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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

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

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Urząd Miejski w Gdańsku

2. Rodzaj zadania publicznego1) 15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży

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

Nazwa: Stowarzyszenie "WAGA", Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000339979, Kod pocztowy: 80-875, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Biskupia, Numer
posesji: 4, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk, Strona www:
www.stowarzyszenie.waga.pl, Adres e-mail: stowarzyszenie.waga@gmail.com, Numer telefonu:
502240906,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Elżbieta Jachlewska
 
Adres e-mail: e.jachlewska@wp.pl Telefon: 502240906

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Ferie w mieście - otwarta świetlica 2022

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

21.02.2022 Data
zakończenia

25.02.2022

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

Sytuacja zagrożenia epidemiologicznego niesie ze sobą wiele ograniczeń – konieczność pozostania
w domu, samodzielnej nauki, niemożności spotkania z przyjaciółmi, czy wyjścia na plac zabaw – ten
nagły brak swobody jest trudny do zaakceptowania dla wielu z nas. Wśród objawów stresu
związanego z wybuchem pandemii eksperci wymieniają m.in. występowanie nasilonych obaw i
lęków o zdrowie własne oraz najbliższych osób, co może skutkować np. problemami ze snem i
koncentracją uwagi. U niektórych dzieci i młodzieży obserwuje się intensywnie odczuwany smutek,
nasilone zamartwianie się, nadmierną drażliwość, zwiększoną płaczliwość. Szczególnie jest to trudny
okres dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich. Jest to okazja do sięgania po używki oraz
zagrożenia uzależnieniem się od internetu.

Ważne jest aby zainteresować dzieci innym sposobem spędzania wolnego czasu, nabyciem przez
nich nowym kompetencji, nawiązaniem przyjaźni, pożytecznym spędzeniem czasu wolnego w
formule zabawy, nauki i poznawania nowych tematów i rzeczy poprzez odwiedzanie np. muzeum,
realizacji warsztatów czy gry miejskiej.

Dzieci z tego rejonu głównie wolny czas spędzają bawiąc się na ulicy i podwórkach. Nie mamy
możliwości w tak krótkim czasie zorganizować wypoczynku wyjazdowego czy też półkolonii.
Rozpoznając potrzeby dzieci z Biskupiej Górki planujemy zorganizowanie w ostatnim tygodniu ferii (
21.02-25.02) zajęcia w świetlicy pt. "Ferie w mieście".

Stworzymy miejsce gdzie każde dziecko może wyrazić swoje uczucia i emocje w bezpieczny sposób,
wypracujemy również poprawę komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności współpracy z
innymi i sztuki kompromisu. Dobrym wsparciem dla dzieci w obliczu trudnych doświadczeń - z nie
zawsze wspierającym otoczeniem - mogą być inne ważne osoby, które zadbają o komfort
psychiczny, zorganizują wartościowo spędzony czas, wyznaczą cele i pomogą w ich realizacji. Dla
zachowania równowagi psychicznej warto podejmować takie aktywności, które potrafią odrywać
myśli od trudnej rzeczywistości, relaksują i sprawiają przyjemność. Przewidzieliśmy warsztaty
związane z profilaktyką uzależnień.

Świetlica będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10;00-15;00. 5 Dni. Ze względu na
specyfikę dzielnicy i społeczności lokalnej nie będzie standardowego naboru do udziału w projekcie.
dzieci mogą dołączyć do zajęć w każdym momencie, zajęcia będą prowadzone w taki sposób aby
dziecko nie czuło się wykluczone. Każde dziecko dostanie informację o planie zajęć i
harmonogramie wyjść.

