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 Słupsku

2. Rodzaj zadania publicznego1)

10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

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 HORYZONT, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000172736, Kod pocztowy:
76-200, Poczta: Słupsk, Miejscowość: SŁUPSK, Ulica: JARACZA , Numer posesji: 9, Województwo: pomorskie, Powiat:
słupski, Gmina: Słupsk, Strona www: www.shryzont.slupsk.pl, Adres e-mail: biuro@horyzont.slupsk.pl, Numer telefonu:
59 842 49 00,
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta

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

Małgorzata Mogielnicka
Adres e-mail: m.mogielnicka@horyzont.slupsk.pl Telefon: 501511508

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego
2. Termin realizacji zadania

2)

Miejsca Przyjazne Seniorom - Publikacja
Data
rozpoczęcia

20.10.2019

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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31.12.2019

Opis zadania
Zadanie publiczne o nazwie" Miejsca Przyjazne Seniorom - Publikacja" to akcja promująco - informacyjna, skierowana do
mieszkańców miasta po 60 roku życia, o możliwości skorzystania z miejsc, działających na terenie miasta Słupska:
organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw: kawiarni, restauracji, sklepów, aptek, klubów sportowych; instytucji
publicznych: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, odpowiadających na potrzeby
starszych mieszkańców, poprzez oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy społecznej.
Stowarzyszenie HORYZONT wraz ze Słupską Radą Seniorów przy Prezydencie Miasta Słupska będzie kontynuowało
zainicjowane i zrealizowane już 5 edycji akcji Miejsca Przyjazne Seniorom. Akcja nabrała charakteru powtarzalności w
typowaniu miejsc przyjaznych seniorom. Po uhonorowaniu podmiotu certyfikatem aby go posiadać trzeba było ponawiać
co roku zgłoszenie. Postanowiliśmy dokonać zmiany Regulaminu – w V edycji zaplanowaliśmy ciągłość zgłoszenia ofert z
możliwością wycofania/ rezygnacji z propozycji oferty promocyjnej na każdym etapie, bez konieczności corocznej
weryfikacji. Po zgłoszeniu nowej oferty nastąpi dołączenie nowego podmiotu do grona wyróżnionych wcześniej 50
laureatów, którzy zostali opublikowani w informatorze 2018. Od drugiej połowy 2018 roku do września 2019 roku
dołączyło do nas grono nowych 10 podmiotów.
Efektem prowadzonej akcji jest przyznanie certyfikatów Miejscom Przyjaznym Seniorom, oznaczenie tych miejsc
specjalnym znakiem oraz wydanie zaktualizowanego informatora dla seniorów miasta Słupska. Doszliśmy do wniosku, że
w publikacji powinna znaleźć się pełna informacja. o działalności Słupskiej Rady Seniorów i jej osiągnięć w kadencji 20152019 - pełen wykaz przedsięwzięć skierowanych do osób starszych mieszkańców Słupska, m. in.: Tel-sen, koperta życia i
inne... Senior przedkładając dowód osobisty może korzystać z ulg i zniżek proponowanych przez wyłonione podmioty.
Akcję będziemy promować co do zasady w sposób bezkosztowy. Oferent wraz z partnerem – Słupską Radą Seniorów
wykorzystają własne kanały komunikacyjne i informacyjne o przebiegu i kontynuacji akcji. Zakłada się, że w toku trwania
projektu pojawi się co najmniej 5 informacji w zakresie działań projektowych i aktywności społecznej/publicznej słupskich
