
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
-..J?t,, ,,J^^

POUCZENIE co (io sposobu wyp&łniania oferty:
Ofisrtę nateży wyp^nfó wyiącznfe w b^yc^ pustydi polach, zgodnis z B^tmkqami iMiieszczon^^y^RC^cz^ólpy^
oraz w przypisach. —-™ ^-w „^ ^

Zssznaczenie g^as^ą, np.: ^pdisrsn}e*^ąx«bterara8*" oznacza, że nateąf skreśfó newteśawą odpc™edż, poi^^aw^ąc
prawidłową. Przykład: ,,p&b(et:afife*/niepobieranie'*" ^ł';-u/i^d//,

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

l. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

2. Rodzaj zadania publicznegoł

Burmistrz Drezdenka

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

IŁ 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-maii; !DAk?dniteMlLc^rH tel.<88 74 71 734

Organizacja pozarządowa pożytku publicznego KRS 0000080395 Zielona Góra
Jednostka podiegła Lubuskiemu Oddziałowi Regionainemu w Zielone] 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
Xviii Powiatowa Olimpiada dzieci, młodzieży i

osób niepełnosprawnych

2. Termin realizacji zadania publicznego }
Data
rozpoczęcia

^4.03.2022r. Data
zakończenia

|31.04.2022r.

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

^Towarzystwo Przyjacióf Dzieci - Koto Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Drezdenki! jest organizacją pozarządową
Epożyfkt/ pubiicznego, która od 35 lat realizuje zadania statutowe na rzecz i dla dobra dzieci, młodzieży i osób

}niepeh)osprawnych, chorych od umdzema ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepefnosprawności.

|Po raz kolejny środowisko osób nsepehjosprawnych wyczekuje na spotkanie inłegracyjno- sportowe, które pomaga im w
\rozwoju sprawności fizyczne], oraz krzewieniu i upowszechnianiu kultury fizycznej wśród dziecf, młodzfeży i osób

}nsepefnosprawnych chorych od urodzenia.

\26 marca 2022r. odbędzie się XVIII Powiatowa Olimpiada Dzieci, Mtodzieźy i Osób Niepefnosprawnych w Hali Sportowo-
\RehabHitacyjneJ w Drezdenka dla 150 osób dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,

\0d 16 marca 2022r. w świetlicy Kola TPD młodzież niepełnosprawna pod opieką opiekuna świetitcowego wykonają

^zaproszenia, karty startowe, oraz dyplomy.

^Zaproszenia zostaną wysłane da członków Kofa TPD l zaproszonych drużyn.

\Zarząd Kofa TPD zakupi nagrody dla każdego uczestnika, oraz przygotuje poczęstunek.

\W dniu 26.03.2022r. Powiatowa Olimpiada Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych w Hali Sportowo- Rehabifitacyjnej

\w Drezdenku.

|Po pfzywitaniu gości i uczestników ; podział na drużyny uczestnfczące w poszczególnych konkurencjach

\Następnie uczestnicy - osoby niepełnosprawne otrzymają karty startowe i pad opieką nauczycieli wychowania fizycznego



[ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 1 oraz wolontariuszy, będą mieii do pokonania kolejne konkurencje sportowe, za które
^dobędą punkty. Podliczone punkty wyionią najlepszych zawodników, którzy otrzymają nagrody wyróżnienia.

\Wfadze miasta, powiatu f zasząd Kofa TPD wręczy każdemu uczestnikowi medale. nagrudy, dyplomy.

pfużynom Starosta wręczy Puchary.

\Wszyscy uczestnicy spotkania zostaną zaproszeni na ciffpły poczęstunek.

jTo kolejne spotkanie, które ma na wlu upowszechnianie i krzewienie kultury fizycznej wśród osób niepefnosprawnych,
chorych od urodzenia. Obserwując kolejne nasze imprezy sportowe można zauważyć, że z roku na rok osoby

Niepełnosprawne są sprawniejsi fizycznie.

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 (Dz. U. z 2018 r póz. 450, z póżn. zm.).
) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni



4. Opis zakładanych rezuitatów reaUzac

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 E
przy9Ptowariie poczęstunku
Krzewienie kultury fizycznej wśród osób
niepełnosprawnych
Will Powiatowa Olimpiada Dzieci,
Wodzieży i Osób Niepełnosprawnych w
jniu 26.03.2022r.
fa impreza łączy wszystkich
jczestnitów mimo tego , że ma na celu
wyłonienia najlepszego zawodnika.
<ażdy l<ażdemu pomaga - razem
przechodzą poszczególne konkurencje
iportowe, zbierają punkty.
Podsumowanie to wręczenie przez
władze miasta i zarząd koła TPD
wszystkim uczestnikom nagród za trud
3okonania wielu barier by być
iprawniejszym fizycznie , spełnić się
ako zawodnik paraoHmpladY-
ntegracja społeczna

/Vspóiny poczęstunek

zadania pubiicznego

Planowany poziom osiągnięcia

docelowa)

Grupa 10 osób; 8 młodzieży
liepełnosprawnej i 2 opiekunów

i 50 zaproszeń, kart startowych i
jypiomów

i 50 medali i 150 paczek nagród!
f.e stodyczami

5 godzin wspólnego
ntegracyjnego uczestnictwa w
óżnych konkurencjach
•portowych

dręczenie 150 nagród i 4
lucharów drużynom

'oczęstunek 200 osób imprezy
^tegracyjno- sportowej

Sposób monitorowania rezultatów / żródte
Enformac]) o osiągnięciu wskaźnika

Zdjęcia, notatki, zestawienie faRtur

Zdjęcia , notatki, zestawienie faktur

Zdjęcia, notatka i zestawienie faktur

|5. Krótka charakterystyRa Oferenta, jego doświadczenia w reatizacji działań pEanowanych w ofercie oraz zasobów, które będ^
wykorzystane w realizacji zadania

Zarząd Koła TPD i wolontariusze

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

Emerytowane nauczycielki to opieka i prowadzenie zajęć świetiicowych 2 osoby

Czynni zawodowo nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół 7 osób

Rodzice opieka nad dzieckiem specjalnej troski.

IV. Szacunkowa Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp.

1.

2.

3.

4.

Rodzaj kosztu

Koszt 1 Nagrody dia 150 uczestników

Koszt 2 Poczęstunek

Koszt 3 opiekun świetlicowy
niefinansowy wMad osobowy
J osob^x 10 godzin x 25,00
Koszt 4 koordynator i rozliczenie
zadania
^^>spbax 20 godzin x 25,00

Suma wszystRich kosztów realizacji zadania

Wartość
PLN

1500,00

1.500,00

250,00

500,00

3750,00

Z dotacji

500,00

1.000,00

1.500,00

Z innych

źródeł

1,000,00

500,00

250,00

500,00

2.250,00



^ ze;

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-'t6w)^
2} pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej dziafalności pożytku

publicznego;
3) oferent* / -efep&BG^- składający niniejszą ofertę nie zalega(4^fc~'/~nzst®@a(^^~-z opłacaniem należności z tytutu zobowiązań

podatkowych;
4) oferent* / .efereRG^składający niniejszą ofertę nie zaiega(-ją^A^at©ga<^^"t"'z opłacaniem należności z tytutu skfadek na

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / 'mną Vf6ssGW/ą'W?s3sf^ą*',
6) wszystkie informacge 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.

Data

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu oferentów)

TPDKołQPo»"'y.Slom
"Niepełnosprawnytn

"ul. Kościusztó4^
66i530^je^9^
hilp'929 11 26:


