
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 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 Prezydent Miasta Sosnowca

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 publicznego 1) Promocji i organizacji wolontariatu

4. Tytuł zadania publicznego III Andrzejkowy Bal Wolontariusza "Vivat Niepodległa"

5. Termin realizacji zadania publicznego 2) Data rozpoczęcia 2018-10-18 Data zakończenia 2018-11-30

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: Caritas Diecezji Sosnowieckiej
Forma prawna: kościelna osoba prawna
KRS lub inna ewidencja: 0000222993
Adres: 41-200 Sosnowiec , ul. Korczaka 5

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)

Sylwia Bogusz, 795 444 036, 32 3630375 
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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

Zadanie polega na zorganizowaniu III Andrzejkowego Balu Wolontariusza "Vivat Niepodległa" upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Nasze działania promujące wolontariat i wzajemną pomoc adresujemy do młodego pokolenia, chcemy by osoby najczynniej działające mogły w
ramach docenienia ich pracy, rozwijać swój potencjał i tzw. „gen społecznika” poprzez udział w III Andrzejkowym Balu Wolontariusza Caritas
Diecezji Sosnowieckiej.
Głównym celem jest zachęcenie młodych ludzi zaangażowanych w działalność społeczną do wzięcia udziału w obchodach naszego
najważniejszego święta państwowego w sposób alternatywny do popularnych marszy, defilad czy apeli. Rocznica odzyskania niepodległości to
radosne święto - dlatego chcemy zachęcić młodzież, wolontariuszy do uczczenia tego dnia w formie zabawy tanecznej. Będzie to okazja do
zacieśniania współpracy pomiędzy środowiskami młodzieżowymi w patriotycznym duchu. 
Dla każdego Polaka 11 listopada jest szczególnym dniem w roku. Odbywają się liczne apele, akademie, przemarsze. W 100 rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości organizując III Bal Wolontariusza – Vivat Niepodległa! chcemy połączyć uroczysty charakter tego dnia z
dobrą zabawą rzucając przy tym światło na współczesny patriotyzm. Pokażemy, że jesteśmy dumni z bycia Polakami. Mamy to szczęście, że nie
musimy dosłownie oddawać swojego życia za Ojczyznę, ale wolontariusze oddają je symbolicznie włączając się w różne charytatywne inicjatywy
by innym żyło się lepiej, by pielęgnować kulturę. W ten sposób starają się, by Polska stawała się coraz lepsza, by być wzorami do naśladowania.
Bal Wolontariusza "Vivat Niepodległa!" jest świadomym połączeniem tradycji ze współczesnością. W niepowtarzalny klimat wprowadzą
powiewające flagi biało-czerwone,wyjątkowe kotyliony, wystawa fotograficzna Stowarzyszenia Miłośników Fotografii - SOSNOWIEC 1918 - 2018.
Po uroczystych i podniosłych chwilach uczestnicy jak za dawnych lat, będą się bawić przy dobrej muzyce.
Wydarzenie to skierowane jest do ok. 500 osób, wolontariuszy, dyrektorów szkół i opiekunów wolontariatu z terenu Sosnowca oraz diecezji
sosnowieckiej.
Odbędzie się 23 listopada 2018 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR w Sosnowcu.
Podczas Balu nastąpi rozstrzygnięcie konkursu o tytuł najlepszej „Grupy Wolontariackiej roku szkolnego 2017/18” „Wolontariat – podaj dalej”.
Celem konkursu jest wyłonienie trzech najlepszych szkolnych zespołów wolontariackich z terenu diecezji sosnowieckiej oraz uhonorowanie ich
nagrodami w postaci Pucharów i dyplomów, wręczonych przez Włodarzy miast i gmin. 

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

- promocja wolontariatu wśród społeczności lokalnej Sosnowca.
- promocja Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
- zorganizowanie formy spędzania czasu wolnego dla ok. 500 wolontariuszy
- rozbudzanie patriotycznych uczuć, pielęgnowanie tradycji
- kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego na wspólnej zabawie
- podniesienie kompetencji i poszerzenie zainteresowań kulturalnych i historycznych wśród młodzieży
- rozbudzenie zainteresowania wolontariatem
- podziękowanie wolontariuszom za całoroczną, bezinteresowną pracę na rzecz osób potrzebujących.
- promocja miasta Sosnowiec.
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IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Kosz całkowity
(zł)

do poniesienia z
wnioskowanej dotacji

3)

(zł)

do poniesienia ze
środków finansowych

własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego 4)

(zł)

Caritas Diecezji Sosnowieckiej 19):

1 Dj-Wodzirej - osoba prowadząca bal 2 500,00
zł

0,00
zł

2 500,00
zł

2 Obsługa fotograficzna 1 500,00
zł

0,00
zł

1 500,00
zł

3 Poczęstunek podczas balu- art. spożywcze, catering 10 000,00
zł

7 000,00
zł

3 000,00
zł

Koszty ogółem 14 000,00
zł

7 000,00
zł

7 000,00
zł
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Data: 2018-09-28

Oświadczam(y) że:
1. proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2. w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie świadczeń 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 ubezpieczenia społeczne.

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

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

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

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta

Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z
innego rejestru lub ewidencji.

Przypisy:
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) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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