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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 Wakacje z Przygodą

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-07-16 Data

zakończenia 2018-09-17

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: Fundacja Obudź Nadzieję
forma prawna: fundacja
KRS: 0000324403
adres siedziby: Siennicka 4/2, 80-758 Gdańsk, poczta: Gdańsk

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

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Marcin Gruszkiewicz, adres e-mail: obudznadzieje@wp.pl, telefon: 510-
861-361, strona internetowa: obudznadzieje.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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 0a26-005e-3d58

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Nasza fundacja przez cały rok pracuje z dziećmi i młodzieżą , która potrzebuje regularnego wsparcia. Pod naszą opieką
mamy około 400 osób są to dzieci i młodzież. Podczas wakacji wielu naszych podopiecznych nie będzie miało możliwości
wyjechania na wakacje ze względu na finanse lub warunki w jakich żyją. Od wielu lat organizujemy dla dzieci wyjazdowe
wakacje i często są to jedyne wakacje dla nich na mieli możliwość być.
Planujemy zorganizować drugi turnus tygodniowy w formie obozu sportowego dla 14 podopiecznych , którzy z braku
miejsc nie mogli jechać na inne organizowane przez nas wyjazdy, w ośrodku rekreacyjno wypoczynkowym w Przywidzu.
W naszej ocenie jest to miejsce bardzo atrakcyjne turystycznie jak i logistycznie. Zależy nam bardzo na tym aby ten
tygodniowy pobyt był dobrze zagospodarowany w sposób ciekawy i bezpieczny dla dzieci i młodzieży.
Na terenie ośrodka znajduje się plac zabaw, boisko , atrakcje dmuchane , jezioro i sprzęt wodny oraz las. Ta przestrzeń
pozwala na zorganizowanie uczestnikom wypoczynku w sposób aktywny i na sportowo.
Rekrutacje przeprowadzimy podczas turniejów sportowych kończących rok szkolny oraz w Gdańskich Domach Dla Dzieci.
Planowane są dwa terminy w zależności od potwierdzenia terminu przez ośrodek wypoczynkowy:
02.08.2018 do 8.08.2018
20.08. 2018 do 27.08. 2018
Informacja o dokładnym terminie zostanie przekazana o przyznaniu dotacji.

PLAN DNIA PODCZAS OBOZU SPORTOWO – WYPOCZYNKOWEGO W PRZYWIDZU :

8.00 pobudka, toaleta poranna
8.30 gimnastyka
9.00 śniadanie
9.30 przedstawienie planu dnia
10.00 aktywny wypoczynek, zajęcia sportowe, wycieczki jednodniowe (kajaki, rowerki wodne, podchody , zabawy w
terenie)
14.00 obiad
15.00 zajęcia relaksacyjne - odpoczynek
16.30 zajęcia integracyjne na świeżym powietrzu
18.00 kolacja
19.00 Gry i zabawy
21.00 toaleta wieczorna
22.00 cisza nocna

Cel realizacji zadania
Oczekujemy że wyjazd wakacyjny dla naszych podopiecznych pozwoli na:
- Aktywny wypoczynek
- Wzmocnienie poczucia własnej wartości
- podniesienie samooceny
- Nabycie kompetencji do spędzenia czasu wolnego w prospołeczny sposób
- Poznanie nowych regionów i obyczajów
- Integracje grupy

Miejsce realizacji zadania
Camping nr 20

ul. Gdańska 19B, 83-047 Przywidz

Grupa odbiorców zadania
Docelową grupą są nasi podopieczni z którymi pracujemy w ciągu roku, dzieci z Gdańskich Domów Dla Dzieci oraz
podopieczni objęci nasza fundacją.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
wolontariat - wykwalifikowana kadra specjalistów z długoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.

stawka godzinowa - 1h=13zł.

kierownik wypoczynku - 12h*7dni = 84h= 1092 zł
wychowawca - 12h*7dni = 84h = 1092 zł

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
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Planowany wyjazd wakacyjny - obóz sportowy , ma na celu zapewnienie podopiecznym atrakcyjnego wypoczynku w
okresie wakacji. Zakładamy , że dzieci i młodzież podczas obozu będą mogły rozwijać swoje pasje sportowe, integrować się
z grupą , zdobęda trwałe zasoby które przydadzą im się w przyszłości
Zakładane rezultaty:
- uczestnik poznał nowe ciekawe regiony
- uczestnik zintegrował się z grupą
- uczestnik wie w jaki sposób wypoczywać aktywnie
- uczestnik zaktywizował się sportowo
- uczestnik brał aktywny udział w społecznościach grupy
- uczestnik poznał swoje mocne strony

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 Opłata za wyżywienie i noclegi dla 14
wychowanków i 2 wychowawców 7 000,00 zł 7 000,00 zł 0,00 zł

2 Atrakcje (rowerki wodne, kajaki,
basen, bilety wstępu ) 2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł

3 zakup artykułów spożywczych 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

4 Praca wychowawców - wolontariat 2 184,00 zł 0,00 zł 2 184,00 zł

Koszty ogółem: 12 184,00 zł 10 000,00 zł 2 184,00 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.
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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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