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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

Urząd Miejski w Gdańsku

2. Rodzaj zadania publicznego1) 15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży

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: Fundacja Droga, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000161036, Kod pocztowy: 80-268,
Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Aleja Wojska Polskiego , Numer posesji: 52, Numer
lokalu: 6, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk, Strona www: , Adres e-
mail: fdroga@op.pl, Numer telefonu: 606177477,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Tadeusz Len
 
Adres e-mail: fdroga@op.pl Telefon: 606177477

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Biwak 2022

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

02.07.2022 Data
zakończenia

09.07.2022

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

Zadanie polega na organizacji biwaku w czasie wakacji letnich dla 124 uczestników w przedziale
wiekowym 7 -17 lat. W biwaku będą brały udział Gdańskie dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej, zwłaszcza: rodzin alkoholików, osób niezaradnych życiowo, niewydolnych
wychowawczo i innych dysfunkcyjnych celem ukazania im form aktywnego wypoczynku.

Tego lata stawiamy na sportową aktywność w najlepszym towarzystwie!
Nasza wakacyjna oferta jest skierowana do wszystkich chłopców i dziewczynek, którzy mówią
zdecydowane NIE nudzie. Sportowe emocje podczas turniejowych rozgrywek i gier zespołowych
gwarantowane! Niekończąca się zabawa, wyjątkowe chwile i przeżycia, które zostają w pamięci na
długie lata! Zróżnicowany program kolonijny pozwoli nie tylko na rozwój sportowy, ale również
pobudzi kreatywność i nauczy współpracy w grupie

Odkryj świat gier, zabaw i zajęć zespołowych

WODNE ROZGRYWKI – co to za wakacje bez wodnego szaleństwa? U nas tego na pewno nie
zabraknie! Zbierz swój extra team i spotykamy się na plaży, gdzie będą na Was czekać wodne
konkurencje. Nie zapomnijcie zabrać strojów kąpielowych
GRY ZESPOŁOWE - będzie gorąca atmosfera! Wasze zadanie jest proste, dzięki współpracy,
szybkości, celności i zwinności musicie zdobyć jak najwięcej punktów.
STACJA REGENERACJA – czas na chwilę oddechu To będzie czas integracji, lepszego poznania siebie i
wspólnego tworzenia własnych gier zespołowych.
KODEKS OBOZOWICZA - Każdy z Nas ma w sobie coś wyjątkowego Połączymy siły i udowodnimy, że
wiele pomysłów składa się na jeden sukces! zasady są jak drogowskaz, porządkują wiedzę. W ten
sposób otaczający nas świat staje się bardziej przewidywalny i bezpieczniejszy. Wspólnie ustalimy i
zapiszemy zbiór zasad, co da nam większą motywację do ich przestrzegania
MAM TO COŚ – to naprawdę jest COŚ! Niezwykły pokaz talentów, gdzie to Wy jesteście gwiazdami!
Specjalnie przygotowana scena, oświetlenie sceniczne, tematyczna scenografia i jury, które będzie
Was wspierać i służyć dobrym słowem!
KARAOKE –scena będzie Wasza! Niezapomniana szansa zabłyśnięcia i demonstracji głosu.
OGNISKO – wieczór, trzaskający ogień, gitarowe dźwięki i fantastyczna atmosfera wspólnej zabawy.
DYSKOTEKA – to nie będzie zwykła potańcówka, ale prawdziwa dyskoteka ze światłami, dymem,
animatorami i przebraniami! Z głośników popłyną wakacyjne hity, a Ty i Twoi przyjaciele weźmiecie
udział w tanecznych bitwach
FORUM OBOZOWE - ich szerokie uśmiechy i żółte koszulki towarzyszą dzieciom przez całą kolonie.
Kreatywni, opiekuńczy, zwariowani i zawsze pomocni - WYCHOWAWCY i opiekunowie.
Ciekawi Was co porabiają na co dzień, jakie mają hobby, dokąd podróżują czy mają psa lub chomika
:), jaki smak lodów lubią najbardziej? Przygotujcie pytania. Czas poznać ich bliżej, czas waszych
pytań i naszych odpowiedzi.

ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE
Realizowane indywidualnie lub w grupach, w zależności od warunków pogodowych, realizacji
pozostałych punktów programu i wolnego czasu.

POCZTÓWKI Z WAKACJI – poczta działa! Kolorowe zdjęcie lub śmieszny rysunek na pewno ucieszą
stęsknionych rodziców.
CHUSTA ANIMACYJNA – bawi, integruje, kolorowa, odlotowa i na wiele pomysłów gotowa!
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PIŁKA SIATKOWA – poćwiczymy przyjęcia i odbicia. Doskonalić będziemy ekspresową orientację i
błyskawiczną reakcję
MEGA ZBIJAK – ponadczasowa gra w megawydaniu! Nasi obozowicze staną po obu stronach dużego
boiska i zmierzą się ze sobą na zwinność, spryt i gibkość. Klimat podkręcą kolorowe przebrania i
muzyczne hity sezonu.
GRY I ZABAWY SPORTOWE – ostry doping, czasem zagorzała walka i zawsze dobra zabawa podczas
GRY I ZABAWY STOLIKOWE – wspólnie stworzymy atmosferę dobrej zabawy i przyjacielskiej
rywalizacji. Doprowadzimy do burzy mózgów przy grach planszowych, pojedynku na znajomość
państw i miast i ostrych rozgrywek pomiędzy poinformowaną mniejszością i niepoinformowaną
większością w towarzyskiej grze MAFIA …
KLOCKI to przygoda dla małych i większych wystarczy odrobina wyobraźni aby przenieść się zupełnie
w inny świat.
BAJKI BAJECZKI, BAJUNIE - niezbędny element dla wszystkich najmłodszych "Nieśpiochów" lub dla
wielbicieli bajek „czytajek”.
BARWY GRUPY– każda grupa musi być rozpoznawalna. Od Was zależy jakie nadacie jej barwy i styl i
nazwę.
ANIMACYJNY TOR PRZESZKÓD – Czołganie? Wspinanie? Niekoniecznie Specjalnie dla Was
przygotowaliśmy kolorową wersję toru przeszkód, podczas którego wykorzystamy tunele
animacyjne, hula hop, zwariowaną muzykę i…maszynę do baniek! Będzie bardzo kolorowo!
DZIELNY SMYK – halo, halo? Czy mamy tutaj obozowiczów do zadań specjalnych? Właśnie
otrzymaliśmy wiadomość, że w naszej pięknej Michasiówce został ukryty skarb.. Tylko gdzie
dokładnie? To będzie dobry trening równowagi, koordynacji, ale również sprytu i współpracy No i
oczywiście nie zapominamy o skarbie!
BIERKI XXL - kto jest większy? Ty, czy nasze bierki?
ANIMACJE TANECZNE – znacie Zamę Bęybe, Czekolade Belgijkę i inne ? Na pewno Każdy z nas nie
tylko zna, ale na pewno próbował tańczyć. Przy pomocy naszych wychowawców, którzy szaleństwa
taneczne uprawiają na każdym kroku, to wcale nie będzie trudne!
SALA GIER - ping-pong dla zwinnych, cymbergaj dla posiadających refleks, , bilard wymagający
precyzji, piłkarzyki dla wielbicieli piłki, oraz dla kochających rywalizację stanowisko gier
planszowych.
GRA TERENOWA KOLONIADA - zamieniamy nasz ośrodek w wielką planszę! Podczas tej gry,
sprawdzicie swoją orientację w terenie, będziecie mieli okazję, aby ćwiczyć pamięć, poznać siebie i
wychowawców, a co najważniejsze – nauczycie się pracować zespołowo! Trzymamy kciuki, do
dzieła!
WARSZTAT WSPOMNIEŃ - warto mieć w domu coś, co przypomni nam o wspaniałym czasie
spędzonym podczas obozu. Dlatego stworzymy niepowtarzalny indywidualny gadżet! Kreatywność
mile widziana!

