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Dotyczy: ogloszenia o mo2liwoSci zglaszaniauwag do oferty zlolonej przez Kolskie Stowarzyszenie
Os6b Niepelnosprawnych ,,Sprawnihaczej" w trybie aft. 79a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 23,05.2022 r. do Urzgdu Miejskiego w Kole wplyngla ofefta zlohona przez Kolskie
Stowarzyszenie Os6b Niepelnosprawnych ,,Sprawni Itaczej" narealizacjE zadania publicznego p.n.

,,Wyruszamy w Swiat Alpak6w".
Wobec powyZszego zamieszcza sig oferlg w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy
informacyjnej Urzgdu Miejskiego w Kole orazna stronie internetowej www.kolgp[.

Informujg, 2e zgodnie z ar1,,. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci pozytku
publicznego i o wolontariacie moZna zglaszal uwagi dotycz4ce zlolonej ofefty. Uwagi moLna
sklada6 pisemnie w Urzgdzie Miejskim w Kole w Punkcie Obsfugi Mieszkarica lub drog4 pocztow4
na adres Urz4d Miejski w Kole, ul. Stary Rynek l, 62-600 Kolo do 01.06.2022 r. (decyduje data
wptywu do Urzgdu).
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Zal qczniki d o r ozp o r zqdze ni a

Przewodniczqcego Komitetu do spraw Po2ytku

Publicznego zdnia24 pa2dziernika 2018 r (poz. 2055)

Zalqczniknr 1

U PROSZCZONA OFERTA REALIZACJ I ZADAN IA PU BLI CZN EGO

POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty:
Ofertq nale2y wypeinii wylqcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami
oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdkq, np.:,,pobieranies/niepobieranie*" oznacza,2e nale2y skreSlii
prawidtowq. Przyklad:,,pobieranie+/niepebie+a+ie*".

l. Podstawowe informacje o zlo2onej ofercie

i unznn MIEJSKI W KOLE
tNA

vladciwq odpowiedi, pozostawiaiac

wpiynqto Z i, U,q l' 7027

lloSi 2at. ..........,... podpis;""'

ll. Dane oferenta(-t6w)

1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Kolskie Stowarzyszenie Os6b Niepetnosprawnych,,Sprawni Inaczej"
Forma prawna : Stowarzyszenie
Nr KRS:0000020401
ul Dqbska 40, 62-600 Kolo

tel: 63-26-10-148
strona internetowa : www.kson.com.pl
e-mail: stw.sprawniinaczei@wp.pl
n u m e r konta ba n kowego : 09 1090145000000001 440L57 02

2. Dane osoby upowainionej do skladania wyja5nief dotyczqcych oferty (np. imiq i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Aneta Lorenc-Czerczak

63-26-1.0-148
e-mail:
wtzpsocjalny@op. pl

zadaniall.

1. Tytul zadania
publicznego

,,Wyruszamy w Swiat Alpakdw!"

2. Termin realizacji

zadania publiczneso2)

Data rozpoczqcia 06.06.2022r Data

zakoficzenia
06.07.7O22r

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

Planowana realizacja projektu przypada na miesiqc czerwiec bie2qcego roku. Miejsce realizacji projektu i wyjazdu -
miejscowo5i Szyszyriskie Holendry 2 w Alpakarni. Czynno5ci organizacyjne, kt6re sq niezbqdne do prawidtowego

zrealizowania projektu bqdq wykonywane w Siedzibie l(olskiego Stowarzyszenia Os6b Niepetnosprawnych ,,Sprawni

lnaczej" przy ulicy Dqbskiej40.

1)

Zakres

Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zada6 okreSlonych w art,4 ustawy zdnia24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoici po2ytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 220!8 r. po2.450, z p6in. zm.l.

Termin realizacji zadania nie mo2e byi diu2szy ni2 90 dni.

1. Organ administracji publicznej,
do kt6reso iest adresowana oferta

2. Rodzaj zadania publicznegol) DzialalnoSi na rzecz os6b niepelnosprawnych



Dziatania skierowane sq do os6b zamieszkalych na terenie Gminy Miejskiej Koto.

Uczestnicy projektu sq zr62nicowanE grupq wiekowq. Przedziat ten jest w granicach od 28 do 49 roku zycia.

Podopieczni wrazz opiekunami, kierownikiem wycieczki ipielqgniarkq stanowii bqdq grupq okoto 39 os6b. Sq to osoby

z niepetnosprawnodciq intelektualnq i innymi schorzeniami w zakresie sprawno6ci ruchowej, wzroku, sluchu ( w oparciu

o orzeczenie o niepetnosprawno6ci).

