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 Miasta Suwałk

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)

32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

4. Tytuł zadania publicznego

"VIII Suwalska kampania Białej Wstążki - pn. Jesteśmy, żyjemy,
czujemy.."

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2017-11-06

Data
zakończenia

2017-12-31

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: Fundacja Ego
forma prawna: fundacja
KRS: 0000425455
adres siedziby: Augustowska 14, 16-400 Suwałki, poczta: Suwałki
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: fundacja@fundacjaego.pl, telefon: 502026099, numer
faksu: --, strona internetowa: www.fundacjaego.pl
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Beata Andruczyk, adres e-mail: beata.andruczyk@fundacjaego.pl,
telefon: 502026099, numer faksu: -, strona internetowa:
www.fundacjaego.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
zadanie polega na udziale w VIII Suwalskiej Kampanii "Białej Wstążki", która w 2017r. będzie realizowana pod hasłem "
Jesteśmy, żyjemy, czujemy...". Przesłaniem kampanii jest przeciwdziałanie stosowaniu przemocy wobec osób starszych,
nieporadnych, zależnych oraz z niepełnosprawnością. Kampania zakłada wspólne działania wielu instytucji pomocowych
oraz samorządowych , biznesowych i oświatowych. W ramach kampanii, Fundacja EGO realizować będzie:
1. współorganizację konkursu dla placówek oświatowych na przeprowadzenie kampanii na terenie swej placówki - zakup
nagród dla wyróżnionych szkół
2. wydruk ulotek kampanii,
3. organizację "muzycznego wieczoru poezji"
Dotacja Miasta Suwałki przeznaczona będzie na sfinansowanie nagród dla placówek oświatowych funkcjonujących na
terenie Miasta Suwałki oraz wydruk ulotek dla placówek i mieszkańców Suwałk.
W realizacji zadania stosowana będzie zasada zrównoważonego rozwoju - przeprowadzenie kampanii przeciwdziałajacej
stosowaniu przemocy ze względu na płeć, stanowi szansę na poprawę sytuacji osób słabszych, starszych apelowaniu do
rodzin by modelowały opiekuńcze zachowania wobec osób zależnych, gdyż ich zachowania bedą w przyszłości powielane
przez dzieci - co sprzyjać będzie niwelowaniu w przyszlych pokoleniach zjawiska przemocy. Polityka równości szans
polegać będzie na dostępie do działań kampanii ogółu społeczeństwa - bez względu na płeć, wiek, orientację,
pochodzenie, organizatorzy uważni są na unikanie myślenia stereotypowego. Idea kampanii sprzyja równości praw osób z
niepełnosprawnością .
Cel realizacji zadania
Głównymi celami realizacji zadania są:
1. upowszechnianie wiedzy na temat przemocy w rodzinie wobec osób starszych i z niepełnosprawnościami
2. zapobieganie przemocy w rodzinie wobec osób starszych i z niepełnosprawnością
cele szczegółowe:
- wzmocnienie postaw rodzin wspierających osoby starsze,
- edukacja dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i z niepełnosprawnością
Miejsce realizacji zadania
Miejscem realizacji projektu jest teren miasta Suwałki
Grupa odbiorców zadania
Odbiorcami projektu sa uczniowie - dzieci i młodzież placówek oświatowych biorących udział w konkursie z miasta Suwałki
- ok 1000 osób. Realizacja zadania wpływa na sytuację społeczną całego województwa poprzez podniesienie kompetencji
rodzinnych wobec osób starszych i z niepełnosprawnością.
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
koordynator działania - Certyfikowana specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 12-letnie
doświadczenie w pracy edukacyjnej w zakresie przemocy w rodzinie. Wieloletnie doświadczenie w koordynacji zadań
publicznych.
Lokal dzierżawiony przez Fundację EGO - przy ul. Noniewicza 91 wyposażony jest w komfortowy, niezbędny do realizacji
zadania sprzęt:
- biurka,
- krzesła,
- fotele,
- meble tapicerowane,
- meble biurowe,
- komputery, drukarka
Ogólnej wartości ok 20 000zł

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
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zakładane rezultaty zadania:
- zmiana funkcjonowania rodzinnego i społecznego osób starszych, doznających przemocy w rodzinie
- edukacja dzieci i młodzieży w zakresie przecidziałania przemocy wobec osób starszych i z niepełnosprawnością
modelowanie właściwych postaw opiekuńczych wobec osób starszych i zależnych ma szansę pozostać trwałymi i
procentować w funkcjonowaniu przyszłych pokoleń. Wsparcie zadania przez Państwo umożliwi kontynuację
funkcjonowania oferty Fundacji EGO - dofinansowanie przeprowadzenia kampanii społecznej pozwoli na realizację działań
dla szerokiego grona beneficjentów, którzy poprawią jakość swego funkcjonowania, a dzieki temu ulegnie poprawie
funkcjonowanie ich życia rodzinnego, spolecznego i zawodowego.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

do poniesienia ze
środków finansowych
do poniesienia z
własnych, środków
wnioskowanej dotacji
pochodzących z
3)
innych źródeł, wkładu
(zł)
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity(zł)

1

koszt zakupu nagród dla placówek
oświatowych

1 000,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

2

wydruk ulotek kampanii

500,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

3

koordynacja zadania

500,00 zł

0,00 zł

500,00 zł

2 000,00 zł

1 500,00 zł

500,00 zł

Koszty ogółem:
Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i fizycznym;
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
bezpieczenie społeczne.

.............................................
.............................................
.............................................
(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.
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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