UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

Wójt Gminy Michałowice

2. Rodzaj zadania publicznego1)

Zadanie dotyczące kultury fizycznej, sportu i turystyki

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

Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, stowarzyszenie, rejestr przedsiębiorców 00000268913, 01-067
Warszawa ul. Piaskowa 4, Adres Korespondencji: Hufiec Pruszków 05–804 Pruszków, ul. Jasna 2
tel.(22) 468 17 64 www.pruszkow.zhp.pl

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Oliwia Jeżowska Zastępczyni Komendant Hufca ZHP w Pruszkowie;
mail oliwia.jezowska@zhp.net.pl 500 332 588
Marta Lipowska Członek Komendy Hufca ZHP w Pruszkowie; mail
marta.lipowska@zhp.net.pl;

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
Działalność ZHP w Gminie Michałowice
1. Tytuł zadania publicznego
2. Termin realizacji zadania
publicznego2)

Data
rozpoczęcia

10.10.2021

Data
zakończenia

31.12.2021

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

Zadanie będzie polegało na organizacji zajęć programowych dla członków Związku Harcerstwa Polskiego w
Michałowicach
Zachowanie i postępowanie młodzieży od zawsze było, jest i będzie obszarem zainteresowań ludzi dorosłych, bowiem
młode pokolenie stanowi przyszłość społeczeństwa i zarazem jego ogromną szansę. Tymczasem dzisiaj wśród młodych
ludzi dostrzegamy zjawisko apatii, frustrację, brak inicjatyw, kult konsumpcji, wycofanie z życia społecznego, pogardę
dla etosu pracy i autorytetów, co często prowadzi do dewiacji w wymiarze indywidualnym i społecznym. Zadaniem
dorosłych jest zatem tak pokierować wychowaniem dzieci i młodzieży, aby zanurzeni w świecie wartości - potrafili
dokonywać dobrych wyborów, by kierowani zaszczepionymi ideałami nie zatracili świata kultury tworzonego latami
przez naszych przodków. Mimo licznych przemian społecznych i pułapek błędnie pojmowanej wolności nie
pozostajemy bezradni. W wychowaniu „do” i „przez” wartości wiele metod nadal zachowało swoją skuteczność. Jedną
z nich jest harcerski system wychowania zwany METODĄ HARCERSKA. Stosowana przez ponad 100 lat metoda
harcerska polega na stwarzanie warunków do harmonijnego i pełnego rozwoju człowieka we wszystkich obszarach jego
osobowości: duchowym, emocjonalnym, intelektualnym i fizycznym oraz pomoc w odnalezieniu miejsca w
społeczeństwie prowadzącego ku spełnieniu człowieka jako osoby ludzkiej. Priorytetem naszej organizacji zawsze było
wspieranie osób słabszych, poszkodowanych społecznie oraz takich, którzy potrzebują wszelkiej pomocy.
Wspieranie organizacyjne działań, zbiórek, biwaków organizowanych w celu wychowania młodzieży związane jest z
kosztami organizacyjnymi.

1)

2)

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.).
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Miejsce realizacji zadania
Miejscem realizacji zadania będzie teren gminy Michałowice oraz Powiatu Pruszkowskiego
Grupa docelowa
Uczestnikami naszej akcji będą członkowie ZHP Chorągwi Stołecznej Hufca Pruszków, a w szczególności
członkowie działający na terenie Gminy Michałowice
Co będzie bezpośrednim realizacji oferty?
Rezultatami realizacji zadania będzie:
1. Zorganizowanie cotygodniowych zbiórek dla dzieci w wieku 7-13 lat na terenie Gminy Nadarzyn;
2. Udział przynajmniej 30 uczestników w zbiórkach
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Zorganizowanie
cotygodniowych zbiórek
Udział przynajmniej 30
uczestników

Planowany poziom osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu
wskaźnika

12 zbiórek

Konspekty zbiórek, dokumentacja
zdjęciowa

30 uczestników

listy uczestników;

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

Hufiec Pruszków jest bardzo doświadczoną organizacją, aktywnie pozyskującą środki z budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, a także od fundacji. Posiada doświadczenie w organizacji obozów i kolonii zuchowych. Wielokrotnie
organizowane były formy letniego wypoczynku skierowane do osób niepełnosprawnych
Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Pruszków realizuje od wielu lat projekty społeczne w oparciu i wykwalifikowaną kadrę
wolontariacką
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

1.
Zakupy programowe
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Wartość
PLN
10 000,00
10 000,00

Z dotacji
4 000,00
4 000,00

Z innych
źródeł
6 000,00
6 000,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), 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.

Marta Lipowska
Oliwia Jeżowska
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

Data 24.09.2021

