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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA

:nego

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*/mepob*eł;dłw*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

Prezydent Miasta Żyrardowa

2. Rodzaj zadania publicznego11

Zadanie z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 132a.

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
Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY"
Związek stowarzyszeń zarejestrowany w KRS pod nr 0000784581.
ul. 1 Maja 60
96-300 Żyrardów
www.dzialajmy.org.pl
e-mail: federacja@dzialajmy.org.pl
tel. 799 816 788
2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Fundusz Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych

Data
20-08-2019
rozpoczęcia
3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

2. Termin realizacji zadania publicznego2*

Data
zakończenia

31-10-2019

Zadanie Fundusz Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych realizowane będzie w Mieście Żyrardów. Adresowane jest do organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Celem
projektu jest zwiększenie ilości inicjatyw społeczno-kulturalnych podejmowanych przez odbiorców zadania publicznego, a
realizowanych na rzecz mieszkańców Żyrardowa. Na podstawie ogólnopolskich badań dotyczących organizacji pozarządowych
można stwierdzić, że największym problemem utrudniającym działalność organizacji są trudności w zdobywaniu funduszy. W
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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.).
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

badaniu Stowarzyszenia Klon/Jawor za 2018 r. na tą trudność wskazywało aż 70% organizacji, wnioski z badań ogólnopolskich
potwierdzają obserwacje i doświadczenia organizacji lokalnych. W czasie spotkań animacyjnych w środowisku żyrardowskich
organizacji ograniczone fundusze pojawiają się jako najczęstszy problem podnoszony w dyskusjach- Powoduje to ograniczenie
oferty organizacji, obniżenie ich skali działania, zmniejszenie motywacji do prowadzenia działań społecznych, a w skrajnym
przypadku zawieszenie działalności. Obniża się w ten sposóh aktywność społeczna i kapitał społeczny mieszkańców Żyrardowa. W
odpowiedzi na powyższy problem w ramach niniejszego zadania zaplanowaliśmy zwiększenie liczby inicjatyw społecznokulturalnych realizowanych przez żyrardowskie organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców. W ramach zadania oh cc my
zorganizować: konkurs na lokalną inicjatywę spoteczno-kulluralną. Organizacje zainteresowaną zorganizowaniem inicjatywy
przygotują krótki scenariusz inicjatywy zawierający m.in. opis grupy adresatów inicjatywy, Jej celu, sposobu przeprowadzenia oraz
harmonogram i kosztorys. Inicjatywy obligatoryjnie będą musiaty obejmować działania realizowane w ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa w Żyrardowie jako główne wydarzenie miejskie o charakterze historyczno-kulturowym. W ramach realizowanych
inicjatyw organizacje będą mogły zaplanować środki na wynagrodzenie personelu merytorycznego niezbędnego dó
przeprowadzenia inicjatywy, zakup materiałów z używalnych, poczęstunku, nagród i upominków, usług związany z inicjatywą np.
druk dyplomów. Organizacje będą mogły również 20% środków przeznaczyć na materiały promocyjne. Budżet pojedynczej
inicjały wy będzie mieścił się pomiędzy 5003 1000 zł. Składane scenariusze inicjatyw podlegać będą ocenie przez komisję powołaną
przez Oferenta (każdy scenariusz oceniony będzie przez dwie osoby). Na podstawie przyznanej punktacji ustalona zostanie lista
inicjatyw do realizacji ze środków dotacji. Organizacje składające scenariusze Inicjatyw będą miały obowiązek wy kazać wkład
osobowy w ilości lOh, Każda inicjatywa powinna być adresowana do grupy minimum 15 osób. Dzięki zrealizowanemu zadaniu
zwiększy się liczna inicjatyw społeczno-kulturalnych, rozwinięty zostanie wolontariat oraz wzmocnione zostaną organizacje
pozarządowe prowadzące działania w Żyrardowie. Mieszkańcy Żyrardowa będą mieli okazje wziąć udział w wartościowych i
atrakcyjnych lokalnych inicjatywach o charakterze społecznym, historycznym lub kulturalnym co zwiększy motywację do udziału
w Europejskich Dniach Dziedzictwa.
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
Sposób monitorowania rezultatów / źródło
rezultatów (wartość
Nazwa rezultatu
informacji o osiągnięciu wskaźnika
docelowa)
Scenariusze inicjatyw, sprawozdania z realizacji
Liczba zrealizowanych inicjatyw społeczno
10 inicjatyw
inicjatyw
kulturalnych
Liczba organizacji, które rozwiną możliwość
Sprawozdania z realizacji inicjatyw
10 organizacji
realizacji swoich działań
Porozumienia o wolontariacie, karty czasu pracy
Liczba godzin pracy wolontarystycznej w
100 godzin
wolontariuszy
ramach realizowanych inicjatyw
Sprawozdania z realizacji inicjatyw
Liczba uczestników inicjatyw
ISO osób
5, Krótka charaktery styka Oferenta; Jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykony stanęwrealizacjizadania

________________________________________

Oferent został zarejestrowany w 2019 r. jako związek stowarzyszeń założony przez 15 organizacji pozarządowych z terenu powiatu
żyrardowskiego. Nie przeprowadził do tej pory podobnych działań. Jednak organizacji wchodzące w skład federacji mają wieloletnie
doświadczenie w tego typu działaniach. Działania o charakterze społecznym; kulturalnym, czy historycznym realizują m.in.:
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa; Stowarzyszenie OTWÓRZ; Stowarzyszenie Świetlik, czy Stowarzyszenie Dziedzictwo.
Przedstawiciele tych organizacji będą brali udział w realizacji niniejszej inicjatywy m.in. oceniając złożone wnioski. Od strony
organizacyjnej złożenia konkursu i jego realizację przeprowadzą osoby zasiadające w zarządzie federacji na co dzień związane ze
stowarzyszeniem Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org'", Mariańskie Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych oraz Wspólnota Żyrardowa,
które posiadają doświadczenie w organizacji m.in. konkursu na inicjatywę senioralną. W ramach 4 projektów zachęcili i wspiera ii
grupy i stowarzyszenia realizujące ponad 40 inicjatyw na rzecz osób starszych w powiecie żyrardowskim.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

1.

Rodzaj kosztu
Koszty realizacji inicjatyw społecznokulturalnych (wynagrodzenie kadry
merytorycznej, materiały zużywałne,

Wartość
PLN
S 000,00

Z dotacji
8 000,00

Z innych
źródeł
0,00

t

I

poczęstunek, nagrody, upominki,
usługi np. druk dyplomów
Koszt materiałów promocyjnych
2.
3.
Koszty organizacyjne (opłaty bankowe,
mat. biurowe i eksploatacyjne)
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

1 600,00

1600,00

0,00

400,00

400,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

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* / 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.

Data

woli w imieniu oferentów)
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