
u4d Miaśta—(Gttr?llin 

Wpłynęło dn.°  2 PA  
nr  ..Z2.4.2.23z,  -80/8 	 
podpis 

co 5,12(0— 
w odzentynie 

2018 

STOWARZYSZENIE MIEJSKA GÓRA NA RZECZ ROZWOJU CELIN I PODGÓRZA 
(KRS: 0000608729, NIP: 6572922465, REGON: 364067999)siedziba: CELINY 27 

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) 

Alina Rdzanek 
693 032 271 
e-mail:bzymekteresa@wp.pl  

ł. 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 

Misją przyświecającą naszemu projektowi jest poprawa jakości życia osób w wieku 60+ poprzez zaspokojenie ich 

potrzeb i oczekiwań, zwiększenie aktywności, wzmocnienie integracji pokoleniowej i międzypokoleniowej oraz 

kształtowanie w społeczeństwie pozytywnego obrazu seniorów. 

Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
14 kwietnia 2016r.(poz.570) 

Załącznik nr 1 

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 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pel~ellniepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

ł. Organ administracji Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn 
publicznej, 

do którego adresowana 
jest oferta 

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 Art.4 ust.1 , pkt 10 -działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
publicznego')  

4. Tytuł zadania publicznego „Działalność Klubu Seniora w Gminie Bodzentyn" 

5. Termin realizacji zadania 
publicznego21  

Data rozpoczęcia 09.10.2018 Data 
zakończenia 

28.12.2018 

II. Dane oferenta (-ów) 

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

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

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. 
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Zadanie skierowane jest do osób w wieku emerytalnym, w tym niepełnosprawnych, zamieszkujących w gminie 

Bodzentyn gdyż ich liczba stale rośnie. Jak wynika ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Bodzentyn sytuacja ludzi starszych jest złożona. Do najważniejszych problemów ludzi starszych można zaliczyć: 

osamotnienie, życie w ubóstwie i poczucie nieprzydatności, wykluczenie z życia społecznego, brak więzi 

międzypokoleniowej, brak możliwości korzystania z dóbr kultury. Ludzie starsi znajdują się często w trudnej 

sytuacji materialnej, łączy się to dodatkowo z problemami zdrowotnymi oraz brakiem ofert spędzania czasu 

wolnego. Problem ludzi starszych jest trudny do rozwiązania zwłaszcza na terenach wiejskich. W gminie 

Bodzentyn zdecydowanie brakuje klubów i świetlic, gdzie starsi ludzie mogliby się spotykać. Realizacja zadania 

wpłynie na poprawę funkcjonowania grupy ok. 30 uczestników w wieku emerytalnym , mieszkańców Gminy 

Bodzentyn. 

Prowadzenie Klubu Seniora skupiającego mieszkańców gminy Bodzentyn w wieku 60 +, ma na celu 

przeciwdziałanie dyskryminacji, zwłaszcza z powodu niepełnosprawności i wieku- zgodnie z założeniami 

statutowymi Stowarzyszenia: § 7 pkt 3) przeciwdziałanie dyskryminacji, zwłaszcza z powodu płci, wyznawanej 

religii, niepełnosprawności, narodowości, wieku, orientacji seksualnej oraz pkt 9) działalność na rzecz integracji 

społecznej osób niepełnosprawnych , wskazana jest kontynuacja działań prowadzonych w ciągu roku. 

Cel: zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych, poprawa jakości 

życia osób starszych, kontynuacja działalności Klubu Seniora. 

Miejsce: Bodzentyn- Klub Seniora „Organistówka" ul. Św. Ducha 9. 

Grupa odbiorców: osoby w wieku 60+, w tym niepełnosprawne, mieszkańcy gminy Bodzentyn, grupa ok. 30 osób. 

Działania realizowane w ramach zadania zmierzać będą do przeciwdziałania dyskryminacji, zwłaszcza z powodu 

niepełnosprawności i wieku - działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i starszych poprzez 

gromadzenie osób starszych, w tym niepełnosprawnych (zgodnie z założeniami statutu Stowarzyszenia), 

codzienne zajęcia integrujące grupę ok. 30 osób- mieszkańców Gminy Bodzentyn, organizowanie pomocy. 

Angażowanie do uczestnictwa również mieszkańców okolicznych wsi. 

