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' "UPR'OS'ZCZ'ONA"OF'~ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIEco do sposobu wypełniania alerty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: "pobieranie. jniepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź,
pozostawiającprawidłową. Przykład: "pobieranie. lAi e", 813ieraRie.".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

l. Organ administracji publicznej, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn
do którego jest adresowana oferta

2. Rodzaj zadania publicznego') Art.4 ust.1 , pkt 10 -działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

II. Dane oferenta(-tów)

l. 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

STOWARZYSZENIE MIEJSKA GÓRA NA RZECZROZWOJU CHIN I PODGÓRZA
Adres siedziby: 26-010 Bodzentyn, Celiny 27
(NIP: 6572922465, REGON: 364067999)

Stowarzyszenie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000608729

2. Dane osoby upoważnionej do składania Alina Rdzanek
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię inazwisko, Tel.: 693 032 271
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) e-ma iI:bzymekte resa@wp.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

l. Tytuł zadania publicznego "Działalność Klubu Seniora w Gminie Bodzentyn"

2. Termin realizacji zadania publicznego21 Data . I 07.11.2019 r. I Data. . 128.12.2019 r.
rozpoczęcia zakonczenla

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

Miejsce realizacji zadania: Bodzentyn - Klub Seniora "Organistówka" ul. Św. Ducha 9.
Grupa odbiorców: osoby w wieku 60+, w tym nie pełnosprawne, mieszkańcy gminy Bodzentyn, grupa ok. 27 osób.
Cele projektu: poprawa jakości życia osób w wieku 60+, zwiększenie aktywności, wzmocnienie integracji społecznej I

międzypokoleniowej oraz kształtowanie w społeczeństwie pozytywnego obrazu seniorów.
ak wynika ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bodzentyn sytuacja ludzi starszych jest złożona.
Do najważniejszych problemów ludzi starszych można zaliczyć: osamotnienie, życie w ubóstwie i poczuci
nieprzydatności, wykluczenie z życia społecznego, brak więzi międzypokoleniowej, brak możliwości korzystania z dób
kultury. Ludzie starsi znajdują się często w trudnej sytuacji materialnej, łączy się to dodatkowo z problemami
~drowotnymi oraz brakiem ofert spędzania czasu wolnego. Problem ludzi starszych jest trudny do rozwiązania zwłaszcza
na terenach wiejskich. W gminie Bodzentyn zdecydowanie brakuje klubów i świetlic, gdzie starsi ludzie mogliby SiE
spotykać.

l) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późnozm.).

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

mailto:resa@wp.pl


Realizacja zadania wpłynie na poprawę funkcjonowania grupy ok. 27 uczestników w wieku emerytalnym, mieszkańcó
Gminy Bodzentyn.
Działania realizowane w ramach zadania zmierzać będą do przeciwdziałania dyskryminacji, zwłaszcza z powodu
niepełnosprawności i wieku - działalność na rzecz integracji osób nie pełnosprawnych i starszych poprzez gromadzenie
sób starszych, w tym nie pełnosprawnych (zgodnie z założeniami statutu Stowarzyszenia), codzienne zajęcia integrujące
rupę Seniorów.
ramach codziennych spotkań seniorów, będą realizowane zajęcia rękodzielnicze, dlatego niezbędny jest zaku

materiałów dekoracyjnych. Wytworzone produkty rękodzielnicze będą prezentowane przez Stowarzyszenie na
ystawach okolicznościowych i regionalnych promując gminę oraz podnosząc u osób starszych poczucie własnej wartoścI

i samoocenę.
by zachęcić seniorów do przebywania kilka godzin dziennie w swoim gronie, w Klubie Seniora konieczne jest zaku
rtykułów żywnościowych i butli gazowych by zapewnić codzienny posiłek i przerwę kawową. Znaczna liczba uczestnikó
uwagi na ograniczenia ruchowe i finansowe nie spożywa codziennie gorącego posiłku, dlatego konieczne jes

apewnienie posiłku w Klubie, gdzie osoby starsze spędzać będą ok. S godzin dziennie, głównie w porze obiadowej.
Niezbędny jest też zakup środków czystości, do kuchni, łazienki oraz utrzymania w czystości pozostałych pomieszczeń
ykorzystywanych przez uczestników.

