GMINA DĄBRÓWKA
05-252 DĄBRÓWKA
ul.T. Kościuszki 14
powiat wołomiński
województwo mazowieckie

Oferta realizacji zadania publicznego
„Kulturalni i zdrowi seniorzy"
Stowarzyszenie Klub Seniora „Dąbrówka"
W dniu 24 września 2021 r. Stowarzyszenie Klub Seniora „DĄBRÓWKA” z siedzibą w
Dąbrówce przy ul. T. Kościuszki 14 b, 05-252 Dąbrówka, złożyło ofertę realizacji zadania
publicznego z zakresu: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, pt. „Kulturalni i zdrowi
seniorzy” o przyznanie dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 w ciągu 7 dni od dnia
zamieszczenia oferty, w sposób o którym mowa w ust. 3 w/w ustawy, każdy może zgłosić uwagi
dotyczące oferty. Uwagi można przesyłać do 1 października 2021 roku na adres e-mail:
urzad@dabrowka.net.pl lub na adres Urzędu Gminy w Dąbrówce ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05252 Dąbrówka. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w w/w terminie.

Załączniki:
1. Oferta

ota Wróbel

POUCZENIE co do sposobu w ypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukqami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,pobieranie7niepobieranie*“ oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pebtefarrie7niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ adm in istra cji publicznej,
do którego adresowana je s t oferta

WÓJT GMINY DĄBRÓWKA

2. Rodzaj zadania publiczne go1'

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), form a prawna, num er w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ew idencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, num er telefonu
STOWARZYSZENIE KLUB SENIORA,.DĄBRÓWKA” Nr 40 w ewidencji Stowarzyszeń prowadzonej przez Starostę Powiatu
Wołomińskiego .siedziba : 05-252 Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14b
2. Dane osoby upow ażnionej do składania
w yjaśnień dotyczących ofe rty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Krystyna Augustyniak- Sekretarz Stowarzyszenia Klub Seniora
.Dąbrówka”
tel.693 056 587
augustyniakkrystyna28@gmail.com

I. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

„Kulturalni i zdrowi seniorzy"

2. Termin realizacji zadania publiczne go21

Data
rozpoczęcia

7.10.2021 r. .

Data
zakończenia

27.12.2021 r.

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze w skazaniem m iejsca je g o realizacji)
1.

W Stowarzyszeniu Klub Seniora „Dąbrówka" w 2019 roku powstał chór, który zamierza kontynuować naukę śpiewu . W związku ze
stanem epidemii COVID-19 wprowadzonym 20 marca 2020 roku, który trwał do maja 2021 roku wprowadzono ograniczenia
związane ze zgromadzeniami. W tym czasie chór nie mógł kontynuować zajęć związanych z nauką śpiewu dlatego też chcielibyśmy
nadrobić stracony czas i pobierać naukę śpiewu. W tym celu niezbędne jest zatrudnienie nauczyciela , który prowadziłby naukę
śpiewu i przygotowanie występów chóru podczas uroczystości organizowanych przez władze samorządowe na terenie Gminy a być
może i poza jej terenami. Nauka śpiewu wpłynie korzystnie na rozwijanie zainteresowań kulturalnych seniorów. Nauczy seniorów
praktycznych ćwiczeń sprzyjających pozbyciu się własnych ograniczeń, przełamania kompleksów i obaw przed występami
publicznymi. Przy pomocy
nauczyciela śpiewu chór zamierza przygotować koncert
na uroczystość obchodów Święta
Niepodległości 11 Listopada oraz Świąt Bożego Narodzenia. Zajęcia nauki śpiewu odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia tj
w Dąbrówce, ul. T. Kościuszki 14b.W zajęciach będzie brać udział około 15 osób. Formy działania takie jak śpiew, pieśni ludowych
biesiadnych pełnią trzy główne role w życiu Seniorów: są sposobem na przyjemne spędzanie czasu, zaspakajają potrzebę
spotykania się i chęcią zaprezentowania swoich umiejętności przed publicznością.

2.

