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POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypehtić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukqami umieszcz(^tefft<(5r^y

oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,pobieranie*/niepob»eranie*" oznacza, że należy skreśłić niewtaśdwą odpcwiectż, poaastaMąąc

prawidłową. Przykład: „pobtóFanie*/niepobieranfe*".

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,

do którego adresowana jest oferta

2. Rodzaj zadania publicznego

Burmistrz Drezdenka
Grant na wsparcie finansowe działalności z zakresu

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w

gminie Drezdenko
wymienionych w rozporządzeniu Minifit-ra Pracy i Polityki. Społecznej z^

1 lntoan ")nn8 r. w 5rDr3Wif6 FOtitłBiów ZBcisń z lOkrffsu rflhsbilitBC

7ąuL/nr<ou/,ej j społecznej osó.(»niepetnosprawnyGh..tlacafłyćh fundacjom

oraz organizacjom po?a-rzą d owym (D z. U. z 200S'r""NF-3&~pe?--ł-7-3}r

II. Dane aferę nta(-tów)

l. 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

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (forma prawna: (x
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym/ w innym rejestrze lub ewidencji:

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000109984

data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 16.05.2002

numer NIP: 525-156-25-77 numer REGON: 000776019

adres siedziby: 66-530 Drezdenko ul.: Milicka l

gmina: Drezdenko powiat: strzelecka-drezdenecki województwo; lubuskie

stowarzyszenie)

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym dane

osób upoważnionych do składania wyjaśnień

dotyczących oferty (np. numer telefonu, adres

poczty elektronicznej, numer telefonu -faksu)

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
adres siedziby: 66 - 530 Drezdenko ul.: Milicka l
Rachunek bankowy w banku: Lubusko-Wielkopoiskim Banku Spółdzielczym w Drezdenka

numer rachunku bankowego: 16 8362 0005 0000 2147 2000 001

v^



III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego

2. Termin realizacji zadania
publicznego ł

Wspólna sportowa zabawa to dobra dla

seniora sprawa

- Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych
Data

rozpoczęcia

od dnia podpisania

umowy
Data

zakończenia

90 dni od dnia

podpisania umowy

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

iBrak aktywnego udziału seniorów w zajęciach o charakterze sportowym ale również i rekreacyjnym/ jestj

iniepokojącym zjawiskiem, które wyraźnie nasiliło się podczas trwającej niemal 2 lata pandemii. W naszymi

|Drezdenku nie ma żadnego klubu - miejsca sportowego dedykowanego seniorom. Zarząd PZERil stara siej

iystematycznie wypełniać dotkliwą lukę w ramach swoje] działalności statutowej. Niestety ze względuj

|skromne środki finansowe nie wszystkie projekty Zarządu PZERil mogą być realizowane/ stąd sktadanaj

uproszczona oferta zadania publicznego imprezy pt. Wspólna sportowa zabawa to dobra dla seniora sprawa -j

Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych (01.10). Zbliża się wielkimi krokami jesień, czas szarugi i długich)

domowych wieczorów, warto więc zachęcić osoby w srebrnym wieku do aktywności sportowej. Zarząd]

;Zwiqzku Emerytów ma przekonanie połączone ? pewnością potwierdzoną zebranym doświadczeniem, i^

zorganizowana przez Zarząd sportowa impreza pozwoli na świętowanie Międzynarodowego Dnia Ludzi|

[Starszych i dodatkowo może wypełnić lukę rekreacyjnych spotkań na wolnym powietrzu. Tym bardziej, że|

[wspólna sportowa zabawa to dobra i bardzo potrzebna drezdeneckim seniorom sprawa!

|Epidemia korono-wirusa niemal na trwałe zmusiła osoby 65+ do zmiany stylu życia wymuszając pozostanie wj

[domu i ograniczenia kontaktów społecznych, a co za tym idzie do wielokrotnie częstszej pracy w domu oraz|

|do rezygnacji z wielu aktywności i drobnych przyjemności. Tymczasem wiele osób w srebrnym wieku srodze)

(odczuwa osamotnienie wynikające z konieczności pozostania w domu po ogłaszanych różnorodnych]

|decyzjach rządowych, apelujących o ograniczenie wychodzenie z domu bez zdecydowanej potrzeby zej

|wzg!ędu na pandemii. Marazm domowy mocno doskwiera i jest pewne, iż wszyscy marzymy o spokojnych]

|zakupach bez obaw, tęsknimy za normalnym spacerze, wypadzie na działkę; po prostu najbardziej brakuje)