Planuje się w ramach działalności Klubu spotkania z dziećmi i młodzieżą - prezentacje artystyczne oraz rozmowy w celu
budowania więzi międzypokoleniowych oraz wspólne czytanie we współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną.
sparcie przez Gminę zadania pozwoli poszerzyć ofertę wypełniania wolnego czasu Seniorów. Zorganizowane zostaną
ajęcia np. warsztaty rękodzieła, robótki ręczne, wspólne gotowanie, śpiewanie, potańcówki, spotkania i imprez
kolicznościowe, a także spacery i nordic walking, co przełoży się na wzrost aktywności i sprawności ruchowej osó
tarszych. Dla uczestników zostanie zorganizowane spotkanie andrzejkowe i wigilijne.
potkania klubowiczów skonsolidują środowisko ludzi starszych i uzupełnią działania pomocy społecznej na rzecz osó
tarszych w zakresie realizacji założeń Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Bodzentyn na lata
2012-2020.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego:
Planowany poziom osiągnięcia

Sposób monitorowania rezultatów/źrÓdłoNazwa rezultatu rezultatów (wartość
informacji o osiągnięciu wskaźnikadocelowa)

Grupa Seniorów uczęszczających do Ok. 27 osób w wieku 60+ Średnia ilość osób przychodzących
Klubu Seniora codziennie do Klubu

Źródło: listy obecności
Liczba spotkań integracyjnych Klub Seniora otwarty jest od Harmonogram zajęć

poniedziałku do piątku w
godzinach:

Rozwój umiejętności manualnych Zwiększenie poziomu Ocena prowadzącego zajęcia, wywiad z
trudności wykonywanych Klubowiczami
przedmiotów

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

TOWARZYSZENIE MIEJSKA GÓRA NA RZECZROZWOJU CHIN I PODGÓRZA prowadzi działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym oraz mieszkańców Gminy Bodzentyn ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Celin i Podgórza.
W roku 2017 uzyskało dwukrotnie od Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie dofinansowanie na realizację zadań
publicznych: "Działalność Klubu Seniora" o łącznej kwocie 18 000 zł. W roku 2018 na tę samą działalność tj. osób w wieku
emerytalnym, uzyskało 15 700 zł. W tym roku, Stowarzyszenie uzyskało już dotację w wysokości 4200 zł na działa/noś,"
klubu seniora w Gminie Bodzentyn.
Ponadto co roku startuje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury organizują
wycieczkę kulturoznawczą dla mieszkańców Celin i Podgórza uzyskując dotację: w 2017 - 2500 zł, w 2018 - 2700 zł, Ił.
2019 - 2100 zł.



Dodatkowo Stowarzyszenie organizowało w latach 2017-2018 spotkania wigilijnych dla osób starszych, samotnych i
niepełnosprawnych będącymi mieszkańcami Celin i Podgórza, a także zajęło się w ramach powierzenie zadania
publicznego dystrybucją artykułów żywnościowych dia najuboższych mieszkańców Gminy Bodzentyn w latach 2017
2018, uzyskując dotację w roku 2017 w wysokości 2000 zł, a w roku 2018-1500 zł;

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Artykuły żywnościowe 1900,00

2. Środki czystości 400,00

3. Butle gazowe (3 szt.) 150,00

4. Artykuły dekoracyjne 300,00

Spotkanie andrzejkowe zakup poczęstunku 300,00

s. Spotkanie wigilijne zakup poczęstunku 600,00

6. Zakup opału 3600,00

7. Administracyjne koszty obsługi wniosku m.in. przelewy 100,00

Suma wszystkich koszlów realizacji zadania 7350,00

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*/efeFeAEi* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*jzalega( ją). z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;

4) oterent*/efeFeAci* składający niniejszą ofertę nie zalega{-ją)*jzalega( ją). z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane za~~rtew CZ~ŚCi II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym.tiARą ••••łaśeiwą ewieleAcją*;
6) wszystkle.mfor~aCJe podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakreSie zWfą~anym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

o~o~owych,.a takze .wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, którychdotyczą te dane, złożyły stosowne
oswladczenla zgodnIe z przepisami o ochronie danych osobowych.
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(podpis osoby upoważnionejlub podpisy
osób upoważnionychdo składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)
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Data 30 października 2019 roku