W zakresie organizacji działań sprzyjających zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej zamierzamy zorganizować zajęcia
gimnastyczne dla seniorów. Brak spotkań na zajęciach gimnastycznych w okresie trwającej epidemii wpłynęła nie korzystnie na stan
fizyczny i psychiczny seniorów. Zamierzamy wznowić zajęcia gimnastyczne, które zapewne poprawią stan psychiczny i sprawność
fizyczną seniorów. W tym celu niezbędne jest zatrudnienie instruktora gimnastyki, który prowadził by zajęcia gimnastyczne
odpowiednie dla seniorów. Zajęcia gimnastyczne dla około 12 osób odbywałby się w siedzibie Stowarzyszenia dwa razy w tygodniu
Odpowiednio dobrane ćwiczenia usprawniają ciało i pełnią funkcje rehabilitacyjne. Wpływają też na ogólne samopoczucie starszej
osoby. Regularny trening dobrze wpływa na układ oddechowy, poprawia krążenie, a to wpływa m.in. na ujędrnienie skóry
Dodatkowo - gimnastyka dla seniorów realizowana w grupie jest ważna z powodów społecznych, zmniejsza poczucie izolacji
i poprawia stan psychiczny seniora. Sprawdzono też, że aktywność ruchowa wpływa na pozytywną samoocenę swojego stanu
zdrowia, a tym samym - podejście do świata, robienie planów i zadowolenie z życia.

11 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.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość
docelowa)

Nazwa rezultatu

Wokalny rozwój chóru
Poszerzenie repertuaru zespołu

Integracja członków Stowarzyszenia,
zachowanie sprawności fizycznej,
lepszego samopoczucia,
upowszechnienie zdrowego stylu życia

Sposób m onitorow ania rezultatów / źródło
info rm acji o osiągnięciu wskaźnika

Aktywizacja seniorów,
lista obecności na zajęciach, prezentacja
członkowie podniosą swoje
podczas uroczystości, zdjęcia
umiejętności muzyczne i wokalne
Doskonalenie wykonania
repertuar chóru
utworów, wprowadzenie do
repertuaru nowych pieśni
Uczestnicy podniosą swoją
ista obecności na zajęciach, zdjęcia
sprawność fizyczną , kondycję,
zintegrują się, udział w zajęciach
gimastycznych

5. Krótka charakterystyka Oferenta, je g o dośw iadczenia w realizacji działań planow anych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania
Stowarzyszenie K lub Seniora „D ą brów ka” sw oją działalność prowadzi o 31 grudnia 2018 roku. Zrzesza 65
członków , którzy są bardzo aktyw ni i chętnie realizują działania w ynikające z regulam inu. W 2019 roku
powstała grupa teatralna i chór, seniorzy sw oje osiągnięcia prezentowali podczas o b cho dó w Święta
N iepodległości w dniu 11 listopada 2019 roku i innych uro czystościach organizow anych przez władze
sam orządowe i G m inne Centrum K ultury Dąbrówce. Grupa teatralna i chó r w ystą p ił podczas uroczystej
Sesji Rady G m iny z okazji Ś w iąt Bożego Narodzenia w dniu 30 grudnia 2019roku . W związku z pandemią
COVID-19 działalność Stowarzyszenia w roku 2020 była ograniczona w prow adzonym i obostrzeniam i.
W 2021 roku czło nkin ie Stowarzyszenia brały udział w projekcie „K rea cje kulturalne- nadbużańska
awangarda” organizow anym przez Gminne Centrum K ultury w Dąbrówce. Zwieńczeniem projektu buł
pokaz m ody w którym w zięli m ieszkańcy gm iny podczas pikniku rodzinnego. Pracując w grupach
w łasnoręcznie stw orzyli stroje w ykonane z naturalnych produktów takich jak: kwiaty, mech gałęzie, papier.
Kreacje nawiązywały do czterech pór roku.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Koszt 1 Wynagrodzenie dla nauczyciela
1.
śpiewu
Koszt 2 Wynagrodzenie dla instruktora
2.
gimnastyki
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

W artość
PLN

Z dotacji

Z innych

2160,00

2160,00

0,00

2990,00

2990,00

0,00

5150,00

5150,00

0,00

źródeł

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), 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.
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