[nam innych ludzi J wspólnego czasu przy filiżance kawy z ciastkiem. Na szczęśnie pojawiły się szczepionki,!

jdzięki którym ryzyko potencjalnej groźnej choroby zdecydowanie się zmniejsza, ale niestety pojawiają się|

[komunikaty o kolejnej możliwej fali nowych zachorowań. Nasza sportowa impreza odbędzie się w trudnymi

jdia seniorów roku, jednak z przekonaniem możemy napisać, iż sportowa zabawa będzie motywującymi

|impulsem do codziennej około sąsiedzkiej wzajemnej pomocy wszystkim.

|Sportowe współzawodnictwo — sportowa zabawa oparta jest na budowaniu integracji drezdeneckiegoj

Iśrodowiska osób starszych to podstawowy cel naszego zadania. Impreza jest planowana ma przełomie|

[września i października z dedykacją dla Międzynarodowego Dnia Ludzi Starszych.

pako Zarząd nadzieję, podczas Małych Mistrzostw rzeczywiście beneficjenci zadania będą zawzięcie]

juczestniczyć w sportowej rywalizacji, dobrze się bawić i pamiętać o pomocy sąsiadów].

[Zadanie publiczne Wspólna sportowa zabawa to dla seniora dobra sprawa polegać będzie na zorganizowaniul

[jesiennych imprez sportowych na rowerze, rajdy - eskapady rowerowe połączone będą z grzybobraniami w|

jpobliskich lasach, a główną jesienną zabawą sportową będą Małe Drezdeneckie Mistrzostwa Konkurencji

[Różnych w ramach pierwszego Borowik CUP. Ze względów pogodowych, przy jesiennej temperaturze]

(imprezę zakończy wspólne (bezpieczne, z zachowaniem rygorów higienicznych) pieczenie kiełbasek i innych]

ismakołyków na ognisku. Seniorzy jak zwykle zaproszą (zawsze zapraszają) do wspólnej zabawy swoich bliskich]

j- wnuki, dzięki czemu wszystkie zajęcia w zadaniu publicznym będą miały charakter międzypokoleniowy.

Wszystkie sportowe spotkania Zarząd przeprowadzi z utrzymaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa,]
zwracając szczególną uwagę na profilaktykę higieniczną i wszelkie informacje o systemie szczepień]
covidowych tym uzupełniających i dawek przypominających dla seniorów (będziemy również informować
^) szczepionkach przeciw grypie). Jeszcze raz specjalnie przeprowadzimy akcję informacyjną gdzie i Jaki[
[można będzie się zaszczepić przeciw covid-19, pomagając nie tylko naszym członkom w rejestracji doj
ewentualnego wykonania dobrowolnego szczepienia osoby Jeszcze nie zaszczepionej.
[Utrzymanie prawidłowej kondycji fizycznej jest niezwykle w normalnym czasie jak i w czasie pandemii, jest|

[wyjątkowo ważne zwłaszcza w wieku dojrzałym, 55+ oraz osób niepełnosprawnych, k^edy coraz częściej ta|



niejednokrotnie zmuszają seniorów do zbyt częstego pozostania w domach.

W trakcie realizacji Wspólnej Sportowej Zabawy... odbędą się następujące zajęcia:
l. Jesienne eskapady, rajdy rowerowe - w okoliczne lasy oraz nad jeziora, oraz spacery]

2.

3.

grzyba bra n iowe
Małe Drezdeneckie Mistrzostwa Konkurencji Różnych w ramach prerwszego Borowik CUF^
(świętowanie Międzynarodowego Dnia Ludzi Starszych-01.10)

nauka bezpiecznej komunikacji - wykorzystanie komunikatorów i aplikacji oraz programów!
pozwalajgcych na wizualne rozmowy

Jesienna impreza Małe Drezdeneckje Mistrzostwa Konkurencji Różnych w ramach Wspólnej Sportowej

^abawy w Dniu Ludzi Starszych będzie imprezą/ przy której można się ogrzać przy niepewnej pogodzie złotej

|esieni. Zarząd ma pewność, że w tak trudnym czasie wspólne uprawianie sportu na świeżym powietrzu, jak i|

wspólny wysiłek sportowy oraz sportowa rywalizacja pomogą wyrwać się seniorom z marazmu domowego.

