
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIAPUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełnianiaoferty: VV pŁ”: h'” ::
Ofertę należy wypełnić włącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonym przyposzczegóinyth$$thoralzc
w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*"oznacza, że należy skreślić niewłaściwą o powiedźglmEstawiająą 9
prawidłową. Przykład: „pebieraniei/niepobieranie”. ' '

|. Podstawowe informacje o złożonej ofercie pmimu

1. Organ administracji publicznej, BURMISTRZWŁODAWY '
do którego adresowana jest oferta

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku2' Tryb, w którym złozonoofertę publicznego i o wolontariacie
3. Rodzaj zadania publicznego” DZIAŁNOŚCNA RZECZ ORGANIZACJI POZARZADOWYCH | INNYCH

PODMIOTÓW PROWADZACYCHDZIAŁNOŚCPOŻYTKU PUBLICZNEGO
4. Tytuł zadania publicznego Z WOLONTARIATEM CI DO TWARZY

Dat 04.06.2018 . . .5. Termin realizacji zadania publicznego” a
.

r Data
.

31 07 2018r
rozpoczęma zakończenia

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferentaj-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedzibyoraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

STOWARZYSZENIECENTRUM WOLONTARIATU WE WŁODAWIE
Stowarzyszenie
Nr KRS 0000 288 357
Adres siedziby - Al. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa
Adres zadania — ul. Szkolna 7 pok. 40-41, 22—200Włodawa
2- |nne dodatkowe dane kontaktowe, W tym PREZES ZARZĄDU KRYSTYNA KONCZAL—TEL 606 971 628,
dane osób upoważnionych do składania kmkonaal.ngail.com
wyjaśnień dotyczących oferty (np. numer WICEPREZES ZARZĄDUANNA PAJĄK— 607 636 047 , annagjainnteriaeu
telefonu, adres poczty elektronicznej, numer
faksu, adres strony internetowej) ww
lII. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznegoproponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem,w szczególności celu,miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanegodo wykorzystaniawkładu osobowego lub rzeczowego

Zadanie Z wolontariatem Ci do Twarzy to cykl działań, celem których jest promocja idei wolontariatu, rzetelnej
wiedzy na temat działań wolontarystycznych, pokazanie dobrych praktyk wolontarystycznych w organizacjach
pozarządowych, przedstawienie programówwolontarystycznych realizowanych we Włodawie, obaleniemitów
krążących wśród społeczności, iż wolontariatjest tylko dla "frajerów", tym samym zachęcenie społeczności
lokalnej do udziału w dobrowolniewybranej formie wolontariatu.

W ramach zadania odbędzie się podsumowanie i wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego pt.” Z

wolontariatem Ci do twarzy" w 4 kategoriach wiekowych, wystawa prac konkursowych a także Quiz o
wolontariacie.

Zadanie będzie również okazją do podsumowania rocznej pracy nauczycieli z programu wolontariat szkolny i

nauczycielski oraz podziękowanie za ich trud na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży.

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.



Zadanie skierowanejest do szerokiej grupy odbiorców , tj. mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości —

uczestników imprezy — Dni Włodawy.

Zadanie będzie realizowane przez zarząd i członków Stowarzyszenia Centrum Wolontariatuwe Włodawie we
współpracyz koordynatorami i wolontariuszami ze szkolnych kółwolontariatu , przedstawicielami organizacji
pozarządowych współpracującymi z naszym stowarzyszeniem.

Działania w ramach zadania
- przygotowanie regulaminu konkursu plastycznego oraz plakatu informującego o konkursie,

— ogłoszenie konkursu na stronie www.wolontariat.wlodawa.eu oraz wywieszenia go na tablicach

informacyjnych w placówkach oświatowych ( regulamin i wzór plakatu w załączeniu) ~ 06.06. 2018,
- powołaniejury i ocena prac konkursowych -25.06. 2018

- opracowanie i przygotowanie plakatu okolicznościowego - strona graficzna i merytoryczna. Plakat zostanie

wywieszony na miejskich tablicach ogłoszeń iw różnych instytucjach- 25 .06.2018,

- przygotowanie gadżetów informacyjno — promocyjnych dla uczestników eventu,
- zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego,

~ przygotowanie dyplomów i podziękowań dla nauczycieli z programuwolontariat szkolny i nauczycielski ,

- przygotowanie słodkich upominków/pakietów(czekoladka, gadżet oraz wizytówka wolontariatu),

- przygotowanie i obsługa stoiska promocyjnego — obsługa wolontarystyczna( przy stoisku promocyjnym będą

słodycze do poczęstunku oraz napoje ) — 30.06.2018r

- podsumowanie i nagrodzenie laureatów konkursu plastycznego — 30.06.2018r.