ZAJĘCIA RELAKSACYJNE

SEANS FILMOWY – a właściwie seansik Zwykle odbywa się tylko raz podczas turnusu.
MUZYCZNA RELAKSACJA – spokój, relaks, harmonia i pasjonujące opowieści. Ciekawe jak daleko
posunie się wasza wyobraźnia?
STREFA RELAKSU – Wakacje to idealny czas na wodne szaleństwo, sportową aktywność i spędzanie
całego dnia na zabawie. Jednak przychodzi taki czas, nawet w wakacje, że każdy marzy o chwili
chilloutu. Zapraszamy Was do Naszej strefy relaksu, gdzie na leżaczku lub hamaku przy
akompaniamencie relaksacyjnej muzyki można rozkoszować się błogim spokojem i naładować
akumulatory na kolejny obozowy dzień pełen niespodzianek.
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WIECZÓR nad jeziorem – muzyczne pożegnanie w blasku księżyca. Noc, tafla jeziora ognisko,
przyjaciele i wspomnień czas..

WIELKI FINAŁ – każde, nawet te najbardziej fantastyczne dni kiedyś się kończą, ale każde
zakończenie może być radosne! To czas rozstrzygnięcia konkursów, rozdania nagród i pamiątek,
które będą Wam przypominać o pięknym wakacyjnym czasie! To także doskonała okazja by
sprawdzić jak w ciągu tych dni widziało Was oko aparatu Pamiętajcie spiszcie numery telefonów i
adresy mailowe wszystkich ulubionych koleżanek i kolegów! W przeciwnym razie cały rok będziecie
tęsknić.

Rekrutacja wychowawców następuje poprzez dobór odpowiedniej kadry pedagogicznej. Każdy
wychowawca przygotowuje wzór zajęć prowadzonych i po konsultacji z fundacją otrzymuje
wytyczne sposobu prowadzenia zajęć zgodnych z programem.
Zapewniamy ubezpieczenie O.C. i N.N.W. z uwzględnieniem całych zasobów kadrowych i
podopiecznych. Dodatkowo stworzymy możliwość uczestniczenia w projekcie dla dzieci
mieszkających w domu Samotnej Matki Pomorskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot
w Gdańsku.

Uczestnicy biwaku z miejsca zbiórki do ośrodka wypoczynkowego dowożeni są przez autokary
podstawione przez organizatora.
Przewidziana jest częściowa odpłatność dla uczestników biwaku.

Miejsce realizacji

Ośrodek "Skierka" w Grabowie Kościerskim nad jeziorem Mausz

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

aktywne uczestnictwo w biwaku 124 osób karty kolonijne

zajęcia ogólnorozwojowe 40 h karty kolonijne

zajęcia żeglarskie 20 h karty kolonijne

nauka pływania 20 h kary kolonijne

konsultacje z pedagogiem możliwość konsultacji w
czasie biwaku

karty kolonijne

zajęcia surwiwalowe 20 h karty kolonijne

zajęcia plastyczne 20 h karty kolonijne
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5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

Fundacja istnieje od 2003 roku realizuje swoje cele poprzez:
- Propagowanie i rozwój inicjatyw edukacyjnych, społecznych i wychowawczych ze szczególnym
uwzględnieniem patologii społecznej
- Organizowanie pomocy doraźnej dla najuboższych
- Organizowanie akcji charytatywnych
- Organizacja wolontariatu
- Prowadzenie świetlic terapeutycznych i środowiskowych
- Organizowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- Organizowanie imprez integracyjnych
- Współpraca z organizacjami samorządowymi, organizacjami medycznymi, organizacjami
pozarządowymi
- Współpraca z placówkami publicznymi.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