Przykładowy Konspekt działań:

Temat: ,,Poznajmy się!”
Termin: 21.02.2022 / Poniedziałek
Miejsce: lokal Stowarzyszenia WAGA, ul. Biskupia 4 i okolice

Cele:
-Poznanie się
-Ustalenie regulaminu
-Sprawić by uczestnicy czuli się bezpiecznie i komfortowo w grupie
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Zamierzenia:
-uczestnik po zajęciach będzie skłonny do współpracy
-uczestnik po zajęciach będzie znał skutki brania narkotyków i innych używek
-uczestnik po zajęciach będzie miał dobry humor ��
-uczestnik po zajęciach będzie chciał na nie wrócić
Prowadzący: Gaja Jachlewska
Czas trwania: 5h

Fabuła;
Do Stowarzyszenia WAGA trafia nieznany raport!
Z raportu wynika że marzenia dzieci są w niebezpieczeństwie.
Dzieci poznają Bajkę "Strażnicy Marzeń i czekają na dalsze wskazówki od Wielkanocnego Zająca.

Przebieg:
1. Dzieci siadają w kółku (co 2 miejsce ) prowadząca zajęcia przedstawia się i pyta dzieci o imiona co
tu robią itp. Itd.
2. Prowadząca po krótkim zapoznaniu się z uczestnikami mówi, że gdzieś w obrębie Wagi (lokalu
stowarzyszenia) znajduje się pewna koperta która muszą odnaleźć!
3. Dzieci szukają koperty z raportem, gdy już ją znajdą muszą rozszyfrować zawartą w niej
wiadomość.
4. Prowadząca uczy dzieci odczytywać szyfr - po szkoleniu dzieci same odczytują wiadomość.
5. Po odczytaniu raportu dzieci dzielą się na dwie drużyny i nadają im nazwę następnie każda
drużyna tworzy swoją rycerską herb okrzyk i wybiera wodza drużyny (osoba potrafiąca
pisać/czytać)- majsterka
6. Gdy obie ekipy będą już gotowe czas na prezentacje drużyn.
7. Obie drużyny dostają dużą kartkę na której piszą swój własny regulamin zarówno pisemny jak i
rysunkowy (majsterka)
8. Zapoznanie się z dwoma regulaminami i podpisanie się pod nimi za pomocą odcisku dłoni.
9. Umycie rąk i posprzątanie stanowisk
10.Obie drużyny siadają po dwóch różnych stornach i omawiają swoje marzenia. Zaczynają dyskusje
kto może być innym strażnikiem marzeń czy może takiego spotkali? Kim jest mrok ?
11. Każdy z uczestników wciela się w strażnika marzeń i trwa dyskusja jakie może mieć on obowiązki
.
12. Pogawędka o mroku i lękach co jest dobre co złe. Rozmowa o używkach i złym zachowaniu.
12 .Mała przekąska (owoce/jogurt/drożdżówka)
13. Wyjście na świeże powietrze (gry zabawy integracyjne)
14. Po powrocie z dworu prowadząca robi tabele zachowania (imię i pole do dawania serduszek) za
każdą obecność lub dobry uczynek uczestnik dostaje od prowadzącej serduszko do tabeli. Uczestnik
który przez 5 dni będzie miał mniej niż 5 gwiazdek nie dostanie dyplomu Strażnika Marzeń
Na koniec każdego dnia uczestnicy zbierają się i omawiają swoje zachowanie pod nadzorem
prowadzącego przyznają sobie nawzajem serduszka. Osoba mająca najwięcej serduszek dostaje
nagrodę specjalną na koniec tygodnia!
17. Obiad
18. Podsumowanie dnia. Każdy uczestnik opowiada co mu się najbardziej podobało co najmniej i ma
zadanie powiedzieć coś miłego sobie która następna będzie opowiadać o tym jak spędziła z nami
dzień.
19. Przyznawanie serduszek do tabeli i dyskusja na temat zachowań na zajęciach.
25. Sprzątanie po sobie umycie rąk i wypis z zajęć.
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Opcjonalnie (w razie nadmiaru czasu): Pląsy.

