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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Urząd Miejski w Gdańsku

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1) Edukacja, oświata i wychowanie

4. Tytuł zadania publicznego Obóz sportowy Trenuj z Mistrzem - turnus II

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-06-25 Data

zakończenia 2018-08-31

II. Dane oferenta(-tów)

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

nazwa: Stowarzyszenie Akademia Sportu
forma prawna: stowarzyszenie
ESZ9 (0.511.10.2017)- Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych:
adres siedziby: Szkolna , 83-307 Kiełpino, poczta: Kiełpino

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: stowarzyszenieakademiasportu@gmail.com, telefon:
695513059, strona internetowa:
www.stowarzyszenieakademiasportu.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Edyta Herbasz, adres e-mail:
stowarzyszenieakademiasportu@gmail.com, telefon: 695513059, strona
internetowa: www.stowarzyszenieakademiasportu.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Zadanie publiczne będzie miało na celu ochronę, promocję zdrowia oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie edukacji
patriotycznej i obywatelskiej poprzez organizację czasu wolnego w formie obozu stacjonarnego w Przywidzu w Zespole
Szkół w Przywidzu dla 50 uczestników. Podczas obozu zostanie zrealizowany program sportowy, program profilaktyki
uzależnień. Programy prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę.
Zakwaterowanie uczestników będzie w klasach szkolnych. Do dyspozycji uczestników będą łazienki. Oferent
(Stowarzyszenie Akademia Sportu) zapewnia uczestnikom całodzienne wyżywienie ( śniadanie, obiad, podwieczorek,
kolacja).Plan pracy obozu będzie charakteryzował się organizacją przedpołudniowych zajęć sportowych w nowo
wybudowanej Hali Sportowej w Gminie Przywidz w ilości 3 godzin dziennie. W trakcie prowadzonych zajęć dzieci będą
miały możliwość rozmowy i udziału we wspólnym treningu ze znanymi sportowcami m.in. Artur Siódmiak, Jarosław
Bieniuk, Sylwia Gruchała, Marcin Lijewski, Damian Wleklak.
Na uczestników po zmaganiach sportowych czekać będą atrakcje m.in.:Bajkowe zajęcia w Hobbitowym wzgórzu, zabawa
w labiryncie kukurydzy w miejscowości Bliziny, folklorystyczne malowanie na szkle, nauka języka kaszubskiego. Jedną z
głównych atrakcji będzie spotkanie oraz zajęcia w terenie z byłym żołnierzem jednostki specjalnej - GROM -Pawłem
Mateńczukiem ps. "Naval", który pokaże jak przetrwać w środowisku gdzie człowiek ma niewielkie szanse na przeżycie .
Spotkanie da uczestnikom możliwość przeżycia niesamowitego zmęczenia i niewiarygodnej satysfakcji, jakiej można
doznać tylko wtedy, gdy w lesie uda się "wyciąć" drogę dla siebie i swojej grupy- gra terenowa.

Ponadto odbędzie się historyczne spotkanie z weteranem wojennym z uwagi na 100 letnia rocznicę odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania dotyczące sposobu walki z okupantem niemieckim, życia
codziennego w okresie wojny oraz zaraz po niej. Nasz bohater wspominać będzie również najlepsze i najgorsze momenty
swojego życia z czasów wojny. Uczestnicy obozu poznają człowieka, który przed laty walczył o Naszą wolność. W trakcie
spotkania poznają sylwetki bohaterów, którzy nadal są wśród Nas, zasługują na szacunek oraz podziękowanie za
patriotyczną postawę i podjęty trud walki za ojczyznę. Dowiedzą się jakie są ich osobiste i nierzadko chwytające za serce
historie. Po zakończonym spotkaniu uczestnicy wręczą zaproszonemu bohaterowi przygotowaną wcześniej w trakcie
warsztatów plastycznych pamiątkową kartę.
Prócz wyżej wymienionych atrakcji na uczestników czekać będą różnego rodzaju zabawy integracyjne ( dyskoteka, ognisko
itp.) .
Na koniec obozu odbędzie uroczyste wręczenie dyplomów.
Rekrutacja obozu odbędzie się na zasadzie otwartego naboru oraz współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w
Gdańsku. Koordynator sporządzi listę uczestników, zbierze stosowne zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
Uczestnicy zapewniona będą mieli opiekę wykwalifikowanych trenerów/wychowawców.