-2006 organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci -dofinansowane przez Miasto Gdańsk
-2006 rok organizacja letniego wypoczynku dla dzieci- dofinansowanie przez Miasto Gdańsk
-2007 rok program zabezpieczenia pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców Gdańska-
dofinansowanie przez Miasto Gdańsk
-2007 rok organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci- dofinansowanie przez Miasto Gdańsk
-2007 organizacja letniego wypoczynku dla dzieci -dofinansowany przez Miasto Gdańsk
-2008 organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci- dofinansowany przez Miasto Gdańsk
-2008 organizacja letniego wypoczynku dla dzieci- dofinansowanie przez Miasto Gdańsk
-2009 organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci – dofinansowanie przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie.
-2009 organizacja letniego wypoczynku dla dzieci – dofinansowanie przez Fundacje
-2010 organizacja letniego wypoczynku dla dzieci- dofinansowanie przez Miasto Gdańsk i TVP
-2011 organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci - dofinansowanie przez Fundacje
-2011 organizacja letniego wypoczynku dla dzieci- dofinansowanie przez Miasto Gdańsk
-2012 organizacja letniego wypoczynku dla dzieci- dofinansowanie przez Miasto Gdańsk
-2013 organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci - dofinansowanie przez Fundacje
-2013 organizacja letniego wypoczynku dla dzieci- dofinansowanie przez Miasto Gdańsk i TVP
-2014 organizacja letniego wypoczynku dla dzieci- dofinansowanie przez Miasto Gdańsk
-2015 organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci - dofinansowanie przez Fundacje
-2015 organizacja letniego wypoczynku dla dzieci- dofinansowanie przez Miasto Gdańsk i TVP
-2016 organizacja letniego wypoczynku dla dzieci- dofinansowanie przez Miasto Gdańsk
-2017 organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci - dofinansowanie przez Fundacje
-2017 organizacja letniego wypoczynku dla dzieci- dofinansowanie przez Miasto Gdańsk
-2018 organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci - dofinansowanie przez Fundacje
-2018 organizacja letniego wypoczynku dla dzieci- dofinansowanie przez Miasto Gdańsk
-2019 organizacja letniego wypoczynku dla dzieci-zrealizowane ze środków własnych
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-2020 organizacja letniego wypoczynku dla dzieci-zrealizowane ze środków własnych i TVP
-2021 organizacja letniego wypoczynku dla dzieci-zrealizowane ze środków własnych

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby Kadrowe:
- pedagog - kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ( pracownik DSM, Kurator Rodzinny)
- kierownik biwaku - kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, koordynator wolontariatu
młodzieżowego.
- 9 wychowawców - wszyscy wychowawcy odpowiednio przeszkoleni z wieloletnim doświadczeniem
- pielęgniarka- doświadczenie zdobyte na oddziałach pediatrycznych, animator młodzieżowego
wolontariatu.
- kierowca - zaopatrzeniowiec
- koordynator projektu wieloletni współorganizator letniego i zimowego wypoczynki dla dzieci i
młodzieży.

Za całość pracy przy realizacji programu członkowie fundacji i wolontariusze nie pobierają
wynagrodzenia

Zasoby Rzeczowe :
- baza noclegowa
- zaplecze kuchenne, sanitarne.
- gry dydaktyczne, sprawnościowe
- materiały papierniczo- poligraficzne
- samochód ciężarowy
- sprzęt audio-wideo
- sprzęt sportowy -turystyczny
- art. pierwszej pomocy medycznej

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zakwaterowanie z wyżywieniem (
przewidujemy wykorzystanie
otrzymanej dotacji)

75 000,00    

2. Wynajem autokaru, zaopatrzenie 5 000,00    

3. Nagrody , dyplomy .pamiątki 5 000,00    

4. Ubezpieczenie 1 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 86 000,00 10 000,00 76 000,00

V. Oświadczenia



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: e19d-071f-a570

Oświadczam(y), 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.

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Aktualny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go
reprezentujących - o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów
Krajowego Rejestru Sądowego (fakultatywny)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający
z KRS lub innego, właściwego rejestru – pełnomocnictwo oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty
skarbowej, jeśli nie obwiązuje zwalenie z opłaty (fakultatywny)

3. Kopia umowy lub statutu spółki w przypadku gdy Oferent jest spółką prawa handlowego, o której
mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie. (fakultatywny)
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4. Umowę pomiędzy Oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń,
składających się na realizację zadania publicznego (fakultatywny)

5. Dodatkowe dokumenty, które Oferent chciałby dołączyć do oferty (fakultatywny)

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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