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WZOR

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUB

polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie 8wiazdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie'" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidlową' Przykład:,,pobie€rąE/niepobieranie*"'

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

ll. Dane oferenta (ów)

lll. Zakres rzeczowv zadania publicznego

1, Or8an adminlstracll publlcznej,
do którego adresowana iest ofeŃa

Burmistrz Gminy Boguchwała

z' Tryb, w którym zlożono ofeńę
Art' 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2oo3 r. o dzia|alności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzai zadania publlcznegol) Dziatanie na rzecz osób niepełnosprawnych

4. Tytuł zadanla publicznego ,,Wszyscy są zwycięzcami " _ ll paraolimpiada dziecięca

5. Termin realizacji zadania publicznego2l Data
rozpoczecia

10.05.2017 Data
zakończenia

LO.06.2017

l. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Kraiowego Reiestru sądowe8o lub lnnei ewld€ncii, adres siedziby oraz
adres do korespondencii (ieżeliiest inny od adresu siedzlby}
Fundacja: Podaruj Miłość osobom Niepełnosprawnym
NosóWka 271, 36-047 Niechobrz
KRs 0000549741

Adres siedziby:
Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale
Plac Rynek 2
36-040 BoguchWała
2, lnne dodatkowe dane konteKowe, w
tym dane osób upoważnionych do
składania wy|aśnleń dotyczących oferty (np.

numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres stronv internetowei)

Natalia Sitek 721 -092-384
podarujmilosc@gmail.com

1' opis zadania publlcrnego proponowaneBo do realizacii wraz ze wskazanlem, w szczególności celu, mlejsca jego
odbiorców zadanla oraz przewidywane8o do wvkorzvstania wkładu osobowero lub

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych W ań. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2oo3 r. o dzialalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

2)Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni'



Naczęlnym celem zadania jest zorganizowanie po taz drugi implezy sportowej dla dzi
iepełnosprawnych z terenu powiatu rzeszowskiego, a poprzez to
popularyzacj a aktywności ruchowej,
wyrabiania wiary we własne możliwości,
zachęcenie uczestników tumieju do szukarria dalszej możliwości rozrvijania się w sferze

stylu zycia i przezwyciężania barier,
wspólne spotkanie dzieci niepełnosprawnych pochodzących z różnych regionów nasŻego po
dzięki temu uświadomienie dzieciom i rodzicom' że,,nie jestem sam''
ptzybliżenie SP nr 2 w Niechobrzu jako szkoĘ ,'Ptzyjamej uczniom niepełnosprawnym''

organizatorów jest to, że każdy uczestnik będzie zwycięzcq i otrzyma nagrodę'
Paraolimpiada organizowana jest po raz drugi. W przyszłości ma mieó charakter cyklicm

uwagi na pełny sukces, który odniosło jej I wydanie. Impreza została bardzo poz}t)nvnie
samych uczestników, ich rodziców, opiekunów, szkoły, środowisko lokalne. Pochlebne

imprezie wytazili również zaptoszeni goście, a rclację z imprezy transmitowały TV Rzeszów,
i Nowiny Rzeszów. Paraolimpiadę patronatem objęło Starostwo Rzeszów, Ko w Rzeszowi

ina Boguchwała, TV Rzeszów, Radio VIA i Nowiny Rzeszów.
organizując imprezę pragniemy ptzyblizyć ,'temat niepełnosprawnoŚci''

środowisku loka1nym - są dzieci' k1óre ka:żdego dnia pokonują bariery i
mimo niepełnosprawności osiągają swoje cele. Nasza szkoła jest małą, przyjazną dla

wką, do której ,aczęszcza 73 dzieci z róimyclt miejscowości np. Rzeszów, Czudec, Żarno

dziewięciu lat fuŃcjonują klasy integracyj ne. Uczą się w nich dzieci z
iepełnosprawnościami (upośledzenie umysłowe, Zespół Aspergera, Autyzm wczesnodziecięcy