Projekt ma na celu ksztaltowanie wla(ciwych relacji spolecznych pomiqdzy osobami sprawnymi a niepelnosprawnymi

jak r6wniei umo2liwienie nauki wsp6t2ycia i wsp6ldzialania w grupie. Uczestnicy dziqki takiemu wyjazdowi nabywajq

wiedzy na temat kulturalnego zachowania. Wa2ne jest r6wnieZ przygotowanie os6b niepe{nosprawnych do

funkcjonowania w spoteczeristwie, dlatego w du2ym stopniu realizowana jest bardzo wa2na dla takich os6b potrzeba

a kceptacji z otoczeniem.

Cel projektu zostanie osiqgniqty poprzez realizacjq wyjazdu do Alpakarni. Pozwoli to na ulatwienie osobom

niepefnosprawnym uczestniczenia w 2yciu spotecznym, wspomaganie wyrabiania zaradno(ci osobistej i aktywno6ci

spotecznej, doskonalenie samoobstugi i samodzielno5ci. Nowe, intensywne i ciekawe przeiycia przyczyniq siq do

zdobywania dodatkowych umiejqtnoSci i wiedzy.

Uczestnicy projektu bedE mieli okazjq do wziqcia udziatu w alpakoterapii gdzie integralnq czqSciq procesu

terapeutycznego jest zwierzq alpak. Metoda ta pozwala na wspomaganie efektywnoSci edukacji i rehabilitacji, jak

r6wnie2 korzystnie wplywa na osoby z niepetnosprawnoSciq intelektualnq i ruchowq, wspomaga tez sferq ruchowq,

poznawczE, emocjona ln E oraz spotecznq,

Wyjazd zapewni wiele wspomnie6, wra2ef jaki przezyi o kt6rych bqdq mogli porozmawiai z osobami pelnosprawnymi

co przektada siq na poczucie akceptacji, zrozumienia i umozliwienia nawiqzanie dialogu.

4. Opis zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego

Wyjazd o charakterze terapeutycznym
Jeden wyjazd, 39 os6b
biorqcych udziat w wyjeidzie

Lista zlo2onych deklaracji, lista

obecnoSci

Zorganizowanie pobytu w Alpakarni dla
uczestnik6w wycieczki

Dokumentacja fotograficzna, program

wycieczki

5. Kr6tka charakterystyka Oferenta, jego doSwiadczenia w realizacji dzialaf planowanych w ofercie oraz zasob6w, kt6re bqdE
w realizacii zadania

Stowarzyszenie Os6b Niepelnosprawnych ,,Sprawni inaczej"od 2005 r realizuje zadania publiczne w ramach otwartych

konkurs6w ofert. Sq to r62nego rodzaju wycieczki (Poznari/K6rnik-2O2tr, Ciechocinek-2O19r, Warszawa- 2O!8r, Torufi-

2OL6r); festyny integracyjne (remiza OSP w Przybylowie-2O19r, restauracja Wodnik w Ruszkowie-2Ol7r); festiwale

integracyjno-sportowe Spartakiada (2009-2013r); konkursy umiejqtnodci zawodowych os5b niepelnosprawnych

Abi I i m piada (2011-20L4r) oraz wyjazdy na basen-aq uate ra pia (20 15-2019 r).

lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego



Lp. Rodzaj kosztu WartoSd
PLN

Z dotacji Z innych
Lr6del

I Wynaigcie autokaru 140,00
2. Alpakarnia 1263,60
J. Zakuo obiadu 1200.00

4. Ubezpieczenie 101,00
5. Wynasrodzenie pie [e eniarki 220.00
Suma wszystkich koszt6w realizacii zadania 3524.60 3000.00 524.60

V. O6wiadczenia

OSwiadczam(-my), 2e:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wytqcznie w zakresie dziatalnoici po2ytku publicznego
oferenta{-+ew};

2) pobieranie Swiadczeri pieniq2nych bqdzie siq odbywai wyiqcznie w ramach prowadzonej odptatnej dziatalno6ci po2ytku
publicznego;

3) oferent* / ofurer€it sktadajqcy niniejszq ofertq nle zalega(-jq)* i za+SaHqP z oplacaniem nale2noici z tytulu zobowiqzari
podatkowych;

4) oferentx / efureneic skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)x / zaleg*Hq+! z oplacaniem nale2no5ci z tytutu skiadek na

ubezpieczen ia spoteczne;
5) dane zawarte w czqSci ll niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym* / i+nff#+a1€iwq-€wide+1€jq+
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zaiqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie zwiqzanym ze sktadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,

a tak2e wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rych dotyczq te dane, zio2yty stosowne oiwiadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

KSON

os6b upowa2nionych do skladania o5wiadczei
woli w imieniu oferent6w)

K.O.LSKI E STOWARZYSZEN IE
OSOB NIEPETNOSPRAWI.iCH

" SPRAWNI INACZTi' ''Iv Kols
62-600.Ke1o, ul. Dqbrla t0

tot. 063 26 10 i48

(podpis osoby upowaZnionej Iub podpisy


