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UPROSZCZONA OFERTA REALIZAGt ZADANIA PUBLICZNEGO
POUeZENIE CO do sposobu wypefnianla oferty:
OfertQ naleiy wvpetnid wyt^eznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukejami umieszczonymi przy poszczegdinych polach 
orazwprzypisach.
Zaznaezenie gwiazdk^, np.: „pobieranle*/niepobieranie*" oznaeza, ie nalezy skreilid niewta^ciw^ odpowledi, pozostawiajqc 
prawidtowg. PrzyMad: „pobleran}e*/niopobk>ronte*".

I. Podstawowe informaeje o ztozonej ofercie

1. Organ administraeji pubiicznej, 
do ktdrego jest adresowana oferta

Zarz^d Wojewddztwa Dolnoil^sktego

2. RodzaJ zadania publicznego^’ Kultura, sztuka, ochrona d6br kultury i dziedzictwa narodowego

M. Dane oferenta(-t6w)

1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub innej ewideneji, adres siedziby; strona 
WWW, adres do korespondeneji, adres e-mail, numer telefonu

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Udantn
55-340 Udanin86b
Numer w KRS 0000283519
Tel. 722 277 695
Adres e-mail: srgu(5)wp.pl

2. Dane osoby upowaznionej do skiadania 
wy)ainiefi dotycz^cych oferty (np. imi^ t nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronieznej)

Anita Hoiodniuk 
Tel. 722 277 695
Adres e-maili anlta.holodniuk@gmail.com

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
Spotkanie z kultury1. Tytuf zadania publicznego

Data
rozpoczgcia

1 paidziernika 2019 r. 20 grudnia 2019 r.Data
zakohezenia

2. Termin realizaeji zadania publicznego^’

3. Syntetyany opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizaeji)

Gtownym celem projektu b^dzie aktywne uczestnictwo w kulturze oraz aktywizaeja i integraeja os6b niepelnosprawnych z terenu 
Gminy Udanin. Projekt b^dzie polegal na zmianie postrzegania os6b niepelnosprawnych w lokalnym srodowisku. Projekt to 
organizaeja cykiu spotkah z kultury. DIa os6b niepelnosprawnych z terenu Gminy Udanin b^dzie to udzial w seansie filmowym, 
sztuce operowej i zwiedzaniu muzeum. Grupa 10 zakwalifikowanych osob niepelnosprawnych bQdzie uezestniezyla w takim 
projekeie, wcze^niej ze wzgl^du na chorob^ oraz niskie dochody nie mogla sobie pozwoiid na taki "luksus". Dodatkowo w projekeie 
iivezmie udzial dw6ch opiekundw - nie odplatnie.
Powszechnym zjawiskiem, a zwiaszcza na obszarach wiejskich Jest brak aktywnego udzialu os6b niepelnosprawnych w zyciu 
spolecznym. Osoby niepelnosprawne najcz^iciej bojq si^ wychodzi«^ do ^wiata zewn^trznego, zamykajq si^ we wlasnym domu, 
ze wzgiQdu na brak akceptaeji i niskq ^wiadomosd spoleczn^. Na terenie Gminy Udanin nie ma zadnej formy wsparcia i organizaeji 
zajQ(^ dia tej konkretnej grupy spolecznej. DIa wielu os6b niepelnosprawnych ta forma aktywnoici zaplanowana w projekeie nigdy 
nie b^dzie dostQpna i moziiwa, gdyz wyjazdy kulturalne to bardzo wysoki koszt fmansowy oraz ogromna logistyka dia osdb 
z tej grupy spolecznej. Projekt ma przyczynic si^ do pelniejszego korzystania z potenejalu spoleczno - kulturowego os6b 
niepelnosprawnych, aby mogli pelnid rdzne role spoleczne w zyciu publicznym. Wazne jest rdwniez uwzgiQdnienie w dzialaniach