przewlekłe oraz niepełnosprawności sprzężone) wraz z pełnosprawnymi dziećmi z Ni
szkole panuje rodzinna atmosfera, dzieci czują się bezpieczne' są w pełni akceptowane
eczność szkolną' czemu sprzyjają mało liczne zespoĘ klasowe oraz zatrudnianie
magających, pomocy nauczyciela, wykwalifikowanej kadry. Nie bez znaczenia jest bardzo
lokalowa. Jednocześnie wiemy, że coraz więcej rodziców dziec| ze specja1nymi potrzebami

swoich dzieci edukacji w szkole ogólnodostępnej w swoim lokalnym środowisku. Powstają wi
oĘ z oódziałami integracyjnymi na terenie powiatu rzeszowskiego.

Istotne jest, że na co dzień dzieci niepełnosprawne mają niewiele okaz.j
uczestnictwa w życiu dzieci zdrowych, pokazania im swoich mocnych stron, rozwiiani

interesowań poprzez aktywność ruchową, do al,'tywnego spędzania czasu wolnego.
iery społeczne - lęki, stereotypy, jakie tworzy społeczeństwo. Potrzebna jest zmiana tej s1tuacj i

anie społeczeństwa z osobami niepełnosprawnyni' budowanie ich pozytywnego wi
uświadamianie, że nie powinno się bagatelizowaó problemów niepełnosprawnych i możliwości i

ju w sferze sportu.
Tumiej zapewni ciekawą fo.-ę spędzenia czasu wolnego' Dodatkowo

integrację rodzin borykającymi się z podobnymi problemami edukacji i wychowania
iepełnosprawnych, będzie okazją do wymiany osobistych doświadczeń i rozmów.

Pragniemy zorganizować turniej sportowy dla dzieci i młodzieĄ niepełnosprawnej ! co mam
eję posłuży za inspirację dla innych organizatorów podobnych imprez - popularyzacja
vej wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zachęcenie uczestników tumieju doj moŹliwości rozwijania się w sferze

zdrowego stylu życia.

Projektem zostanie objętych do 50 osób - są to dzieci niepełnosprawne z powi
, biorące udział w konkurencjach sportowych w wieku od 6 do 13 lat.

Działaniami projektu będą objęci również ich rodzice, opiekunowie w ilości ok 25 osób _ po
bsłudze, doping dla uczestników. Całość przedsięwzięcia wspomaqać będa wolonta



e będący jednocześnie rodzicami ok. 12 osób, które pomagać będą dzieciom mniej sprawnym
ie konkurencji sportowych i jako skład sędziowski. Wolontariuszami będą terapeuci, nauczyci
lwenci SP 2 w Niechobrzu oraz wolontariusze.

Informacje o projekcie zostaną podane do wiadomości drogą mailową oraz zami
sff onie intęmetowej organizatora'

opis zadania:

Projekt zakłada przeprowadzenie (25. 05 ' 2017) w godzinach od 9.30- 13.00 paraolimpiady.

icy będą sprawdzaó, prezentować swe umiejętności sportowe' rywali
koŃurencjach dostosowanych do typu niepełnosprawności:

1 grupa - dzieci o dużej i średniej ńepełnosprawności ruchowej

grupa - dzieci sprawre ruchowo, z innymi schorzeniami

bez podziału na płeć).

idziane są tumieje indywidualne. Do kazdego zadania będzie przydzielona osoba do
dzieci (wolontariusze lub/i rodzice). Kźda dziecko będzie brało udział w 5 konkurenci

wych, o róŹnym poziomie trudności w zależności od niepełnosprawności. Po zebraniu
biorąc pod uwagę możliwości psychofizyczne uczestników, rodzaj dysfunkcji i wiek zostani

ony ostateczny kształt konkurencji. Dyscypliny nastawione będą na poz}'tywne wzmocnieni
ików, ukazanie im ich własnych możliwości sprawczych, wywołanie radości z

przeprowadzenie zawodów o charakterze sportowo _ rozrywkowym dla dzieci niepełnosprawnych

spotkanie ze sportowcem

występ Dziewczęcej Grupy Tanecznej działającej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Niechobrzu,

zabawy i konkursy plenerowe prowadzone przez wodzheja oraz absolwentów szkoły - wolontariuszy

poczęstunek i drobne upominki konkursowe

Szczegółowy opis działań:

1. opracowanie scenariusza imprezy: podział obowiązków, harmonoglamu prac! przebieg
, zaplanowanie i realizacja zakupów,

' ogłoszenie naboru do projektu: opracowania ogłoszenia na stronę intemetową, karty
uczeslników. sporządzenie osIatecznej listy uczestników

' Dobór kadry - wolontariuszy, kompletowanie składów drużyn, ustalenie koŃurencji i zasad

do zakuoów nasród dla dzieci. ooczestunku i uzunełniai



r najlepszych ofert, popakowanie zestawów upominkowych

. Przygotowanie szkoły na przybycie uczestników: miejsca do przeprowadzenia konkurencji, miej

. Przeprowadzenie imprezy:

o oficjalnę otwarcie imprezy, przywitanie uczestników, prezentacja drużyn, przedstawieni
komisji sędziowskiej

C przeprowadzenie konkurencji sportowych, ogłoszenie wyników, wTęczenie pucharów
. zabawa prowadzona przez zespół Yamaha, czas wolny dla dzieci pod okiem wolontariuszy
r poczęstunek

. Rozliczenie. przvsotowanie dokumentacii końcowei.

2' zakładane rerultatY realizacii zadania publicznego

zbudowanie poz}'t}vnego wizerunku dziecka niepełnosplawnego

zwiększenie aktyrłności ruchowej, a tym samym podniesienie własnej samooceny
onkurencji spońowej tj. do 50 dzieci

niwelowanie barier społecznych

Ńształtowanie przekonania, że w grupie' łącząc się z innymi rodzinami można więcej osiągnąć
prawy sytuacji ich dzieci - całych rodzin

zintegrowanie rozproszonego środowiska rodzin z dzieómi z niepełnosprawnością (ponad przydzi
o kontretne.j placówki oświatowej)

ukazanie SP nr 2 jako szkoły ,,Przyjaznej uczniom''

lv. szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w pnypadku więkzej liczby kosztów
istnieje możliWość dodania kolejnych wjerszy)

3)Wańość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 ooo zł'
a)W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego,

tp.

Rodzaj kosztu Koszt całkowity
(zt)

do poniesienla
z wnioŚkowanei

dotacji3)
(zł}

do ponieslenia
ze środków
finansowych

własnych, środków
pochodzącYch z
innych źródel'

wkładu osobowego
lub rzeczowegoa)

(zł)



1 Pucharv zSO 2so 0

Upominki 1000 1fi)o o

Zapł o szeni a, dekoracj a, 250 250 0

Poczęstunek: grill, szwedzki stół _
kanapki, napoie, owoce.

1000 1000 0

Praca wolontariuszv 0 0 480

Koszty ogólem:
2980 2S00 440

oświadczam(_y), źe:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wYłą.znie w zakresle działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej ofertY przewidujemY pobieranie*/niepobieraniet świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszYstkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

ifaktycznym;
4) oferenti/oferenci* składający niniej52ą ofeńę nie zalega (-ją)*/zale8a (-ją)* Ż opłacaniem naleźności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)ł/zalega Gją)* z oplacaniem należności z tltułu skladek na

ubezpieczenia Sqledotia
PoDARUj MlŁośĆ
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{podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woliw imieniu
oferenta)

Prezes ZarządU Fundacji
Podaruj Milość

o5 o bo m,N ie p ęl n osp raw nyr_n

,N$iq,bo t'

cŹłonek zarządu FL]ndacji
Podaruj Miłość

osobom l',J ie p e Ln pjił r99'ńY m

bl t€ l'- /,!'ćć-'--'''"-"
Jo n usz Sitr(

załacznik;
W p.zypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym RejestrŻe sądowym - potwierdzona

z ory8inałem kopia aktualnego wYciąBu z innego rejestru lub ewid€ncji'

Data 11.04.2017

za zgodność


