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

Prezydent Olsztyna

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)

27) promocja i organizacja wolontariatu

4. Tytuł zadania publicznego

Szkolenie Wolontariuszy z Grupy Społecznych Instruktorów
Młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2017-11-13

Data
zakończenia

2017-12-31

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: Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
forma prawna: Organizacja Pożytku Publicznego działająca na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim
Czerwonym Krzyżu
KRS: 0000225587
adres siedziby: Partyzantów 82, 10-527 Ollsztyn, poczta: Olsztyn
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: zr.olsztyn@pck.org.pl, telefon: 89 527 51 19, numer faksu:
89 521 26 70, strona internetowa: http://olsztyn.pck.org.pl
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Andrzej Karski, adres e-mail: olsztyn.dyrektor@pck.org.pl, telefon: 89
527 51 19, numer faksu: 89 521 26 70, strona internetowa:
http://olsztyn.pck.org.pl
Beata Szewczyk, adres e-mail: olsztyn.ksiegowosc@pck.org.pl, telefon:
89 527 51 19, numer faksu: 89 521 26 70, strona internetowa:
http://olsztyn.pck.org.pl
Piotr Śmigiel, adres e-mail: zr.olsztyn@pck.org.pl, telefon: +48 661 718
908, numer faksu: 89 521 26 70, strona internetowa:
http://olsztyn.pck.org.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
Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Realizacja zadania polegała będzie na przeprowadzeniu 3 dniowego szkolenia dla Wolontariuszy działających w Grupie
Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK w Olsztynie z zakresu: edukacji pierwszej pomocy oraz programów
edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży ("Ratowniczek Pomaga Ci Pomagać", "Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i
Kuby", "Nie bądź obojętny naucz udzielać się pierwszej Pomocy", "Dbam o Zdrowie").
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Cel realizacji zadania
Celem przeprowadzenia wyjazdowego szkolenia jest przede wszystkim wykształcenie umiejętności prowadzenia zajęć
edukacyjnych oraz udzielania pierwszej pomocy przez Wolontariuszy Grupy SIM PCK Olsztyn. Wolontariusze tejże grupy
bardzo często zapraszani są przez przedszkola oraz szkoły do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Zajęcia te są z różnych
dziedzin społecznych oraz zakresów dziedzin edukacyjnych, stąd też potrzebne jest szkolenie kompleksowe (obejmujące
wszystkie programy edukacyjne). Szkolenie wyjazdowe pozwoli zintegrować się grupie młodzieży oraz poznać inne
środowisko i problemy tam występujące.
Miejsce realizacji zadania
Miejscem realizacji zadania będzie Ośrodek Wczasowy "Halny", ul. Sądelska 59, 34-531 Murzasichle. Walory krajoznawcze
oraz turystyczne (usytuowanie pod Zakopanem), wpłyną korzystnie na Wolontariuszy Grupy SIM.
Grupa odbiorców zadania
Odbiorcami zadania jest Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych działająca przy Warmińsko - Mazurskim
Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie.
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wkład osobowy przedstawia się następująco:
Koordynator - 1 osoba
Opiekunowie (animatorzy/Instruktor Pierwszej Pomocy PCK) - 2 osoby
Wolontariusze - 10 osób

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
Wolontariusz Grupy SIM PCK Olsztyn jest osobą najczęściej mającą kontakt z przedszkolami czy też szkołami. Prowadzi
szereg pogadanek, szkoleń oraz prelekcji dla różnych grup wiekowych oraz środowisk. Bardzo ważne jest wykształcenie
nawyków nie tylko kultury ale również właściwego przekazywania zdobytej wiedzy. Przekazywanie wiedzy dla różnych
grup wiekowych oraz środowisk musi być oparte na twardych podstawach oraz umiejętnościach. Dzięki szkoleniu
wolontariusze Grupy SIM PCK Olsztyn posiądą oraz poszerzą wiedzę zdobytą zarówno na tym jak i ina innych spotkaniach
animacyjnych (szkoleniowych). Niejednokrotnie nasi wolontariusze prowadzą stanowiska edukacyjne (pierwsza pomoc),
żywieniowe (np. "Kampania Walki z Głodem"), czy też profilaktyczne (happening - HIV/AID), na których to zdobyta
podczas szkolenia wiedza stanie się wiedzą użyteczną. W myśl zasady: "Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość
trąci".
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

do poniesienia ze
środków finansowych
do poniesienia z
własnych, środków
wnioskowanej dotacji
pochodzących z
3)
innych źródeł, wkładu
(zł)
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity(zł)

1

Płace opiekunów (w tym płace:
koordynatora opiekunów,
animatorów, Instruktor Pierwszej
Pomocy, itp.).

2 000,00 zł

0,00 zł

2 000,00 zł

2

Koszty przejazdu (np. bilety PKP,
bilety BUS, itp).

1 300,00 zł

1 300,00 zł

0,00 zł

3

Wyżywienie uczestników

400,00 zł

0,00 zł

400,00 zł

4

Zakwaterowanie

1 920,00 zł

1 920,00 zł

0,00 zł

5

Zakup materiałów szkoleniowych

300,00 zł

300,00 zł

0,00 zł

6

Koszty administracyjno - biurowe
(zakup zeszytów, papieru xero,
tonerów, itp.)

150,00 zł

0,00 zł

150,00 zł

7

Zakup koszulek

250,00 zł

100,00 zł

150,00 zł
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Koszty ogółem:

6 320,00 zł

3 620,00 zł

2 700,00 zł

Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)

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

Załączniki:
1.

Wyciąg z rejestru lub ewidencji (złożony również elektronicznie)

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.

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 1b15-9b99-a4f8