- prelekcja nt. różnych form wolontariatuw Polsce —wystąpienie 2 prelegentów z regionalnegoCentrum

Wolontariatuw Lublinie - 30.06.2018r
— prezentacje poszczególnych programówwolontarystycznych - koordynatorzy programów— 30.06.2018

~ dobre praktyki —wolontariat/ wolontariusz w organizacji pozarządowej -— wystąpienia przedstawicieli NGO

powiatu Włodawskiego-30.06.2018r.
— wręczenie dyplomów i podziękowań dla koordynatorów i wolontariuszy z programu wolontariat szkolny i

nauczycielski- 30.06.2018r.

- konkursy i zabawy prowadzone przez animatora — zakup materiałów niezbędnych do realizacji zabaw wg

potrzeb oraz poczęstunekdla uczestników zabawy, wynagrodzenie animatora — 30.06.2018

- quiz o wolontariacie— obsługa 2 wolontariuszy - 30.06.2018r.

- rozliczenie zadania i przygotowanie sprawozdania— do 31.07.2018

W ramach przygotowań i obsługi zadania pracować będzie 14 wolontariuszy / członków stowarzyszenia

pracujących społecznie.



2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Rezultatem realizacji zdania będzie wzrost świadomości na temat działań wolontarystycznych, właściwa ocena
tych działań a takżewzrost zainteresowania lokalnej społeczności pracą na rzecz środowiska oraz własnego
rozwoju i poszukiwania możliwości twórczego spędzaniawolnego czasu, jak też zrozumienia, że wolontariatmoże
być pierwszym krokiem na rynek pracy.

Ważnym rezultatem będzie podkreśleniedobrej współpracy włodawskich organizacji pozarządowych w ramach
wolontariatu.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość

dodania kolejnych wierszy)

do poniesienia ze
środków

do poniesienia finansowych
własnych,środków

Koszt całkowity z wnioskowanej
Lp. Rodza] kosztu (zł) dotacji” pochodzących

z innych źródeł,
(Zł) wkładu osobowego

lub rzeczowego”
(zł)

1
Wynagrodzenieprelegentów 500,00 500,00 0,00

2, Nagrody dla uczestnikówquizu 300,00 300,00 0,00

3
Gadżetyinformacyjno- promocyjnedla uczestników 200,00 200,00 0,00

Dyplomy i podziękowaniadla koordynatorów l 400,00 400,00 0,00
4. wolontariuszyz programuwolontariat szkolny i

wolontariat nauczycielski
Artykuły spożywcze (m.in. upominkidla dzieci wformie 1400,00 1200,00 200,00

4. słodyczy i owoców biorących udział w konkursach i

zabawach, poczęstunekdla uczestnikówhappeningu)
Praca wolontariuszyoraz członkówstowarzyszenia 2100,00 0,00 2100,00 ( 14

5. pracującychspołeczniepodczas realizacji zadania wolontariuszy›: 10 godz.
)( 15 zł)

Koszt obsługi zadania publicznego,w tym koszt 600,00 0,00 600,00 (2 osobyx 15
6" administracyjne godz. x 20 zł)

7
Koszt przygotowaniaplakatów i ulotek 200,00 200,00 0,00

8
Wynagrodzenieanimatora 200,00 200,00 0,00

Rozliczenie zadania i przygotowaniesprawozdania 200,00 0,00 200,00 ( 2 osoby )( 5 godz.
9- x 20 zł)

Koszty ogółem: 6100,00 3000,00 3100,00

Oświadczam(y), że:
1) proponowanezadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieraniełłaiepebieeaniel świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;

3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

3
) Wartość kosztów

ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć10 000 zł.

„W przypadkuWSparcia realizacji zadania publicznego.



4) oferentŁ/efereneii składający niniejszą ofertę niełalegajjąjllzalegaUaV z opłacaniemnależności z tytułu zobowiązań
podatkowych;

5) oferentłyleieiaenel£ składający niniejszą ofertę nie—zalegaGąłłłzalegaUąV z opłacaniemnależności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne.
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(podpis osoby upoważnionej lub
podpisy osób upoważnionych
do skiadania oświadczeńwoli w

imieniu oferenta)

Załącznik:

STOWARZYSZENIE CENTRUM
WOLONTARIATU we WŁODAWIE
22-200 Wlodawa. Al J PiłSudskiego 41

tel. 082 572 M 44 wew. 13
NIP 5551500479.REGON 060286165

DataorlZĄv2 ÓÓ/ ”gl/(P

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowanyw Krajowym Rejestrze Sądowym — potwierdzonaza zgodność z oryginałem kopia

aktualnegowyciągu z innego rejestru lub ewidencji.