1) Rodzaj zadania zawiera siQ w zakresie zadah okreSlonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki pozytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z p6zn. zm.).
Termin realizaeji zadania nie moze byC dtuzszy niz 90 dni.2)



ograniczert wynikaj^cych z barier funkcjonalnych, na ktdre narazone mog^ byd osoby niepetnosprawne.
DIatego tez nasze stowarzyszenie chce podj^d dziatania zmierzaj^ce w kierunku zaspokojenie potrzeb i pragnieh os6b 
fiiepetnosprawnych oraz okazad wi^ksze zainteresowanie i wsparcle tej grupy spotecznej. Przede wszystkim w dziedzinie integracji, 
aby mogli oni pozostad jak najdtuzej w swoim srodowisku, czerpi^c radoid z zycia i podejmowanych dziatania i trudu. DIatego tez 
chcemy zrealizowad projekt, ktdrego gtbwnym zadaniem b^dzie aktywizacja spoteczna 10 os6b niepetnosprawnych z terenu Gminy 
Udanin w okresie od Ipazdziernika 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.
Gtdwnym celem projektu b^dzie udziat 10 osobowej grupy os6b niepetnosprawnych z terenu Gminy Udanin w trzech wyjazdach 
kulturalnych do muzeum, kina i opery w okresie od 1 pazdziernika 2019 r. do 20 gr^udnia 2019 r. Dodatkowo przy wyjazdach wezmie 
udziat dwoch opiekundw, ktdrzy pomogq osobom niepetnosprawnym w dotarciu dp instytucji kulturalnych. Do celow szczegotowych 

lalezy zaliczyc: |
- Utatwienie dost^pno^ci i zwi^kszenie atrakcyjnoki rbznych form aktywnoici dia os6b niepetnosprawnych.
- Podniesienie swiadomo^ci os6b niepetnosprawnych na temat istotnej roll trybu zycia, aktywnosci kulturalnej oraz zwi^kszenia
wlary we wtasne sity i mozliwosci. |

- BQdzie przystosowanie os6b niepetnosprawnych do zycia w spoteczehstwie. i
• Aktywny udziat w kulturze bez obaw i l^ku. '

- Mozliwoid odbierania nowych bodzcow, wzbogacenie doiwiadczeh oraz mite sp^dzenie czasu wolnego przez osoby z orzeczon^
niepetnosprawnoici^. |
• Zwi^kszenie dost^pu do zroznicowanych form terapeutycznych dIa os6b niepetnosprawnych z terenu Gminy Udanin.
• Wyrownania szans kulturalnych os6b z niepetnosprawnoici^.
• Przeciwdziatanie wykiuczeniu spotecznemu osobom niepetnosprawnym.
- Zwi^kszenie dost^pu do bezptatnej terapii dia os6b niepetnosprawnych.
- Polepszenie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego osoby niepetnosprawnego.
■ Wzmocnienie koncentracji os6b niepetnosprawnych.
Na zakohczenie projektu w prasie lokalnej (Gazeta Roland i Gazeta Expres Miejski) oraz na stronie internetowej Gminy Udanin 
zostanie zamieszczony artykut dotycz^cy zrealizowanego projektu. I

4. Opts zaktadanych rezultatdw realizacjl zadania publicznego
Ptanowany poziom osi^gni^cia 

rezultat6w (wartoid 
________docelowa)________

Spos6b monitorowania rezultatbw / zrddto 
informacji o osiqgni^du wskaznlkaNazwa rezultatu

lllsta obecnosci, zdjQcia, fa vat1 bezptatny wyjazd.Bezptatny wyjazd do kina
Lista obecnoki, zdjgcla, fa vat1 bezptatny wyjazd.Bezptatny wyjazd do opery
ZdjQCia, faktury VAT, lista obecnosci1 bezptatny wyjazd, .Bezptatny wyjazd muzeum
Zdjecia, lista obecnoki10 osobUdziat uczestnikdw

5. Krotka charakterystyka Oferenta, jego doiwiadczenia w realizacjl dziatart planowanych w ofercie oraz zasobdw, ktdre b^dq 
wykorzystane w realizacjl zadania

Catoid projektu b^dzie zarz^dzana przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Udanin. Na czele projektu b^dzie stat koordynator, ktdry 
b^dzie czuwat nad cat^ realizacjl merytoryczno - finansow^ projektu. Dodatkowe zadania koordynatora to: przygotowanie 
I przekazanie dokumentow zgodnych z umowq. Kadra zaangazowana w projekt: |

