
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
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l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

êx. -'-//

1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

2. Rodzaj zadania publicznego )

Burmistrz Drezdenka

Wspieranie finansowe działalności z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej w Gminie Drezdenko

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Drezdenko
66- 530 Drezdenko , ul. Kościuszki 41
e-mail;;: ^ L;_/_r^^:^:^__^ :ł tel. 88 74 71 734

Organizacja pozarządowa pożytku publicznego KRS 0000080395 Zielona Góra
Jednostka podiegła Lubuskiemu Oddziałowi Regionalnemu w Zielonej Górze

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Iii. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego
XVII Powiatowa Olimpiada dzieci, młodzieży

osób niepełnosprawnych

2. Termin realizacji zadania publicznego ł
Data

rozpoczęcia

16.08.2021r. Data

zakończenia
130.09.2021 r.

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Kofo Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Drezdenki/ jest organizacją pozarządową
\pożytku publicznego, która od 35 lat realizuje zadania statutowe na rzecz i dla dobra dzieci, młodzieży i osób

Niepełnosprawnych, chorych od urodzenia ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

|Po raz kolejny środowisko osób niepełnosprawnych wyczekuje na spotkanie integracyjno- sportowe, które pomaga im w
\rozwoju sprawności fizycznej, oraz krzewieniu i upowszechnianiu kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób
Niepełnosprawnych chorych od urodzenia.

\18 września 2021r. odbędzie się XVII Powiatowa Olimpiada Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych na placu przy
Hali Sportowo- Rehabilitacyjnej w Drezdenka dla 170 osób dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

;0cf 16 sierpnia 2021r. w świetlicy Kofa TPD młodzież niepełnosprawna pod opieką opiekuna świetlicowego wykonają
zaproszenia, karty startowe, oraz dyplomy.

Zaproszenia zostaną wysłane do członków Koła TPD i zaproszonych drużyn.

\^arząd Koła TPD zakupi nagrody dla każdego uczestnika , oraz przygotuje poczęstunek.

W dniu 18.09.2021r. Powiatowa Olimpiada Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych na boisku przy Hali Sportowo-
Rehabilitacyjnej w Drezdenko.

Po przywitaniu gości i uczestników ; podział na drużyny uczestniczące w poszczególnych konkurencjach

\Następnie uczestnicy ~ osoby niepełnosprawne otrzymają karty startowe i pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego



[ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 1 oraz wolontariuszy, będą mieli do pokonania kolejne konkurencje sportowe, za które
\zdobędą punkty. Podliczone punkty wyłania najlepszych zawodników, którzy otrzymają nagrody wyróżnienia.

\Władze miasta, powiatu i zarząd Koła TPD wręczy każdemu uczestnikowi medale, nagrody, dyplomy.

Drużynom Starosta wręczy Puchary.

Wszyscy uczestnicy spotkania zostaną zaproszeni na ciepły poczęstunek.

To kolejne spotkanie, które ma na cefu upowszechnianie i krzewienie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych,
chorych od urodzenia. Obserwując kolejne nasze imprezy sportowe można zauważyć, że z roku na rok osoby
'niepełnosprawne są sprawniejsi fizycznie.

) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wotontariacie (Dz. U, z 2018 r. póz. 450, z późn. zm.).
ł Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



4, Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu

Zajęcia świetlicowe to nauka nowych
doświadczeń i praca wolontariatu;

przygotowanie materiałów na imprezę
sportową przez młodzież
niepełnosprawną, która pod opieką
opiekuna świetlicowego wydrukuje ;
zaproszenia, karty startowe , dyplomy,

przygotowanie i zakup nagród .
- zakup art. spożywczych i

przygotowanie poczęstunky^
Krzewienie kultury fizycznej wśród osób
niepełnosprawnych
XVII Powiatowa Olimpiada Dzieci,
Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych w
dniu18.09.2021r,
Ta impreza łączy wszystkich
uczestników mimo tego , że ma na celu
wyłonienia najlepszego zawodnika.
Każdy każdemu pomaga - razem
przechodzą poszczególne konkurencje
sportowe, zbierają punkty.
Podsumowanie to wręczenie przez
władze miasta i zarząd koła TPD
wszystkim uczestnikom nagród za trud
pokonania wielu barier by być
sprawniejszym fizycznie , spehiić się
jako zawodnik paraolimpiady.
Integracja społeczna

Wspólny poczęstunek

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość

docelowa)

Grupa 10 osób ; 8 młodzieży
niepełnosprawnej i 2 opiekunów

170 zaproszeń, kart startowych i
dyplomów

170 medali i 170 paczek nagród
ze słodyczami

5 godzin wspólnego
integracyjnego uczestnictwa w
różnych konkurencjach
sportowych

dręczenie 170 nagród i 4
pucharów drużynom

:>oczęstunek 250 osób imprezy
nfegracyjno- sportowej

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Zdjęcia, notatki, zestawienie faktur

Zdjęcia , notatki, zestawienie faktur

Zdjęcia, notatka i zestawienie faktur

5, Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą)
wykorzystane w realizacji zadania

Zarząd Koła TPD i wolontariusze

Ewa Mularczyk - technik ekonomista- przewodnicząca koła - opracowanie zadań, koordynacja, nadzór i
rozliczenie

Emerytowane nauczycielki to opieka i prowadzenie zajęć świetlicowych 2 osoby

Czynni zawodowo nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół 7 osób

Rodzice opieka nad dzieckiem specjalnej troski.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp7

1.

2.

3.

4.

5,

6.

7.

Rodzaj kosztu

Koszt 1 Materiały na zajęcia do
wykonania zaproszeń, kart startowych
dyplomów, laurek
Koszt 2 Opłata pocztowa

Koszt 3 Medaii i Nagród dla 170
uczestników

Koszt 4 Poczęstunek

Koszt 5 art. jednorazowego użytku
Koszt 6 opiekun świetlicowy ~
niefinansowy wkład osobowy
1 osoby x 10 godzin x 25,00
Koszt 7 koordynator i rozliczenie
zadania
1 osoba x 20 godzin x 25,00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Wartość
PLN

170,00

330,00
4.250,00

1.500,00

170,00

250,00

500,00

7.170,00

Z dotacji

2.000,00

2.000,00

Z innych

źródeł

170,00

330,00

2.250,00

1.500,00

170,00

250,00

500,00

5.170,00



V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferentaf-tew^
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku

publicznego;
3) oferent* / ofeceoGi^ składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*-/-aaioga(-=ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
4) oferent* / .eferciTCi* -składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)* / zalcga(4ą)l-z optacaniem należności z tytułu sWadek na

ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części It niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną wlasciwą-ewidencj^*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Wfepe/nosprawnyr

M^i ^ 03.^S>. ^jD^,'

-SKARBNIK KOTA ^ ^ Pomocy ""edom
„? ^^•^^-. TFDN^IP°e!"'^Prawnym
t/^fieczysł^va Zbączyniak '"^"Kośclusz^

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu oferentów)