seniorów. Wnioskujemy, że niezbędne jest kontynuowanie akcji Miejsca Przyjazne Seniorom w rozszerzonej formie
szczególnie przy braku słupskiej karty seniora. Zaplanowany jest zakup usługi na wydruk i dostarczenie do siedziby
Zleceniodawcy publikacji Miejsca Przyjazne Seniorom z opracowaną wersją elektroniczną informatora sformatowanego w
sposób umożliwiający odczytanie treści przez czytniki ekranu oraz wydruk teczek, naklejek informacyjnych, certyfikatów i
innych gadżetów informujących o przeprowadzonej akcji. Podsumowanie i wręczenie certyfikatów zbiegnie się z
podsumowaniem I kadencji Słupskiej Rady Seniorów.
Miejsce realizacji
Miasto Słupsk. Odbiorcami zadania publicznego są seniorzy po 60 roku życia z terenu miasta Słupska – osoby, które
otrzymają nieodpłatny informator nt. miejsc przyjaznych seniorom – ok. 1000 osób plus seniorzy korzystający z
informatora drogą elektroniczną. Słupsk jest bezsprzecznie miastem „starzejącym się“. Zamieszkuje tu 86.454 osoby (stan
na 31 grudnia 2018). Liczba osób starszych ogółem w mieście wynosi 25.520 co stanowi 29,51 % ogółu mieszkańców
Słupska (najliczniejszą grupę stanowią tu osoby w przedziale wiekowym od 60 do 69 roku życia). Według prognozy do
połowy XXI wieku liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrośnie w Słupsku o 29,9%. Będą oni stanowili 40,2%
mieszkańców miasta (badania „Analiza i prognoza zjawisk demograficznych Słupska ze szczególnym uwzględnieniem
obszaru rewitalizacji”, maj 2017). Zauważamy natomiast, że sporym zainteresowaniem cieszą się wszelkie inicjatywy
bezpłatnych lub zniżkowych ofert dla tej grupy odbiorców. Pomnożenie liczby oferentów ulg skierowanych do seniorów
Słupska. Przygotowanie akcji i dostosowanie do potrzeb seniorów/ek poprzez modyfikację warunków regulaminowych.
Również prowadzone w Słupsku badania w ramach tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, wskazują, że brakuje
miejsc integracji seniorów – istnieje realna potrzeba, poza działaniami doraźnymi, stworzenia przestrzeni do wspólnych
działań. Sami seniorzy dostrzegają brak miejsca spotkań dla siebie w przestrzeni publicznej – organizowane
przedsięwzięcia są dla hermetycznej grupy, w zamkniętym środowisku, bez możliwości wpływania na oferowane im
działania (Badania jakościowe i ilościowe oraz pogłębiona diagnoza społeczna dla obszaru rewitalizacji w Słupsku, maj
2017). Stowarzyszenie Horyzont w codziennej pracy spotyka osoby po 60 roku życia, które sygnalizują m.in. potrzebę
integracji, stworzenia miejsca, w którym mogliby uczestniczyć w działaniach kierowanych bezpośrednio do nich edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, wypoczynkowych. Osobom tym brakuje również kontaktu z rówieśnikami i
młodszym pokoleniem, wielu z nich mieszka samych, rodzina odwiedza ich sporadycznie. Realizacja publikacji w formie
papierowej pozwoli na wskazanie osobom starszym, tym którzy nie mają umiejętności oraz możliwości dotarcia do tych
informacji przez Internet. Miejsc, w których będą mogli zaspokoić swoje potrzeby edukacyjne, kulturalne społeczne.
Wydany informator nie tylko on-line ale również w formie papierowej zostanie nieodpłatnie rozdany seniorom z terenu
miasta Słupska przez co umożliwi im udział w ciekawych, atrakcyjnych zajęciach, kontakt z rówieśnikami oraz innymi
grupami społecznymi.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Promocja

