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)

14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

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: Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer
Krs: 0000115148, Kod pocztowy: 02-605, Poczta: Warszawa, Miejscowość: Warszawa, Ulica: Ursynowska, Numer posesji:
36/38, Województwo: mazowieckie, Powiat: Warszawa, Gmina: Mokotów (dzielnica), Strona www: mazowsze.zhr.pl,
Adres e-mail: mazowsze@zhr.pl, Numer telefonu: 22 844 83 99,
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 16-400, Poczta: Suwałki, Miejscowość: Suwałki, Ulica: E. Młynarskiego, Numer posesji: 14, Numer lokalu:
101, Województwo: podlaskie, Powiat: Suwałki, Gmina: m. Suwałki,

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

Irena Podolewska
Adres e-mail: irenapodolewska@yahoo.pl Telefon: 500625716

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego
2. Termin realizacji zadania

2)

Zlot 30-lecia ZHR
Data
rozpoczęcia

29.07.2019

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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30.09.2019

Opis zadania
Ok. 80 osób weźmie udział w zlocie 30-lecia ZHR w Rybakach, k. Olsztyna. Wyjazd jest podsumowaniem działalności
dwóch środowisk suwalskiego środowiska harcerskiego oraz świętowaniem 30-lecia powstania ZHR. Wyjazd jest okazją do
intensywnej pracy wychowawczej opartej na prawie harcerskim, w którym zawarte są wartości służby Polsce i drugiemu
człowiekowi. Przez 9 dni (2-11 sierpnia 2019) starsi harcerze będą przekazywać młodszym uczestnikom wspomniane
wartości poprzez udział w zajęciach o różnorodnej tematyce. Program zakłada zdobywanie podczas wyjazdu różnych
sprawności harcerskich, dostosowanych do poziomu. W całorocznej pracy taki wyjazd to najbardziej intensywny czas
edukacji, podczas którego młodzi ludzie nabywają nowe umiejętności.
Osobny blok zajęć to zajęcia poświęcone historii Polski, które mają duży wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych
młodych ludzi. Symbole patriotyczne są nieodłącznym elementem każdego zlotu.
Będzie zdobywana sprawność zlotowa, która rozwinie wiedzę m.in. o bohaterach: powstańców warszawskich, żołnierzy
Podziemnego Państwa Polskiego, Szarych Szeregów, AK i innych bohaterów II wojny światowej.
Podczas zlotu odbędą się zawody sportowe. Będzie to okazja nie tylko do rywalizacji, ale przede wszystkim integracji i
rozwoju sprawności fizycznej.
W całym zlocie weźmie udział ok. 6 tys. harcerzy. Jeden z dni będzie poświęcony prezentacji różnych regionów Polski, z
których przyjechały drużyny. Będzie to więc okazja do promocji Suwałk, gdyż zamierzamy zorganizować stoisko, na którym
znajdą się produkty regionalne, przysmaki regionalne, informacje turystyczne oraz na temat oferty turystycznej.
Aby dojechać do Rybak (189 km), organizator wynajmie 2 autokary, które przywiozą harcerzy na miejsce i zabiorą po
zakończeniu zlotu, czyli wykonają 4 kursy.
Ponadto każdy z pięciu opiekunów, członków ZHR będzie opiekował się przez 11 dni harcerzami na zasadzie wolontariatu.
Oszacowaliśmy ten wkład osobowy na 5.000 zł.
Miejsce realizacji
Lasy k. Olsztyna - Rybaki 5, 11-034 Stawiguda

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Zwiększenie wśród dzieci i młodzieży
aktywności społecznej, wolontariatu, a także
wychowanie dzieci i młodzieży w duchu
patriotyzmu.

Udział w zlocie około ok. 80
harcerzy z Suwałk

Lista wyjazdowa

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
W Suwałkach działa Suwalski Hufiec Harcerek „Jaćwież”, który zrzesza 6 żeńskich drużyn. Działa też jedna męska drużyna1 Suwalska Drużyna Harcerzy Baszta im. Mariana Piekarskiego. Wszystkie drużyny działają systematycznie, spotykają się
co tydzień w zastępach, co miesiąc w drużynach, działają w innych organizacjach, biorą udział w wydarzeniach miejskich i
patriotycznych.
Raz w roku organizujemy dla całej suwalskiej społeczności Bieg na Orientację im. Anieli Wysockiej, upamiętniający
Żołnierzy Wyklętych.
Pierwsze środowiska suwalskie, które potem współtworzyły ZHR w Suwałkach działają ponad 30 lat. ZHR zrzesza harcerzy i
zuchów od 7 roku życia wzwyż. Staramy się w naszej działalności łączyć pokolenia i dbać o integrację starszych z
młodszymi.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
ZHR organizuje letnie obozy już od samego początku istnienia, czyli od 30 lat. Dysponujemy wychowawcami, którzy
ukończyli niezbędne kursy kwalifikacyjne oraz posiadają doświadczenie w pracy metodą harcerską, bowiem wywodzą się z
naszych drużyn.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
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Każdy z pięciu opiekunów, członków ZHR będzie opiekował się przez 11 dni harcerzami na zasadzie wolontariatu. W tym
czasie będą sprawowali opiekę oraz organizowali zajęcia wychowawcze dla uczestników. Oszacowaliśmy ten wkład
osobowy na 5.000 zł.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

1.

Wynajęcia transportu

8000,0

2.

Opieka nad uczestnikami

5000,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Z dotacji

13000,0

Z innych źródeł

2950,0

10050,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
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
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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..............................

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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