe projektu

300,00 zł

0,00 zł

300,00 zł

5

Dokumentacja zdjeciowa

200,00 zł

0,00 zł

200,00 zł

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 072b-3c14-87f9

6

Koszt transportu Ełk- Ptaki koło
Nowogrodu- Ełk

960,00 zł

660,00 zł

300,00 zł

7

Koszt noclegów i wyżywienia

1 200,00 zł

900,00 zł

300,00 zł

6 460,00 zł

2 560,00 zł

3 900,00 zł

Koszty ogółem:
Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)

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

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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