Promocja bezkosztowa: internet,
5 informacji o działaniach
media lokalne, strona www
projektowych
stowarzyszenia, zakładka senior na
stronie www Słupska.

Przeprowadzenie akcji

Weryfikacja poprzez aktualizację
50-ciu wcześniej wyłonionych
podmiotów przyjaznych seniorom
oraz pozyskanie nowych poprzez
rozsyłanie powiadomień o
trwającej Akcji w formie pisemnej
drogą elektroniczną. Ocena
merytoryczna zebranego
materiału, zatwierdzenie
wyłonionych podmiotów przez
komisję w skład, której wejdą
przedstawiciele Słupskiej Rady
Seniorów. Monitorowanie akcji
MPS powierzone organizatorowi
oraz Słupskiej Radzie Seniorów.

50 podmiotów oraz
wyłonienie co najmniej 10 nowych
podmiotów

Miejsca Przyjazne Seniorom - Publikacja

Zebrane opracowane materiały
przekazane do stworzenia
publikacji. Zakup usługi na wydruk i
dostarczenie do siedziby
Zleceniodawcy publikacji Miejsca
przyjazne seniorom a także
opracowanie wersji elektronicznej
informatora sformatowanej w
sposób umożliwiający odczytanie
treści przez czytniki ekranu. Projekt
informatora będzie wpisywać się w
system identyfikacji wizualnej
miasta Słupska. Publikacja powinna
opierać się na grafice uzupełnionej
krótkimi opisami siedziby miejsc
przyjaznych seniorom, adresów,
danych kontaktowych,
oferowanych ulg, rabatów
przedstawieniem rodzaju
oferowanego wsparcia przez
miejsca przyjazne seniorom oraz
wydruk teczek, naklejek i innych
gadżetów. 1. Liczba stron: zależna
od liczby wyłonionych
przedsiębiorców, podmiotów,
instytucji, organizacji, klubów, NGO
oferujących osobom starszym ulgi,
rabaty, wsparcie (ok. 72+4 strony)
2. Druk: kolorowy obustronny 3.
Format: A5 4. Papier: kreda mat 5.
Oprawa: szycie zeszytowe 6. Liczba
egzemplarzy: min 1000 sztuk 7.
Wersja elektroniczna informatora przygotowanie elektronicznej
wersji graficznej informatora
sformatowanej w sposób
umożliwiający odczytanie treści
przez czytniki ekranu. 8.

wydruk publikacji w nakładzie 1000
szt.
wydruk teczek, naklejek
certyfikatów

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: d2d1-ed66-c724

Zapewnienie czytelnej czcionki o
odpowiedniej wielkości oraz
wysokiego kontrastu tekstu i
elementów graficznych do tła
(m.in. zgodność ze standardami
WCAG 2.0) w celu zapewnienia
większej dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami wzroku.
9. Zamieszczenie w publikacji
(preferowane miejsce - na okładce)
informacji w alfabecie Braille'a o
możliwości pobrania informatora z
serwisu internetowego miasta.
Podsumowanie

Przewidywany termin wręczenia
certyfikatów odbędzie się po
szczegółowym ustaleniu z
Prezydentem Miasta Słupska i
Słupską Radą Seniorów podczas
konferencji podsumowującej
działalność Słupskiej Rady
Seniorów z udziałem podmiotów
przystępujących do akcji oraz
mieszkańców Słupska w tym osób
starszych.

Konferencja podsumowująca do 15
grudnia 2019

Koordynacja i obsługa księgowa

Koordynowanie działaniami
1 sprawozdanie merytoryczne i
projektowymi oraz przygotowanie finansowe grudzień 2019
sprawozdania końcowego z
działań. Obsługa księgowa - nadzór
nad budżetem projektu
przygotowanie sprawozdania
finansowego