Termin II turnusu: 03.07-12.07.2018r (50 osób , 3 trenerów , 1 kierownik)

Miejsce realizacji: Zespół Szkół w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz

Cel realizacji zadania
Młodzież szkolna w czasie wakacji szkolnych często boryka się z brakiem możliwości aktywnego wypoczynku ze względu
na koszty związane z wzięciem udziału w zorganizowanym wypoczynku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu najmłodszych
mieszkańców województwa pomorskiego Stowarzyszenie Akademia Sportu pragnie zorganizować obóz sportowy by
zagospodarować wolny czas wśród młodzieży szkolnej oraz upowszechniać modę na zdrowy tryb życia i uczestnictwo w
treningach w szczególności w dyscyplinie piłka ręczna. Nasza oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży z rodzin ubogich
zagrożonych patologiom oraz alkoholizmem. Rodziców najczęściej nie stać pod względem finansowym na to aby wysłać
dziecko na odpłatny obóz, niejednokrotnie rodzice nie interesują się tym co robią ich dzieci podczas wakacji, natomiast
brak zorganizowanego czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci może być przyczyną różnego rodzaju zagrożeń tj. sięgania
po różne używki m.in. alkohol, narkotyki, oraz zabawy w miejscach niebezpiecznych. Chcemy zagospodarować im czas w
okresie wakacji szkolnych. Uczestnicy obozu będą zaznajamiani z kreowaniem zdrowego stylu życia, nauką
współzawodnictw sportowych oraz współpracy w zespole. Do udziału w obozie Stowarzyszenie Akademia Sportu zaprasza
dzieci i młodzież w 7- 16 lat .
Potrzeby:
- wskazanie dzieciom i młodzieży do lat 16 pozytywnych wzorców zachowań społecznych w zagrożeniu spowodowanym
przez uzależnienie ;
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży do lat 16 w okresie wakacyjnym;
- pokazanie piękna przyrody;
- zaszczepienie pasji do spędzani aktywnie czasu wolnego;
- zgłębienie wiedzy patriotycznej i obywatelskiej;
Przyczyny:
- okres wakacji kiedy dzieci nie mają zagospodarowanego czasu wolnego, bezpiecznego miejsca do zabawy, nudzą się i
sięgają po różnego rodzaju używki
- wychowanie się i przebywanie w rodzinach zagrożonych patologiom społeczną szczególnie w okresie wakacji, kiedy
przebywają przez cały czas w domu są narażone na sięganie po różnego rodzaju używki
- brak pozytywnych wzorców społecznych, powielanie zachowań rodziców
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- brak środków finansowych rodziców, którzy chcieliby zapewnić dzieciom wypoczynek lecz w związku z ubóstwem nie
stać ich na to;
- brak wiedzy o bohaterach wojennych;
Skutki:
- sięganie po używki
- organizowanie zabaw niebezpiecznych narażających własne zdrowie i życie
- pogłębianie patologii

Miejsce realizacji zadania
Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Przywidzu przy ul. Szkolnej 1 , 83-047 Przywidz.

