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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

Prezydent Miasta Suwałk

2. Rodzaj zadania publicznego1) 18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego

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: Fundacja Ego, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000425455, Kod pocztowy: 16-400, Poczta: Suwałki,
Miejscowość: Suwałki, Ulica: Noniewicza, Numer posesji: 91, Numer lokalu: 12, Województwo: podlaskie, Powiat:
Suwałki, Gmina:m. Suwałki, Strona www: , Adres e-mail: fundacja@fundacjaego.pl, Numer telefonu: 535032190,
 
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)

Beata Andruczyk
 
Adres e-mail: beata.andruczyk@fundacjaego.pl Telefon: 502026099

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Anioły na Hańczy

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.10.2019 Data
zakończenia

10.12.2019

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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: f958-77be-7798

Opis zadania

zadanie polega na zaangażowaniu młodzieży uczestniczącej w zajęciach Placówki wsparcia dziennego "Zbuntowane
Anioły" Fundacji EGO w proces edukacji ekologicznej i działań na rzecz prawidłowego kształtowania terenów zielonych
oraz działań edukacyjnych dotyczących niskiej emisji spalin. Działanie merytoryczne polega na posadzeniu drzew
filtrujących dwutlenek węgla, intensywnie produkujących tlen ( robina akacjowa lub jesion pensylwański lub jarząb
szwedzki, lipa drobnolistna) na terenie Osiedla Hańcza w Suwałkach, gdzie wg danych Parku Naukowo-Technologicznego
w Suwałkach - "Jakość POWIETRZA W SUWAŁKACH W 2018r.Wyniki analizy Park Naukowo–Technologiczny
Polska–Wschód w Suwałkach sp. z o.o. maj 2019 r." emisja pyłu zawieszonego jest bardzo duża w rejonie umieszczonego
przy ul Wojska Polskiego sensora. Zasadzenie drzew na terenie miejskim w pasie trójkąta ul Warszawskiej i Białostockiej (
przy placu zabaw) niewątpliwie uatrakcyjni ten teren, dając cień w upalne dni, których notujemy coraz więcej na naszym
terenie.
Drzewa sadzone będą przez młodzież Placówki wsparcia dziennego w okresie jesiennym, przy udziale wychowawców oraz
lokalnych mieszkańców - w tym dzieci i nastolatków, którzy zawieszą swe imiona przy drzewkach - sprzyjać to będzie
przyjęciu odpowiedzialności za posadzone sadzonki, dbaniu o nie i ochronie. Procesowi sadzenia towarzyszyć będzie
edukacja w zakresie ekologii - konieczności dbania o naszą Ziemię, poszczególnych działań każdego z nas przyczyniających
się do polepszenia stanu kondycji naszej planety, edukacji na temat wagi drzewostanu w procesie tworzenia niezbędnego
nam do życia tlenu oraz walki ze smogiem, który wciąż jest tworzony poprzez np. nieekologiczne systemy grzewcze

Miejsce realizacji

Osiedle Hańcza w Suwałkach - teren miejski przy skrzyżowaniu ulic Warszawska- Białostocka