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Celem Stowarzyszenia jest:
1. wspieranie szeroko pojętej pomocy społecznej;
2. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
3. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
6. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
7. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
8. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające
rozwój demokracji;
9. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
10. promocja i organizacja wolontariatu;
11. działalność na rzecz organizacji pozarządowych;
12. promowanie idei integracji ludzi zdrowych, starych i niepełnosprawnych;
13. przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju formom uzależnienia, w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i
nikotynizmowi;
14. zapobieganie agresji oraz przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży oraz przemocy w rodzinie;
15. niesienie pomocy ludziom starym, bezdomnym, ubogim i niepełnosprawnym;
16. prowadzenie działalności oświatowej, wychowawczej i kulturowej;
17. aktywizacja i resocjalizacja młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie kultury hip hop;
18. organizacja imprez kulturalnych i sportowych (turniejów, koncertów);
19. organizacja warsztatów i szkoleń;
20. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym prawnego;
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21. promowanie i organizacja przedsięwzięć międzypokoleniowych poprzez uczestnictwo w działaniach z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
22. organizacja imprez rekreacyjnych wewnątrz i międzypokoleniowa w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. poprawę warunków życia – środowiskowych, psychicznych – osób objętych pomocą,
2. podejmowanie działań zmierzających do podniesienia świadomości społeczeństwa o prawie osób starych,
niepełnosprawnych do ochrony przed dyskryminacją oraz do pełnego i równego
korzystania z ich praw,
3. zapewnienie specjalistycznej pomocy i opieki; m.in. usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne,
4. zorganizowanie i prowadzenie zbiorowych i indywidualnych form działania tj. ośrodki wsparcia, zajęcia profilaktyczne,
terapeutyczne, rehabilitacyjne, kolonie i wyjazdy, itp.,
5. współpracę ze szkołami podstawowymi, średnimi i uczelniami wyższymi i innymi instytucjami pomocowymi,
6. prowadzenie działalności gospodarczej dla realizacji celów statutowych.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Stowarzyszenie HORYZONT prowadzi działania na rzecz osób starszych mieszkańców miasta. W 2018 roku już po raz piąty
poprowadziło projekt „MIEJSCA PRZYJAZNE SENIOROM - PUBLIKACJA 2018” w partnerstwie ze Słupską Radą Seniorów.
Finansowany z środków Miasta. Głównym celem projektu było wyłonienie miejsc przyjaznych seniorom, wyłoniono 50
podmiotów. Patronatem honorowym wydarzenie objął Prezydent Miasta Słupska. Akcja promująco - informacyjna,
skierowana była do mieszkańców miasta po 60 roku życia, o możliwości skorzystania z miejsc, działających na terenie
miasta Słupska: organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw: kawiarni, restauracji, sklepów, aptek, klubów sportowych;
instytucji publicznych: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, odpowiadających na
potrzeby starszych mieszkańców, poprzez oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy
społecznej – została poprowadzona poprzez: kanał internetowy strony WWW Stowarzyszenia HORYZONT oraz Urzędu
Miasta w zakładce SENIORZY, Facebook, plakat oraz poprzez media, które objęły patronatem wydarzenie: Głos Pomorza,
portal gp 24, Radio Koszalin, TV Słupsk, Kanał 6.Wydano publikację pn. „Miejsca Przyjazne Seniorom” w nakładzie 700
sztuk. Wsparciem objęto ok. 700 seniorów z terenu miasta Słupska poprzez przekazanie informatora w formie papierowej
dostępnej dla osób starszych również z niepełnosprawnością wzrokową, poszerzone o dostęp do wersji elektronicznej
umieszczonej na stronie www organizatora jak i w zakładce Senior Urzędu Miasta. W 2017 roku zrealizowano, w ramach
IV edycji, „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Projekt realizowany był w partnerstwie: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w
Słupsku, Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, Miasto Słupsk, Gmina Słupsk. Czas realizacji od 01 lutego 2017 do 30
czerwca 2017 r. Akcja przeprowadzona społecznie a wyłonione podmioty zaistniały w Informatorze dla osób starszych i
osób z niepełnosprawnościami OTWARTY SŁUPSK (s. 21 - 25) wydanym przez Urząd Miejski w Słupsk w nakładzie 2000 szt.
Podczas IV Edycji Akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom” zostało wyłonionych 28 podmiotów, 9 z nich to firmy, instytucje i
organizacje biorące udział po raz pierwszy w naszym przedsięwzięciu, pozostałe 19 podmiotów towarzyszy mam od I
Edycji lub dołączyło do szacownego grona w II i III Edycji widząc sens swoich działań na rzecz Seniorów naszego Regionu.
W przedziale lat 2014-2017 uhonorowano Certyfikatem „Miejsce Przyjazne Seniorom” – 41 podmiotów. W 2017 roku
Stowarzyszenie HORYZONT przeprowadziło SŁUPSKIE DNI SENIORA – I EDYCJA. Projekt realizowany w partnerstwie ze
Słupską Radą Seniora oraz Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych. Czas realizacji od 01 sierpnia 2017 do 30 października
2017 r. Główne wydarzenia to 28-29.09.2017 r. - przedsięwzięcia w czasie, których przeogromna oferta umożliwiła
