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
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
Prezydent Miasta Zielona Góra

1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

2. Tryb, w którym złożono ofertę
3. Rodzaj zadania publicznego

1)

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Warsztaty edukacyjne „Od ziarenka do bochenka”

4. Tytuł zadania publicznego
5. Termin realizacji zadania publicznego

2)

Data
rozpoczęcia

22.10.2018r.

Data
zakończenia

07.12.2018r.

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)

Fundacja Zielony Dom
ul. Pszenna 13
65-012 Zielona Góra
NIP 929-18-70-809
REGON: 362550728
KRS: 0000576283
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)

Małgorzata Szmytkiewicz g.szmytkiewicz@op.pl
Tel. 513 037 682
Marzenna Hozakowska
www.zielonydom.org.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

Proponowany przez nas projekt zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów edukacyjnych, przeznaczonych dla
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Planujemy przeprowadzić zajęcia w placówkach kształcenia
specjalnego, w klasach integracyjnych oraz w grupach przedszkolnych integracyjnych. Warsztaty pieczenia chleba
w zależności od wieku dzieci, mogą być prowadzone w różnych wariantach. Dla młodszych dzieci przygotowujemy
wcześniej ciasto, z którego dzieci zagniatają bułeczki rogaliki itp. Starsze dzieci same zagniatają ciasto, z którego
potem formują pieczywo. W trakcie warsztatów dzieci mają okazję zapoznać się z historią pieczenia chleba,
poznają rodzaje zbóż i uczą się je rozpoznawać, a także samodzielnie mielą ziarno na mąkę. W trakcie zajęć
wykorzystujemy prezentację multimedialną, ale również kłosy i ziarna zbóż, które dzieci poprzez wielozmysłowe

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.

1

poznanie uczą się rozpoznawać. Warsztaty są również wyjątkowym treningiem wielu umiejętności, niezbędnych
podczas procesu uczenia, od rozwijania spostrzegawczości, pamięci i koncentracji uwagi, poprzez poprawę
koordynacji wzrokowo ruchowej i małej motoryki. Ze względu na pracę w grupach, warsztaty wpływają na
integrację klasy i rozwijają umiejętności pracy w zespole. Uwieńczeniem warsztatów jest konsumpcja świeżo
upieczonych bułeczek i rogalików. Podczas zajęć przewidujemy także degustację chleba upieczonego na zakwasie.
Do przeprowadzenia warsztatów posiadamy niezbędny sprzęt AGD, piec konwekcyjny, fartuszki, rzutnik i ekran.
Warsztaty prowadzą pedagodzy, których pasją jest wypiek zdrowego, ekologicznego pieczywa.
2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Przeprowadzając tego typu zajęcia, podnosimy poziom wiedzy i umiejętności dzieci, uzupełniając materiał
realizowany w szkole lub przedszkolu. Uczestnicy warsztatów poznają rodzaje zbóż i uczą się je rozpoznawać,
poznają etapy powstawania chleba dziś i dawniej oraz zapoznają się z maszynami i narzędziami do pracy na roli.
Dotykając ziarna, mieląc je na mąkę i własnoręcznie wyrabiając ciasto, dzieci uczą się procesu powstawania
produktu spożywczego, który konsumują codziennie, a także wykonując te czynności stymulują wiele zmysłów,
poprawiają koordynację ruchowo-wzrokową i doskonalą pracę w grupie. Taka forma nauki przez zabawę
z pewnością będzie dobrym uzupełnieniem wiedzy podręcznikowej oraz ciekawym urozmaiceniem zajęć
lekcyjnych. W ramach projektu planujemy przeprowadzić 10 warsztatów 2-godzinnych, dla około 150 dzieci.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity
(zł)

do poniesienia
z wnioskowanej
3)
dotacji
(zł)

do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych, środków
pochodzących z
innych źródeł,
wkładu osobowego
4)
lub rzeczowego
(zł)

1800,00

1800,00

0,00

500,00

500,00

0,00

2000,00

2000,00

0,00

700,00

700,00

0,00

5000,00

5000,00

0,00

Lp.

1.

2.

3.

4.

Wynagrodzenie dla prowadzącego
warsztaty
Produkty do przeprowadzenia
warsztatów (mąka, ziarna słonecznika,
lnu, sezamu, dyni, jajka, drożdże,
serwetki, itp.)
Mieszarka do ciasta
Akcesoria do wypieku pieczywa ( foremki
do bułek i chleba, miski, siatki do
chłodzenia itp.)
Koszty ogółem:

3)
4)

Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

2

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne.

Prezes..............................
.................................................................
.................................................................
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)

Data

09.10.2018..

Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
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