W ramach codziennych spotkań seniorów, będą realizowane zajęcia rękodzielnicze, które rozwiną 

zainteresowania uczestników i wzmocnią sprawność manualną. Wytworzone produkty rękodzielnicze stanowić 

będą pamiątkę lub prezenty dla bliskich, podnosząc u osób starszych poczucie własnej wartości i samoocenę. 

Aby zachęcić seniorów do przebywania kilka godzin dziennie w swoim gronie, w Klubie Seniora konieczne jest 

zabezpieczenie artykułów żywnościowych ( by zapewnić codzienny posiłek i przerwę kawową). Znaczna liczba 

uczestników z uwagi na ograniczenia ruchowe i finansowe nie spożywa codziennie gorącego posiłku, dlatego 

konieczne jest zapewnienie posiłku w Klubie, gdzie osoby starsze spędzać będą ok. 5 godzin dziennie, głównie w 

porze obiadowej. Niezbędny jest też zakup środków czystości, do kuchni, łazienki oraz utrzymania w czystości 

pozostałych pomieszczeń wykorzystywanych przez uczestników. Planuje się w ramach działalności Klubu 

spotkania z dziećmi i młodzieżą —rozmowy w celu budowania więzi międzypokoleniowych, organizację spotkania 

wigilijnego dla uczestników oraz zainteresowanych mieszkańców. Wsparcie przez Gminę zadania pozwoli 
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2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Rezultaty: 

- grupa seniorów —ok. 30 osób, kontynuując spotkania integracyjne nie będzie się czuła wyizolowana ze 

społeczeństwa i zepchnięta na margines życia społecznego; 

- dowartościowanie i wzrost samooceny ludzi starszych; 

-poprzez wspólne warsztaty rękodzielnicze i aktywne spędzanie czasu wolnego poszerzą swoje zdolności 

manualne i rozwiną zainteresowania, w rezultacie sprawności intelektualnej oraz i ruchowej; 

- wzrost aktywności osób starszych; 

- integracja i wzmocnienie więzi społecznych poprzez codzienne kontakty, relacje w grupie, wspólne śpiewanie, 

zajęcia kulinarne, integracja osób starszych ze środowiskiem i najbliższym otoczeniem; 

- wsparcie materialne osób starszych poprzez zapewnienie posiłku; 

- poprawa funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym; 

- wykreowanie wizerunku osoby w podeszłym wieku jako jednostki czynnej społecznie; 

- budowanie więzi międzypokoleniowej. 

poszerzyć ofertę wypełniania wolnego czasu Seniorów. Zorganizowane zostaną zajęcia tj. warsztaty rękodzieła, 

robótki ręczne - by rozwijać zainteresowania i umiejętności manualne, wspólne gotowanie, wspólne śpiewanie, 

spotkania i imprezy okolicznościowe , spacery, nordic walking, co przełoży się na wzrost aktywności osób 

starszych, sprawności ruchowej, udział w życiu kulturalnym oraz wzmocni poczucie więzi w grupie. 

Spotkania klubowiczów skonsolidują środowisko ludzi starszych i uzupełnią działania pomocy społecznej na rzecz 

osób starszych w zakresie realizacji założeń Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy 

Bodzentyn na lata 2012-2020. 

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 

dotacji31  
(zł) 

do poniesienia 
ze środków 

finansowych 
własnych, środków 

pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego41  

(zł) 

ł 
Zakup wyżywienia 2400,00 2400,00 

2 
środki czystości 350,00 350,00 

3 
Zakup butli gazowej (3 szt.) 150,00 150,00 

3)  
Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł. 

4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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4 
Spotkanie wigilijne zakup poczęstunku 400,00 400,00 

5 
Artykuły dekoracyjne 300,00 300,00 

6 
Materiały biurowe i papiernicze 200,00 200,00 

7 
Zakup opału 3400,00 3400,00 

8 
Administracyjne koszty obsługi wniosku- m.in.przelewy 100,00 100,00 

7.300,00 7.300,00 

Oświadczam(-y), że: 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pebier-afrie'l-iniepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
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 

ubezpieczenia społeczne. 

STOWARZYSZENIE „MIEJSKA GÓRA" 

Y_Ju-j?   
trta dxc:me 
	P.R.E.ZES 	 

(podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta) 

STOWARZYSZEN 
„MIEJSKA GÓRA" 

NA RZECZ ROZWOJU CELIN I POI1G();:• 
Ceiltly 27 26-010 Bodzenivn 

NIP 6572922465 RE-GON 36 

Data: 1 października 2018 roku 

Zalacznik:  
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym — potwierdzona za zgodność 

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. 
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