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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie 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

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1) 1a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

4. Tytuł zadania publicznego „Okno na Świat” Warsztaty z j. angielskiego

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-11-02 Data

zakończenia 2018-12-31

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

nazwa: Fundacja Mamma Mia
forma prawna: Fundacja
KRS: 0000563413
adres siedziby: ul. Guderskiego 24/3, 80-180 Gdańsk, poczta: Gdańsk

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)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: fundacjamammamia@gmail.com, telefon: 602427677,
strona internetowa: www.fundacjamammamia.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Anna Ledóchowska, adres e-mail: a-na@wp.pl, telefon: 602427677,
strona internetowa: www.fundacjamammamia.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

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Zadaniem jest przeprowadzenie warsztatów z j. angielskiego dla 7 dzieci z pieczy zastępczej w wieku 10 – 13 lat. Zajęcia
przewidują zarówno naukę teoretyczną jak i dużo praktyki w formie zabawy i symulacji. Warsztaty będą się składały z
pięciu spotkań dwugodzinnych oraz jednego wyjazdu weekendowego (piątek – niedziela) podczas którego uczestnicy
będą się uczyć i integrować.

Cel realizacji zadania
- podniesienie poziomu wiedzy z j. angielskiego o zakres 5 bloków tematycznych u 7 dzieci ,
podniesienie kompetencji społecznych u 7 dzieci (w zakresie współpracy zadaniowej),
zwiększenie poczucia własnej wartości 7 dzieci (z powodu polepszenia swojej wiedzy z angielskiego oraz zdobycia
dyplomów końcowych)

Miejsce realizacji zadania
Miejscem zajęć będzie sala szkolna w centrum Gdańska oraz hotel w okolicach Trójmiasta.
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Grupa odbiorców zadania
7 dzieci z pieczy zastępczej (zarówno rodzinnej jak i instytucjonalnej) z terenu Gdańska.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
opieka wychowawcy na wyjeździe, materiały dydaktyczne, sprzęt IT, samochód

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

podniesienie poziomu wiedzy z j. angielskiego u 7 dzieci,
podniesienie kompetencji społecznych u 7 dzieci,
zwiększenie poczucia własnej wartości u 7 dzieci ,
po 7 porównawczych testów wiedzy z angielskiego z początku i końca projektu (razem 14),
po 7 ankiet porównawczych dot. językowej pewności siebie (z początku i końca projektu - razem 14),
7 końcowych dyplomów

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity(zł)
do poniesienia z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1 Lektor j. angielskiego 960,00 zł 960,00 zł 0,00 zł

2 wychowawca - opiekun 250,00 zł 0,00 zł 250,00 zł

3 koordynator 360,00 zł 360,00 zł 0,00 zł

4 wynajem sali lekcyjnej 450,00 zł 450,00 zł 0,00 zł

5 materiały dydaktyczne 1 500,00 zł 1 200,00 zł 300,00 zł

6 paliwo 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł

7 poczęstunek na zajęciach 240,00 zł 240,00 zł 0,00 zł

8
zakwaterowanie i wyżywienie

podczas weekendu integracyjnego po
angielsku

3 500,00 zł 3 500,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 7 460,00 zł 6 910,00 zł 550,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen 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

bezpieczenie społeczne.
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.............................................

.............................................

.............................................
(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.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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