osobom starszym spędzenia czasu stosownie do zainteresowań. Promocję działań na rzecz osób starszych rozpoczęliśmy
kolportażem ulotki z programem 1000 szt. oraz plakatem informującym 50 szt. - Pierwszego dnia Konferencja pn. „Mosty
czy mury” wraz z wydarzeniami towarzyszącymi. - Drugi dzień Słupskich Dni Seniora to bardzo wiele ofert różnych
instytucji, które umożliwiły spędzanie czasu seniorom adekwatnie do ich zainteresowań czy rejonu zamieszkania m. in.
warsztaty zdrowia i urody, rewelacyjny epokowy pokaz mody. Tego dnia osoby starsze mogły korzystać z wielu
warsztatów i konsultacji tematycznych. Zaprezentowano symulator starości podczas warsztatów „Starość?! Też mnie to
czeka?”. Wieczorem w Słupskim Ośrodku Kultury odbył się koncert dedykowany seniorom. Tego dnia wiele jednostek,
placówek, stowarzyszeń w siedzibach własnych prezentowało działania i przedstawiło swoją ofertę. - Trzeci dzień
Słupskich Dni Seniora to piknik integracyjny z dyskoteką pokoleniową poprowadzony przez najpopularniejszą w Polsce DJ
Wikę, rozgrzewka z Aktywną Fabryką, przemarsz kolorowej Parady Seniorów ulicami Słupska z hasłem „Seniorzy Siłą
Słupska”. Projekt pn. „Słupskie Dni Seniora” zrealizowany w ramach konkursu na wspieranie wykonania zadania
publicznego w zakresie organizacji i koordynacji Słupskich Dni Seniora finansowany ze środków Prezydenta Miasta
Słupska. Kwota dofinansowania 10 000,00 zł. W 2016 roku zrealizowano, w ramach III edycji, „Miejsce Przyjazne
Seniorom”. Projekt realizowany był w partnerstwie: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, Miejska Biblio-teka
Publiczna w Słupsku, Miasto Słupsk, Gmina Słupsk. Czas realizacji od 01 maja 2016 do 31 grudnia 2016 r. III edycję Akcji
”Miejsce Przyjazne Seniorom” Stowarzyszenie HORYZONT zrealizowało publikację w formie informatora o miejscach
przyjaznych seniorom oraz informatora teleadresowego o jednostkach wsparcia na terenie miasta świadczącego usługi dla
osób starszych w nakładzie 500 szt. Projekt pn. Miejsce Przyjazne Seniorom zrealizowany w ramach zadania publicznego w
zakresie działań na rzecz integracji międzypokoleniowej, finansowany ze środków Prezydenta Miasta Słupska. Kwota
dofinansowania 3250,00 zł. W 2014 roku Stowarzyszenie HORYZONT zrealizowało II edycję „Miejsca Przyjaznego
Seniorom”. Akcja prowadzona w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Słupsku, Miejską Biblioteką
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Publiczną w Słupsku, Gminą Słupsk przy animacji Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej PARR. Siedem podmiotów
zgłosiło udział w Akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom” realizowanej w 2014 roku w Słupsku. Komisja Certyfikacyjna w dwuosobowych zespołach dotarła do każdego ze zgłoszonych miejsc i oceniła rzetelność zgłoszonej oferty. W 2013 roku
Stowarzyszenie HORYZONT zrealizowało I edycję „Miejsca Przyjaznego Seniorom”. Cel akcji to promowanie miejsc
przyjaznych seniorom, podmiotów działających na terenie miasta Słupska: organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw
(kawiarni, restauracji, sklepów, aptek, klubów sportowych), instytucji publicznych (społecznych, kulturalnych,
edukacyjnych, rekreacyjnych) i innych, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie
swojej oferty: produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy społecznej, w których osoby starsze czują się
miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane. Dziewiętnaście podmiotów zgłosiło udział w Akcji „Miejsce
Przyjazne Seniorom” realizowanej od września 2013 roku w Słupsku. Komisja Certyfikacyjna w dwu-osobowych zespołach
dotarła do każdego ze zgłoszonych miejsc i oceniła rzetelność zgłoszonej oferty. Na posiedzeniu w dniu 09.12.2013 roku
uznano, że wszystkie miejsca otrzymają Certyfikat. Stowarzyszenie HORYZONT prowadziło również w latach 2012-2013
Centrum Aktywności i Integracji Seniora. Przedsięwzięcie skierowane seniorów miasta Słupska, dofinansowane ze
środków Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2012 – 2013. Dofinansowanie programu wy-niosło 80 000,00 zł. Projekt realizowany w formie dwóch
budżetów w 2012 r. to kwota 45 000,00 zł, w 2013 r. to kwota 35 000,00 zł.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Do wydania publikacji będą wykorzystane materiały już wyłonionych 50-ciu podmiotów jak i dołączone informacje o nowo
zakwalifikowanych podmiotach.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

1.

koordynacja projektu - 1 osoba x 40h x 25,00 zł
umowa zlecenie kwota brutto

2.

obsługa księgowa - 1 osoba x 10h X 25,00 zł
zakup usługi

3.

Miejsca Przyjazne Seniorom - Publikacja - zakup
usługi 1000 szt x 8,00 zł kwota brutto

8000,0

4.

Zakup usługi na wykonanie ologowanych teczek
100 szt, naklejek informacyjnych, certyfikatów i
innych ologowanych gadżetów - 1pakiet

750,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Z dotacji

Z innych źródeł

1000,0
250,0

10000,0

10000,0

0,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
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
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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.
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.............................................
.............................................
.............................................
(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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