Kadra : Izabela Michałowska i Gaja Jachlewska
Wolontariusze : 2 osoby

Zapotrzebowanie na materiały: koperty, kartki, mazaki, gumki, długopisy, farby, kartony, kartki
techniczne, pędzle, taśma klejąca, kubeczki, taśma dwustronna, przekąski, woda, obiad

Działania:
1. Rekrutacja dzieci
2. Realizacja zajęć, warsztatów, organizacja wyjść w ciekawe miejsca,
3. Rozliczenie projektu

Projekt jest skierowany do dzieci z Biskupiej Górki. Grupa docelowa: dzieci szkół podstawowych

Miejsce realizacji

Lokal Stowarzyszenia WAGA, Gdańsk, ul. Biskupia 4, okolice Biskupiej Górki.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Rekrutacja - ze względu na specyfikę
dzielnicy rekrutacja odbędzie się
metodą streetworkingu.
Codziennie osoba wspierająca pracę
Animatorki będzie rekrutować dzieci
na ulicach Biskupiej Górki.

1. 5 dni x 2 wyjścia x 1 h = 10
h rekrutacji

Liczba dzieci uczestnicząca w
zajęciach/lista obecności

Zajęcia stacjonarne - zajęcia będą
prowadzone zgodnie z konspektem
oraz zainteresowaniami dzieci
uczestniczących. m. in. sportowe,
artystyczne, ogólno - rozwojowe, gry
planszowe, zabawy na terenie
zielonym.

1. Zajęcia od poniedziałku do
piątku w godzinach od
10:00-15:00
2. Aktywny udział 15 dzieci
dziennie x 5 dni -
jednorazowo w zajęciach
będzie brało udział ok. 12
dzieci, rotacyjnie.

Dziennik zajęć
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Wyjścia w przestrzeń publiczną w
zależności od dostępności np. (
Muzeum, Oceanarium, Kino, JumpCity,
CiuCiu).

1. 3 wyjścia, 15 dzieci
jednorazowo

Lista osób

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie WAGA powstało w 2009 roku z inicjatywy kilkunastu osób. W tej chwili liczymy 20
członków i członkiń. Naszym celem jest m.in wsparcie osób wykluczonych, doświadczających
nierównego traktowania, działanie na rzecz mieszkańców i mieszkanek Gdańska w szczególnosci z
osiedla Biskupia Górka.
Działania Stowarzyszenia można podzielić na 4 obszary:
1. Działania społeczne - aktywizacja społeczno - zawodowa,
2. Działania kuturalne - wydawanie czasopisma Obywatelka, książek, produkcja filmów, spektakli
3. Działania na rzecz społeczności Biskupia Górka - Dom Sąsiedzki, Teleopieka, Centrum Wsparcia
Seniora, świetlica dla dzieci ( soboty - godz.10:00-15:00),
4. Działania na rzecz równego traktowania - Gdańskie Centrum Równego Traktowania

WAGA w głównej mierze pozyskuje środki na swoje działania z darowizn oraz dotacji.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Zrealizowane i realizowane projekty :

2021
- "Weekendowa Szkoła pod Chmurką" - projekt zrealizowano w terminie od 01.06.2021r. do
30.11.2021r. Nasza szkoła była miejscem, gdzie nauka stała się przyjemnością. Dzieci wzięły m.in.
udział w grze miejskiej „Zagadka dr. Wolfa”, dzięki której miały okazję poznać bliżej swoją dzielnicę i
jej historię. Poznały także gry matematyczne, takie jak „Pentago” czy „Set”. Dzieci uczestniczyły w
zajęciach, których celem było zrozumienie fenomenu książek; dowiedziały się, skąd wzięły się
książki, jak się zmieniały, w jakich celach ludzie je piszą i z jakich powodów je czytają. W
Weekendowej Szkole przeprowadzono również warsztaty z rozwijania myślenia przyczynowo –
skutkowego. Szukano odpowiedzi na pytania: Co to jest przyczyna? Co to jest skutek? Dlaczego
dane wydarzenia następują po sobie? Dzieci poznały podstawy pierwszej pomocy. Rozwijały swoje
umiejętności językowe ucząc się piosenki „Rain, rain go away” oraz poznając w języku angielskim
podstawowe nazwy części ciała. Uczyły się rozróżniać głoski i litery. W ramach Europejskiego
Tygodnia Kodowania, dzieci, z wykorzystaniem Coding@Home oraz karcianych gier planszowych
Cody Roby, podjęły działania stymulujące myślenie obliczeniowe i rozwijające umiejętności
programowania. Gra karciana wymagała od dzieci przewidywania ruchów i układania ich w
następujących po sobie ciągach zdarzeń. Nie zabrakło zajęć ze wstępu do komunikacji. Dzieci
dowiedziały się czym jest komunikacja, co na nią się składa, co robić aby była skuteczna. Ćwiczyły
uważne słuchanie i koncentrację odbiorcy. Na kolejnych warsztatach poznały pojęcie asertywności.
Dzieci dowiedziały się o stawianiu bezpiecznych granic w kontaktach społecznych. Tworzyły w
grupach informacje graficzne związane z asertywnością. W ostatni weekend młodzi uczestnicy
Weekendowej Szkoły wzięli udział w warsztatach z savoir-vivre.
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- Półkolonie dla dzieci
- Świetlica szkolna

