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UPRoszcza~ ~1nA·RE A PUBLICZNEGO

POUCZENIEco do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.
Zaznaczeniegwiazdką, np.: "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład:
"peeieranie* /niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, WÓJT GMINY MIETKÓW
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 publicznego" ZAJĘCIA EDUKACYJNE

4. Tytuł zadania publicznego WYRÓWNUJEMY SZANSE- ZAJĘCIA EDUKACYJNE

5. Termin realizacji zadania Data I 03.10.2016 \ Data \30.12.2016
publicznego" rozpoczęcia zakończenia

II. Dane oferenta (-ów)

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

STOWARZYSZENIE DAMY RADĘ - MILlN KRS 0000526325 MILlN ul. CHŁOPSKA 1

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do

MARZENA KOPŃSKA 605330601składania wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty KRYSTYNA JANICKA 723955442
elektronicznej, numer faksu, adres strony
internetowej)

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

pdbiorcami działań będzie 15-to osobowa grupa dzieci w wieku 5-9 lat, mieszkańców gminy Mietków (wioski Milin ,

Piława, Domanice). Wszystkie dzieci posiadają wskazania do terapii. Dzieci w wieku 7-9 lat posiadają opinie Poradni

Ipsychologiczno- Pedagogicznej (dysharmonie rozwojowe, zaburzenia koncentracji uwagi, wskazania do terapii ręki lut

zaburzenia percepcji wzrokowo słuchowej), 5 dzieci miało odroczony obowiązek szkolny lub też powtarzało klasę I.

Dzieci 5-6 letnie (znane nam z innych zajęć od min. 2 lat) nie posiadają jeszcze opinii, ale są to również dzieci zagrożone

!niepowodzeniami szkolnymi, gdzie działania naprawcze należy podjąć jak najszybciej. Pomimo wskazań do terapii dzieCI

l I Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.

21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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e nie są objęte pomocą specjalistów z wielu powodów- naj bliższa poradnia znajduje się w Kątach Wrodawskich, termin ,

oczekiwania na zajęcia specjalistyczne są bardzo odległe, a matki mając w domu kilkoro dzieci nie mogą poświęcić kilku

godzin tygodniowo jednemu dziecku na regularne wyjazdy na terapię.

Celem działań jest regularna praca terapeutyczna z grupą 15 - dzieci zagrożonych niepowodzeniami szkolnymi. Praca ta

będzie odbywała się poprzez wielokrotną stymulację funkcji poznawczych dzieci w formie zajęć kształtujących

Kompetencje matematyczne, językowe i ruchowe dzieci, a także przez stymulację ich rozwoju społeczno- emocjonalnego

Zajęcia dla dzieci prowadzone będą przez pedagoga- terapełtę w Świetlicy Wiejskiej w Milinie.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

142 godziny zajęć dla grupy 15 dzieci w wieku 5-9 lat

lPodwyższenie kompetencji matematycznych, językowych i ruchowych

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodania
kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu Koszt całkowity do poniesienia do poniesienia
(zł) z wnioskowanej dotacji" ze środków

(zł) finansowych własnych,

Lp.
środków pochodzących
z innych źródeł, wkładu

osobowego lub
rzeczowego"

(zł)
Zajęcia z pedagogiem- terapeutom 50 zł x 42h 2100 2100 -

1

Materiały plastyczne i dydaktyczne 1000 1000 -2

Materiały biurowe 200 200 -
3

Koszty administracyjne 200 - 200
4

3500 3300 200
Koszty ogółem:

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

3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
4 J W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. •
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i faktycznym;
4) oferent*/~* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (iii)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
5) oferent*/oferenci* _składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/..zal.ega-f-fąt z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia

społeczne.

I.fp.l!!.~~.~-./
t(f~L~.{~·····:·.l·:·········T·~··Y"'1""'h..
.................................................................
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do-składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)

Data ..I.l..Q.9A.t??r?{-€ .

Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
potwierdzona za zgodność

1. wypis KRS
2.uprawnienia pedagoga
3.statut
4. harmonogram zajęć
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