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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

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 Wolontariat przez animacje

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2017-10-26 Data

zakończenia 2017-12-29

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: Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000250529
adres siedziby: Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn, 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: olsztynwolontariat@gmail.com, telefon: 503 680 500,
strona internetowa: http://www.ocop.olsztyn.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Beata Sadowska, adres e-mail: olsztynwolontariat@gmail.com, telefon:
503 680 500, strona internetowa: www.ocop.olsztyn.pl
Monika Falej, adres e-mail: olsztynwolontariat@gmail.com, telefon: 503
680 500, strona internetowa: www.ocop.olsztyn.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
Projekt "Wolontariat przez animacje" skierowany jest do aktywnych wolontariuszy/ek i osób zainteresowanych
wolontariatem, oraz studentów/studentek zainteresowanych pracą animatora. Dzięki podjętym działaniom, będzie to
okazja na zdobycie nowego doświadczenia bądź poszerzenie umiejętności praktycznych. Zostaną przeprowadzone 2
warsztaty, które maja na celu przygotowanie i zapoznanie uczestników i uczestniczek z pracą animatora, z kreatywnymi
pomysłami na zabawę, wzbogacone o gry, elementy tańca, etiudy manualne. Nabycie przez wolontariuszy/ek wiedzy oraz
umiejętności animacyjnych wykorzystają w środowisku lokalnym na rzecz osób których działają. Zakupiony sprzęt do
animacji będzie wykorzystywany podczas szkoleń dla mieszkanek i mieszkańców Olsztyna, wolontariuszy/ek, jak również
wykorzystywany będzie w imprezach z udziałem wolontariuszy/ki OCW "Spinacz" a także użyczony dla organizacji
pozarządowych podczas organizowania przez nich różnego rodzaju wydarzeń, charakterze min.: kulturowym, sportowym,
rozrywkowym, rekreacyjnym.
Od samego początku istnienia Olsztyńskie Centrum Wolontariatu "Spinacz" wspiera lokalne inicjatywy, akcje i działania.
OCW "SPINACZ" powstało w odpowiedzi na potrzeby ludzi zainteresowanych pracą ochotniczą oraz organizacji
pozarządowych i instytucji, które chcą angażować wolontariuszy/wolontariuszki w swoje działania. Obecnie OCW
"SPINACZ" prowadzone jest przez Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" i działa w jego strukturach. Naszym celem
jest promocja oraz rozwijanie wolontariatu w Olsztynie i województwie warmińsko-mazurskim, wspieranie organizacji
pozarządowych i instytucji w zakresie poszukiwania i organizacji wolontariatu, pośrednictwo wolontariatu.

Cel realizacji zadania
- promocja idei wolontariatu poprzez wsparcie i inicjowanie akcji i imprez z udziałem wolontariuszy/ek Olsztyńskiego
Centrum Wolontariatu "Spinacz" na rzecz społeczności lokalnych,
- wsparcie organizacji pozarządowych, instytucji przez wolontariuszy/ki Olsztyńskiego Centrum Wolontariatu "Spinacz"
podczas organizowanych przez nich wydarzeń o charakterze min.: kulturowym, sportowym, rozrywkowym, rekreacyjnym,
- uczestnicy poznają różne formy zajęć artystyczno-manualnych, które będą mogli wykorzystać podczas udziału w
imprezach, m.in.: imprezach mikołajkowych dla dzieci, Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2018 r., festynów
rodzinnych. Dzięki zdobytym umiejętnościom wolontariusze/ki nie tylko uatrakcyjnią wszelakie imprezy, ale również będą
mieli okazję krzewić idee wolontariatu wśród mieszkańców Olsztyna.

Miejsce realizacji zadania
Olsztyn

Grupa odbiorców zadania
Projekt "Wolontariat przez animacje" skierowany jest do mieszkanek i mieszkańców Olsztyna, aktywnych
wolontariuszy/ek i osób zainteresowanych wolontariatem, oraz studentów/studentek zainteresowanych pracą animatora.
Zakładana grupa to 15 osób, którzy wezmą udział w warsztatach. Pośrednia grupą odbiorców bedą mieszkańcy Olsztyna,
głównie dzieci, rodziny uczestniczace w wydarzeniach typu festynach, WOŚP, akcje mikołajkowe.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Przeprowadzenie 2 warsztatów dla min. 15 osób z animacji w okresie od 26 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.
Warsztaty zostaną przeprowadzone przez profesjonalną animatorkę kultury, trenerkę animatorów czasu wolnego i
własnych metod.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych przez wolontariuszy/ek jak zarządzać czasem wolnym dzieci, młodzieży,
seniorów i innych grup z którymi działają. Przygotowanie grupy animatorów Olsztyńskiego Centrum Wolontariatu
"Spinacz" do działań wolontariackich w formie animacji czasu wolnego.

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)
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1

zakup materiałów do
przeprowadzenia animacji: tuby, liny,

piłeczki do animacji, chusta
animacyjna, tunel animacyjny, kostki

animacyjne, sznurek do baniek
mydlanych, farby do malowania

twarzy, baloniki itp., koszty przesyłki.

2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł

2 trenerka - prowadzenie 2 warsztatów
po około 3 godziny szkoleniowe 700,00 zł 0,00 zł 700,00 zł

Koszty ogółem: 2 700,00 zł 2 000,00 zł 700,00 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..............................

Załączniki:

1. Wyciąg z rejestru lub ewidencji

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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