Centrum Wsparcia Seniora 2020-2021 - dofinansowanie EFS
Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej 2017-2022 - dofinansowanie EFS
2019
- Gdańskie Centrum Równego- Traktowania , dofinansowanie z Wydz. Rozwoju Społecznego UMG
- realizacja projektu „Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górce”, dofinansowanie z Wydz. Rozwoju
Społecznego UMG
- " I Święto ulicy Biskupiej" -wydarzenie kulturalne - dofinansowane przez Miasto Gdańsk
2018
- " I Święto ulicy Biskupiej" -wydarzenie kulturalne - dofinansowane przez Miasto Gdańsk
- obchody 28 listopada 2018r.Stulecie Praw Wyborczych Kobiet w Polsce - dofinansowanie Miasto
Gdańsk
- realizacja projektu „Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górce”, dofinansowanie z Wydz. Rozwoju
Społecznego UMG
- wydarzenie plenerowe DOSTRZEGALNIA GWIAZD na Biskupiej Górce

2017
- realizacja wraz z mieszkańcami Biskupiej Górki filmu "Powrót Nataniela czyli przyczynek do
rozważań o przeszłości
Biskupiej Górki"- projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańsk
- " Bajkopisarze, bajkopisarki" - wydanie ksiązeczki dla dzieci - rezultat warsztatów pisarskich i
malarskich
- realizacja projektu „Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górce”, dofinansowanie z Wydz. Rozwoju
Społecznego UMG
- „Klub Senioryci ” – dotacja z Rady Dzielnicy Śródmieście
- realizacja projektu „Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górce”, dofinansowanie z Wydz. Rozwoju
Społecznego UMG

2016
- realizacja filmu dokumentalnego – „ Założę czerwone spodnie” – dofinansowanie z programu
ASOS 2014-2020 (
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)
- spektakl Narracje – Królestwo jest stąd” – dofinansowanie IKM
- realizacja projektu „Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górce”, dofinansowanie z Wydz. Rozwoju
Społecznego UMG
- „Klub Senioryci ” – dotacja z Rady Dzielnicy Śródmieście
- V edycja projektu „Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki po Biskupiej Górce” realizowanego
z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku, przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
-„Portal osiedlowy: www.biskupiagorka.pl” –dotacja z UM w Gdańsku
- wydanie rocznika „ Obywatelka”