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

zasadzenie drzewek posadzenie 10-15 drzewek fotorelacja z działań

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

Fundacja EGO od 2012r. realizuje działania na rzecz edukacji, wsparcia i działań kształtujących właściwe postawy
społeczne, adresowane głównie do mieszkańców miasta Suwałk. Prowadzi Poradnię Rodzinną, Centrum Ochrony Dziecka
oraz Placówkę Wsparcia Dziennego "Zbuntowane Anioły". Od 7 lat realizuje kampanie społeczne na rzecz właściwej
postawy rodzicielskiej ("wychowuj miłością, nie przemocą"), wobec osób starszych i z niepełnosprawnoscią ("jesteśmy,
żyjemy, czujemy"), promocji zdrowia - kampania nawołująca do badań ginekologicznych, koordynacja kampanii "Białej
wstążki", koordynacja "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" w 2018r. Corocznie Fundacja EGO organizuje piknik
rodzinny "Rodzina w kolorach lata", podczas których realizowana jest edukacja na rzecz bezpieczeństwa i konstruktywnej
formy spędzania czasu. Podczas pikników prowadzone są wykłady, konkursy ekologiczne, na temat bezpieczenstwa na
drodze, nad wodą i w terenie leśnym, jak też działania kształtujące teren zielony - nasadzenie drzewek i krzewów,
zakładanie trawnika. Realizując działania Placówki wsparcia dziennego adresowane do nieletnich skierowanych
postanowieniami sądowymi, inicjujemy szereg działań edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska - poprzez warsztaty
edukacyjne kształtujemy u młodych ludzi świadomość ekologiczną ( sprzątanie plaży w Szelmencie, prace porządkowe na
terenie zielonym przy budynku dzierżawionym przez fundacje ( Noniewicza 91) , warsztaty antynikotynowe oraz
promujące zdrowy styl życia poprzez ruch i dobre nawyki żywieniowe.
Fundacja EGO na realilzację swych celów statutowych pozyskuje dotacje z Miasta Suwałki, Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Białymstoku, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Krajowego Biura Przeciwdziałania
Narkomanii oraz ze środków unijnych.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

- Podczas realizacji zadań pn " Rodzina w kolorach lata" w 2014r. zrealizowaliśmy piknik przy ul Buczka, zapraszając do
współpracy funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji, administrację spółdzielni, podczas którego podnoszono potrzebę
zintensyfikowania działań na rzecz selekcji odpadów, szacunku dla terenów zielonych oraz dbałości o czworonogi. Podczas
pikniku wspólnie dokonaliśmy nasadzeń drzew i krzewów przed blokiem wielorodzinnym, o które do dnia dzisiejszego
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dbają lokalni mieszkańcy oraz administracja bloku.
- w 2015r. zrealizowaliśmy projekt pn " Aktywni w Suwałkach" MPiPS w partnerstwie z Centrum Integracji Społecznej,
adresowany do osób bezdomnych, w ramach którego osoby przebywające w miejskiej noclegowni dokonały renowacji
ogrodu i nasadzeń krzewów ozdobnych wokół budynku miejskiej noclegowni prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną
"Perspektywa", wokół budynku Centrum Integracji Społecznej oraz wokół siedziby Fundacji EGO (Noniewicza 91).
- podczas realizacji zadania "Rodzina w kolorach lata" w 2016r. zorganizowaliśmy piknik w partnerstwie z Policją, WOPR,
Nadleśnictwem, Fundacją Zwierzęta Niczyje, Stowarzyszeniem Aktywni tak samo”, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci,
Polskim Związekiem Głuchych, Szkołą dla dzieci z autyzmem oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym. Projekt
adresowany był do osób z różnymi niepełnosprawnościami – rozwojowymi, fizycznymi i intelektualnymi, którego głównym
celem była edukacja na rzecz bezpiecznych zachowań w okresie letnim - edukacja proekologiczna i prozdrowotna podczas
pobytu w lesie, nad wodą oraz w kontakcie ze zwierzętami.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

w realizację zadania zaangażowana będzie młodzież Placówki wsparcia dziennego "Zbuntowane Anioły", wychowawcy i
kierownik placówki, lokalni mieszkańcy oraz młodzież mieszkająca na osiedlu. Nasadzenie drzew odbędzie się bezpłatnie,
wykorzystując potencjał osób biorących udział w inicjatywie. Edukację proekologiczną prowadzić będzie pedagog oraz
mieszkaniec osiedla - osoby żywo interesujące się stanem ekologii tego terenu, pasjonaci zmian na lepsze.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. zakup sadzonek drzew 1000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 1000,0 1000,0 0,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-
tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;

3) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;

4) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) 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.

.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................
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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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