Anita Hotodniuk - koordynator projektu. Ma odpowiednie umiej^tno^ci i kompetencje w realizacjl projektdw ze srodkdw 
zewn^trznych. Osoba z wieloletnim do^wiadczeniem, autor i jednocze^nie koordynator wielu lokalnych projektow na terenie Gminy 
Udanin. Posiada umiej^tno^d analitycznego myilenta, zdolno^d do pracy pod presjq czasu, kreatywnoid, tatwoid nawi^zywania 
kontaktow, umiej^tno^d selekcji informacji, prowadzenia negocjacji i pracy w zespoje.
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Udanin realizowato wiele projektdw wspdlnie z adnhinistracj^ publiczn^, a mianowicie:

- Wyjazd kolonijny dia dzieci z miejscowoici Lusina do Ptotek - 2.500,00 zt. I
■ "Sport i taniec, receptq na zdrowe i udane zycie" -1.000,00 zt. '

■ „Sami Sobie" projekt dotyczqcy rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu] dotacja ze ^rodkow Polskiej Fundacji Dzieci

i Mtodziezy-800,00 zt. |
- Pozyteczne wakacje 2011, dotacjQ od Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie - 3.000,00 zt.
• Razem Mozemy Wi^cej", dotacjQ od Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie -2.892,00 zt.
- Zorganizowanie ferii zimowych w 2011r., dotacja zostata otrzymana od| Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie

-1.610,00 zt. 1



' Zorganizowanie ferii zimowych w 2011r., dotacja zostafa otrzymana od Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie 
-3.000,00 z\.

■ Wspdtpraca mi^dzysektorowa, projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu" wspdtfinansowanego ze srodkdw Unii Europejskiej 
uv ramach EPS. Dotacja z Dolno^l^sk^ Pederacjq Organizacji Pozarz^dowych we Wrodawiu - 5.000,00 zi.
• Pozyteczne Wakacje 2013, dotacjQ od Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie 
-5.000,00 zt.
- Idea odnowy wsi, dotacja z UMWD na zamontowanie tablic informacyjnych tzw. „witacz/'
4.900,00 zt.
• Poprawa bazy sportowej w sofectwie Lusina 2011, dotacja z UMWD - 3.000,00 zt.
- Poprawa bazy sportowej w sotectwie Lusina 2012, dotacja z UMWD - 4.000,00 zt.
- Monitoring do OSP Lusina z Fundacji PZU - 2.000,00 zt.
• Tapicerowanie tawek w miejscowym kosciele - 4.000,00 zt.
- Zakup elementu sitowni zewnqtrznej z dotacji Fundacji Polska Miedz SA - 5.000,00 zt.
• Realizacja projektu Szlachetna Paczka w latach 2009-2012 - ponad 100.000,00 zt.
Projekt przewiduje wykorzystania wtasnego wktadu rzeczowego (materiaty biurowe, laptop, drukarka, skaner itp.
- wtasnosc stowarzyszenia).

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztdw realizacji zadania publicznego

RodzaJ kosztu Wartoi£ Z dotacji Z innych 
zrddet

Lp.
PLN

Transport na wyjazdy1. 3200 3000 200
Bilety do kina2. 180 134 46
Bilety do opery3. 600 500 100
Bilety do muzeum4. 480 380 100

Suma wszystkich kosztdw realizacji zadania 4460 4014 446

V. Oswiadczenia

OSwiadczamt-myjr ze:

1) proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wyiqcznie w zakresie dziatalnoSci pozytku publicznego 
oferentaf44w);

2) pobieranie swiadczeh pienieznych b^dzie sie odbywad wytqcznie w ramach prowadzonej odptatnej dziatalnoici pozytku 
publicznego;

3) oferentt^oferefXil* stdadaj^cy niniejszq oferte nie 
podatkowych;

4) oferent^ / oferenci* sktadaj^cy niniejszq ofert^ nie
ubezpieczenia spoteczne;

5) dane zawarte w cz^ici II niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem S^dowym* / innq wta^ciwq owidoncjq*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zat^cznikach zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie zwiqzanym ze sktadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych 

osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemdw informatycznych, osoby, ktOrych dotyczq te dane, ztozyty stosowne 
oiwiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

z optacaniem naleznoici z tytutu zobowiqzah

4 z optacaniem naleznoki z tytulu sktadek na

STOWARZYSZfiNIE 
R^zwoju Gminy UdaJiilhQ 

Udanin 86 
55-340 Udanin

Data 7 sierpnia 2019 r.
(podpis osoby upowaznionej tub podpisy 

osdb upowaznionych do sktadania oiwiadczert 
woli w imieniu oferentdw)