2015
- wydanie książki Gerarda Guegana „ Polki.Podróż do wnętrza Polski” - sponsor
-- realizacja projektu „Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górce”, dofinansowanie z Wydz. Rozwoju
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Społecznego UMG
- Gdański Model Wolontariatu Seniorów dofinansowanie z Regionalnego Centrum Wolontariatu w
Gdańsku
- „96 urodziny Brunona Zwarry” - dofinansowanie z Biura Prezydenta ds. Kultury UMG
- „Biskupia Górka 1945 r.”- pokaz filmu „Gdańsk. Koniec i początek”, wieczór wspomnień
wieloletnich mieszkańców i
wystawa poświęcona historii Biskupiej Górki - zrealizowano bez dofinansowania
- IV edycja projektu „Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki na Biskupiej Górce” realizowanego z
Instytutem Kultury
Miejskiej w Gdańsku, przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2014 r.
- „Klub Seniorki i Seniora na Biskupiej Górce” – dotacja z Rady Dzielnicy Śródmieście i UM w
Gdańsku
- III edycja projektu „Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki po Biskupiej Górce” realizowanego
z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku, przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
- projekt „Lider tak - to ja!”- dotacja z UM w Gdańsku
- „Portal osiedlowy: www.biskupiagorka.pl” - dotacja z UM w Gdańsku
- wystawa „Re:brick. Rewitalizacja ceglanych dzielnic Gdańska” współpraca z Brygadą
Urbanistyczno-Architektoniczną z PG
-„Święto Urodzin Brunona Zwarry”, dofinansowanie z UM Gdańska, Biuro Prezydenta ds. Kultury,
- wydanie rocznika „ Obywatelka”
2013
- Klub „Seniorki i Seniora z Biskupiej Gorki” − dofinansowanie z budżetu Rady Dzielnicy Śródmieście,
- II edycja projektu „Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki na Biskupiej Górce” realizowanego razem z
Instytutem Kultury
Miejskiej w Gdańsku, przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To cykl otwartych
wykładów o Biskupiej
Górce i szkoleń przewodnickich.
- założenie i poprowadzenie portalu biskupiagorka.pl i jego profilu na Facebooku, wsparcie
finansowe z UMG,
- współpraca z Radą Dzielnicy Śródmieście w organizacji wyborów wniosków Budżetu
Obywatelskiego Rady Dzielnicy
Śródmieście 2013,
− wystawy artystyczne: „Biskupia Górka z bliska”, „Artyści i Artystki Biskupiej Górki” −
dofinansowanie z UMG „Gdańscy
Fotograficy o Gdańskich Żurawiach” − bez dofinansowania,
- organizacja Dnia Sąsiadów na Biskupiej Górce – dofinansowanie z UMG,
„Opowieści gdańskich rodów” – spacery z przewodniczką, gry miejskie – dofinansowanie z UMG,
− organizacja „Debaty o Forum Radunia”, bez dofinansowania,
- wydanie rocznika „ Obywatelka”

2012 r.
− Spotkania seniorek i seniorów z Biskupiej Górki – projekt dofinansowany ze środków Rady
Dzielnicy Śródmieście,
− „Darcie Pierza” − spotkania kobiet z Biskupiej Górki, projekt dofinansowany z Wydziału Polityki
Społecznej UM w
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Gdańsku,
Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki na Biskupiej Górce – realizacja projektu wraz z Instytutem
Kultury Miejskiej w
Gdańsku, przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
− realizacja projektu „Poczta z widokiem na Biskupią Górkę”, dofinansowanego z Biura Prezydenta
ds. Kultury UM w
Gdańsku,
− organizacja pleneru malarskiego „Barwy Biskupiej Górki”, dofinansowanego z Biura Prezydenta ds.
Kultury UM w
Gdańsku,

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe:

Izabela Michałowska - Izabela Michałowska - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz
przedmiotu - historia. Od 5 lat związana zawodowo z pracą z dziećmi i młodzieżą, współpracuje z
organizacjami pozarządowymi przy organizacji zajęć dla dzieci z środowisk wykluczonych. Prowadzi
zajęcia w świetlicy dla dzieci z Biskupiej Górki.

Anna Skierka - z wykształcenia i z zamiłowania pedagożka, od ponad 5 lat pracująca z dziećmi.
Również Terapeutka zajęciowa z zamiłowaniem do sztuk plastycznych oraz sztuki filmowej. Pracuje
w Centrum aktywizacji społeczno-zawodowej jako asystentka rodziny. Działa w świetlicy dla dzieci z
Biskupiej Górki.

Gaja Jachlewska - animatorka specjalizująca się w organizacji zajęć dla dzieci ( wolontariuszka i
pracowniczka w Fundacji Zabawa i Poznanie) , asystentka Trenera w drużynie piłkarskiej Biało-
Zielone Gdańsk, opiekunka dzieci podczas planu filmowego na Biskupiej Górce - wolontariat w
Stowarzyszeniu WAGA. Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w
kategorii Młodzieżowy Społecznik roku 2017.