Cały program zajęć przewidzianych w składanej ofercie zadania publicznego pokaże, że w grupie każdej

sportowe działanie jest bardziej intensywne, ciekawsze, bardziej dopingujące wewnętrznie do zwiększonej

aktywności i może być przeprowadzone w bezpiecznych warunkach z utrzymaniem koniecznych standardów^

|higienicznych. Wszystkie zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach Wspólnej sportowej zabawy jako dobrej

|sprawy dla seniora powinny przełożyć się jak już pokazały inne nasze realizacje zadań na wiele radości dlaj

|uczestników w czasie wspólnie spędzonych chwil w gronie znajomych/ a i często przyjaciół, W zadaniu!

|realizowanym w czasie pandemii będą zorganizowane imprezy dla 50 osób, adresatami będą cztonkowiej

jróżnego rodzaju stowarzyszeń działających na rzecz osób wykluczonych, niepełnosprawnych, środowiska)

|seniorskiego 55+ or-iz kombatanckiego.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia

rezultatów (wartość
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Poprawa kondycji fizycznej [systematyczne uczę;

około 20 osób w wypadać!
rowerowych do pobliskich lasów^elektronicznych

[nad jeziora

stnictwojRowerowy trening kondycyjny - relacja]
:h|zdjęciowa dostępna na nośnikach!

dostępna również na|
IFacebooku

Pop u! ^ryzow-; n t e aktywnej rekrea.cji

es^apayy - i-aj^'y :-cv.'?rovve wycieczkachfelektronicznych,

Kompleksowy ruch zwsększajacy

motoryczność organizmu

Esystematyczny udział około 30jrelacja
[osób w

[rowerowych po grzyby

[udział w zawodach około 5pjzajęda
losób

zdjęciowa dostępna na nośnikach!
dostępna również na;

Facebooku

z sportowe/wyjazdowe małej
mistrzostwa - listy obecności oraz relacja)

izdjędowo-elektroniczna, dostępna również na|

IFacebooku

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 (Dz. U. z 2018 r. póz. 450, z póżn. zm.).

' Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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5. Krótka charakterystyka Oferenta, Jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będ^

wykorzystane w realizacji zadania

|Potskl Związek Emerytów, Rencistów i Inwaiidów Jest organizacją pożytku publicznego, która aktywnie dzsałaj

jw środowisku seniorskim Miasta i Gminy Drezdenko od 54 !at. W roku 2017 obchodziło tak ważny jubileusz!,

|Skupia w swoich szeregach 240 osób. Od siedmiu lat realizuje zadania pubiiczne zlecane (20 już wykonanych)!

[przez Burmistrza miasta Drezdenko w ramach konkursów wsparcia finansowego działalności z zakresu]

[wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Drezdenko oraz kultury i dziedzictwa narodowego.

pesteśmy stowarzyszeniem o bardzo skromnych zasobach finansowych utrzymującym się tylko ze

jdobrowoinych składek członkowskich.

jCzionkowie Zarządu PZERil od lat znani są w lokalnym środowisku jako działacze organizacji pożytku|

jpublicznego oraz organizacji społecznych. Nestorka Pani Euialia Swiniarska (90 lat) od 30 lat pracuje na rzecz]

jdrezdeneckich emerytów i rencistów. 12-sto letni -staż pracy ww. Związku posiada Pani Halina Mazur czy]

jKrystyna Żak/ aktywnie pomagająca wszystkim osobom wchodzącym w jesień swojego życia.

|Pani Krystyna Żak poza kierowaniem PZERit jest aktywną animatorka kultury, zaiożyła 3 zespoły artystyczne

[działające pod sztandarem Oddziału Rejonowego PZERil w Drezdenku

fV- Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp.

1.

1.

3.

4.

Rodzaj kosztu

Koszt 1

Kos?t2

Koszt 3

Koszt 4

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Wartość
PLN

400,00

1 000,00

1 000,00

2 400,00

Z dotacji

400,00

1 000.00

1 000.00

2 000,00

Z innych

żródeł/Wkład osobowy

400.00

400,00

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie dziatainości pożytku publicznego oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku

pubiicznego;

3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem naieżności z tytułu zobowiązań
podatkowych;

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalegania)* / zalegaHą)* ^ opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części H niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Reje3trem Sąckawym* / inną właściwą ewidencją*;
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,, Jarych dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia

zgodnie z przepisami o ochronie danych 05obo<^??^';-"łt'^'^f';h~^,'v/tn
j7K'J ili1lti ?1'Y*'_'
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy Łl,*-^v.^''l:l''; !.\ '••'•'• ' • • "• •::.' '

osób upoważnionych do składania oświadczeń . ^ l T ,•!•''':" ,' '

woli w imieniu oferentów) / ,^ :"'-", . ' '•': •••'• . ••' '
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