Grupa odbiorców zadania
Na obozie wypoczywać będzie w trakcie jednego turnusu łącznie 50 dzieci w wieku do 16 lat, są to dziewczynki i chłopcy
wywodzące się z rodzin dysfunkcyjnych, często bardzo biednych dotkniętych problemem uzależnień , są to dzieci z rodzin
wielodzietnych jak również z rodzin potrzebujących wsparcia i opieki w okresie wakacyjnym. Są to dzieci, które nie mają
pozytywnych wzorców zachowań społecznych zagrożone patologią społeczną i uzależnieniem papierosów, narkotyków i
dopalaczy. Są to też dzieci, które wymagają zagospodarowania czasu wolnego w okresie wakacji, kiedy nie uczęszczają na
zajęcia lekcyjne. Brak możliwości sprawowania opieki nad małoletnimi może skutkować pogrążeniem się w nałogi oraz złe
zachowania wobec rówieśników.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Manager Projektu - doświadczenie w organizacji eventów sportowych ,zarządzaniu zasobami ludzkimi,
Księgowa - umiejętności wystawiania rachunków i faktur, prawidłowego obiegu dokumentów księgowych, rozliczania
Projektów, koszt jego zatrudnienia nie został uwzględniony w kosztorysie.

Koordynator - doświadczenie w pracy z młodzieżą, doświadczenie w pracy trenerskiej, wykształcenie pedagogiczne,

Trener- doświadczenie w pracy z młodzieżą, instruktor gier zespołowych, wykształcenie pedagogiczne,

Wolontariusze- projekt zakłada zaangażowanie młodzieży do działań wolontariackich, ich pomoc polegała będzie na:
- pomocy technicznej ( działalność w charakterze asystenta trenera),
- służba porządkowa ( pomoc w przygotowaniu treningów),
- pomoc organizacyjno-logistyczna ( np. wydawanie koszulek , pomoc przy organizacji atrakcji obozowych, pilnowanie
porządku, pomoc dla kierownika wypoczynku).

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Głównymi rezultatami które pragniemy osiągnąć poprzez realizację obozu sportowego " Trenuj z Mistrzem" są m.in.:
- wychowanie poprzez sport,
- krzewienie idei fair play,
- zwalczanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,
- umożliwienie dostępu do aktywności fizycznej jak najszerszej grupie dzieci i młodzieży, aby wzbudzić w nich
zainteresowanie i pasję do sportu( w szczególności do piłki ręcznej)
- motywacja najmłodszych do dalszego działania/pracy poprzez stworzenie możliwości spotkania/rozmowy z idolem,
- propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego,
- wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego,
- umożliwienie udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej,
- poszerzenie wiedzy na temat bohaterów wojennych, podkreślając 100 – letnią rocznicę odzyskania przez Polskę
Niepodległości,
- niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych.

Zakładane rezultaty będą trwałe.
Dzięki realizacji obozu sportowego " Trenuj z Mistrzem" zamierzamy zachęcić dzieci do większej aktywności fizycznej, do
aktywnego uczestnictwa na lekcjach wychowania fizycznego co przyczyni się do zahamowania chorób cywilizacyjnych XXI
wieku takich jak nadwaga czy otyłość. Poprzez realizację projektu chcemy uczyć tolerancji, szacunku do historii , zasad
etycznych i moralnych oraz zdrowych zasad współzawodnictwa sportowego.



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: d90c-bae9-cd9a

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity(zł)
do poniesienia z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1
Atrakcje obozowe: - kajaki(bilety
wstępu), -footfolf, -labirynt w

kukurydzy
5 000,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł

2 Wynagrodzenie dla żołnierza
jednostki GROM 1 500,00 zł 1 400,00 zł 100,00 zł

3 Zakup wyżywienia na ognisko 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

4 Zakup wody na cały okres trwania
wypoczynku 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

5 Wynagrodzenie dla animatora 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

6 Wynagrodzenie gwiazdy sportu 1 500,00 zł 600,00 zł 900,00 zł

7 Zakwaterowanie i wyżywienie 10 000,00 zł 0,00 zł 10 000,00 zł

Koszty ogółem: 21 000,00 zł 10 000,00 zł 11 000,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i fizycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

bezpieczenie społeczne.

.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

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.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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