Tomasz Różyński - wieloletni organizator i koordynator akcji społecznych, gali, konferencji i
wydarzeń plenerowych, od 2020 roku pracuje w Stowarzyszeniu WAGA jako Asystent osób
wykluczonych w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej, od listopada 2020 – koordynator lokalny
w ramach akcji "Gdańsk pomaga", gdzie wspiera seniorów/ki w zabezpieczeniu ich potrzeb m.in.
organizuje drobne naprawy, dostarcza posiłki, rozdaje środki ochrony osobistej, na święta paczki
żywnościowe. W 2021 roku koordynował projekt "Weekendowa szkoła pod Chmurką"

Marianna Palider - psycholożka z przygotowaniem pedagogicznym i w trakcie zdobywania
certyfikatu Terapeutki poznawczo-behawioralnej Uniwersytetu SWPS, z wieloletnim
doświadczeniem w prowadzeniu zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci, z doświadczeniem w
pracy z osobami ze spektrum autyzmu (diagnoza, terapia, edukacja, wsparcie rodzin). Jako
psycholożka wspiera osoby uczestniczące w projekcie Centrum aktywizacji społeczno-zawodowej
oraz prowadzi zajęcia psychoedukacyjne i wspiera psychologicznie osoby w Centrum Wsparcia
Seniora. Przez kilka miesięcy pełniła rolę Głównej specjalistki ds. wsparcia w Gdańskim Centrum
Równego Traktowania.

Elżbieta Jachlewska – wiceprezeska Stowarzyszenia WAGA, księgowa z wieloletnim
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doświadczeniem, trenerka szkoleń z dziedziny Rachunkowości oraz Kodeksu Pracy, organizatorka
cyklicznych „Rozmawialni” (m.in. Danuta Wałęsa, Olga Krzyżanowska, Izabella Filipiak, Magda
Mierzewska, Barbara Piórkowska, Henryka Krzywonos-Strycharska), koordynatorka projektów –
„Bilet do Równości”, „Młoda Demokracja”, ”Poczta z widokiem na Biskupią Górkę”, „Darcie Pierza”,
„Mama ma Pomysł”, „Etat Tata”; współorganizatorka ‘Partnerstwa dla Biskupiej Górki’.
Koordynatorka wydania książki Gerarda Guegana „Polki. Podróż do wnętrza Polski”; producentka
spektaklu „Podróż do wnętrza pomarańczy” oraz współproducentka i współscenarzystka filmów
„Kobieta bez przestrzeni” oraz „Założę czerwone spodnie”.

Przewidywany wkład osobowy: 800,00 zł
Umowy wolontariackie - koszt 25 zł/godzina

Zasoby rzeczowe
Lokal 93 m, wyposażenie, komputer, ekran, projektor, sprzęt sportowy, gry planszowe, biblioteka
społeczna. Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania w kwocie: 0,00 zł

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Animator/-ka - 5 dni x5 h = 25 h x 80 zł 2 000,00    

2. Osoba wspierająca 5 dni x 5 h= 25 h x
60 zł

1 500,00    

3. Sprzątanie i dezynfekcja lokalu - 5 dni x
100 zł

500,00    

4. Materiały na zajęcia - projekt 800,00    

5. Środki czystości i ochrony osobistej 300,00    

6. W trakcje /wyjścia do ciekawych
miejsc w zależności od pogody i
zainteresowań dzieci - np. muzeum,
oceanarium, jumcity, CiuCiu, Kręgle itp
- 15 osób plus 2 opiekunów, 3 wyjścia

2 300,00    

7. Posiłki - 15 posiłków ( 15 osób) ( lunch,
drobne przekąski, owoce, woda) x 5
dni x 20,00 zł

1 500,00    

8. Koordynacja 600,00    

9. Koszty administracyjne (lokal, obsługa
finansowa)

500,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 10 000,00 0,00
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V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;

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

4) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / 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, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

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

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

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

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