
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 Zarząd Powiatu Świeckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 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 email, numer telefonu

Fundacja Aktywizacji i Integracji
86-170 Nowe
Kościuszki 2
Forma prawna: fundacja
KRS 0000631026

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

Marcin Tylman, 531625912, scarpanove@o2.pl
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Spędzamy aktywne wakacje z FAI

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2021-08-01 Data

zakończenia 2021-09-13

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

Fundacja Aktywizacji i Integracji świadczy wsparcie grupom defaworyzowanym, w tym dzieciom i młodzieży z rodzin
borykających się z problemami takimi jak bezrobocie, niezaradność wychowawcza rodziców, ubóstwo. Ponadto pracujemy
z dorosłą młodzieżą, która opuściła placówki pieczy zastępczej. Ich sytuacja jest szczególnie trudna, gdyż nie mają oni
możliwości, z różnych przyczyn, wziąć udziału w aktywnościach wakacyjnych. Z drugiej strony, pracujemy z dziećmi i
młodzieżą, których rodzice poprzez nadmierną aktywność zawodową nie zawsze są w stanie poświęcić czasu dzieciom.

Cel główny:
Zapewnienie grupie docelowej możliwości spędzenia czasu wolnego podczas letnich wakacji.
Cele szczegółowe:
- możliwość poznania nowych, ciekawych miejsc
- nauka samodzielności i odpowiedzialności
- poszerzenie zainteresowań i rozbudzenie pasji dzieci i młodzieży poprzez poznanie nowych atrakcji i aktywności w
okresie wakacyjnym
- wsparcie zaangażowanych pracą rodziców, którzy mają utrudnioną możliwość spędzania czasu ze swoimi dziećmi

Nasze cele zrealizujemy poprzez działania:
1.Wyjazd na Kaszuby - Skansen w Wdzydzach Kiszewskich oraz ogród dendrologiczny w Wirtach (dla 6 osób - młodzieży
objętej wsparciem w formie programu mieszkań treningowych i opiekuna)
- przejazd 2 autami służbowymi, 100 km x 2 przejazdy x 2 auta = 400 km, przyjęta stawka 1 zł za 1 km, 400 km x 1 zł = 400
zł
- zakup biletów wstępu do skansenu w Wdzydzach, 17 zł bilet normalny, 12 zł bilet ulgowy, 1 x 17 zł + 5 x 12 zł = 77 zł
- zakup biletów wstępu do ogrodu dendrologicznego w Wirtach, 5 zł x 6 osób = 30 zł
- wyżywienie, 6 osób x 50 zł = 300 zł
- opiekun grupy, wkład osobowy, 1 osoba x 10 h x 30 zł = 300 zł

2. Udział w spływie kajakowym Borsk - Wojtal 16 km, przelot paralotnią z instruktorem (dla 6 osób - młodzieży objętej
wsparciem w formie programu mieszkań treningowych i opiekuna)
- przejazd 2 autami służbowymi, 100 km x 2 przejazdy x 2 auta = 400 km, przyjęta stawka 1 zł za 1 km, 400 km x 1 zł = 400
zł
- wynajem sprzętu (kajaki), 270 zł (dla 6 osób)
- wyżywienie, 20 zł x 6 osób = 120 zł
- przelot paralotnią w tandemie, 1000 zł (dla 6 uczestników)
- opiekun grupy, wkład osobowy, 1 osoba x 10 h x 30 zł = 300 zł

3.Udział w Jarmarku św. Dominika w Gdańsku (dla 6 osób - młodzieży objętej wsparciem w formie programu mieszkań
treningowych i opiekuna)
- zakup biletów PKP w obie strony , 50 zł x 6 osób = 300 zł
- wyżywienie, 50 zł x 6 osób = 300 zł
- opiekun grupy, wkład osobowy, 1 osoba x 10 h x 30 zł = 300 zł

4.Wyjazd na Półwysep Helski, dwudniowy z noclegiem (dla 6 osób - młodzieży objętej wsparciem w formie programu
mieszkań treningowych i opiekuna)
- zakup biletów PKP w obie strony, 80 zł x 6 osób = 480 zł
- wynajem 3 namiotów, 3 x 50 zł = 150 zł
- opłata za nocleg na polu namiotowym. 15 zł x 6 osób = 90 zł
- wyżywienie, 50 zł x 6 osób x 2 dni = 600 zł
- opiekun grupy, wkład osobowy, 1 osoba x 40 h x 30 zł = 1200 zł

5.Wyjazd do Torunia, zwiedzanie starego miasta (dla 6 osób - młodzieży objętej wsparciem w formie programu mieszkań
treningowych i opiekuna)
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- przejazd 2 autami służbowymi, 100 km x 2 przejazdy x 2 auta = 400 km, przyjęta stawka 1 zł za 1 km, 400 km x 1 zł = 400
zł
- opłata za przejazd autostradą, 2 przejazdy x 2 auta x 13,20 = 52,8 zł
- wyżywienie, 50 zł x 6 osób = 300 zł
- opiekun grupy, wkład osobowy, 1 osoba x 8 h x 30 zł = 240 zł

6.Udział w spływie kajakowym Młynki - Wda (11 km) (dla 6 osób - młodzieży objętej wsparciem w formie programu
mieszkań treningowych i opiekuna)
- przejazd 2 autami służbowymi, 50 km x 2 przejazdy x 2 auta = 200 km, przyjęta stawka 1 zł za 1 km, 200 km x 1 zł = 200
zł
- wynajem sprzętu (kajaki), 270 zł (dla 6 osób)
- wyżywienie, 20 zł x 6 osób = 120 zł
- opiekun grupy, wkład osobowy, 1 osoba x 10 h x 30 zł = 300 zł

7.Wyjazd do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni (dla 25 osób - młodzieży objętej wsparciem w formie programu
mieszkań treningowych oraz dzieci uczestniczących w projektach edukacyjnych FAI wraz z opiekunami)
- wynajem autokaru, 2425 zł
- opłata za parkingi, 100 zł
- ubezpieczenie uczestników, 100 zł
- wynagrodzenie obsługi (1 kierownik, 2 opiekunów), 330 zł
- bilety wstępu do Centrum Nauki Eksperyment, dla 25 osób, 625 zł
- posiłek w McDonald’s dla 25 uczestników, 420 zł
- opiekun grupy wkład osobowy, 2 osoby x 9 h x 30 zł = 540 zł

Odbiorcy działania:
1 odbiorca - młodzież w wieku 18-20 lat, osoby objęte wsparciem w formie programu mieszkań treningowych (osoby, które
opuściły placówki pieczy zastępczej)
2 odbiorca - dzieci w wieku 7-15 lat uczestniczące w aktualnych projektach edukacyjnych Fundacji, uczniowie szkoły
podstawowej oraz średniej.

Planujemy pobierać opłaty od uczestników w wysokości 50 zł (25 osób x 50 zł = 1250 zł, z przeznaczeniem na częściowe
pokrycie kosztów wyżywienia).

Osoby zaangażowane do realizacji działań posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami
niepełnosprawnymi. Pierwszy opiekun, Anna Jędrzejczyk, pracuje w programie mieszkań treningowych "Mój pierwszy
dom", realizowanym przez FAI, wspiera również działania Fundacji w zakresie kultury. Drugi opiekun, Magdalena
Cichowicz od kilku lat prowadzi projekty w FAI nastawione na edukację, aktywizację i rozwój dzieci i młodzieży, np.
Pracownia stolarska 'U Dżepetta", "Sztuka mała". Opiekunowie są włączeni w organizację cyklicznych imprez dla lokalnej
społeczności, jak Pozarządowy Kiermasz Świąteczny, Zawody Latawcowe "Bliżej Nieba", Przegląd Piosenki Jesiennej,
Hoop Park Challenge.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Ilość osób, które wezmą udział w
wyjeździe na Kaszuby - Skansen w
Wdzydzach Kiszewskich oraz ogród
dendrologiczny w Wirtach

6 osób Lista obecności, zdjęcia

Ilość osób, które wezmą udział w
spływie kajakowym Borsk-Wojtal 16
km i przelotem paralotnią

6 osób lista obecności, zdjęcia

Ilość osób, które wezmą udział w
Jarmarku św. Dominika w Gdańsku 6 osób lista obecności, zdjęcia
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Ilość osób, które wezmą udział w
wyjeździe na Półwysep Helski 6 osób lista obecności, zdjęcia

Ilość osób, które wezmą udział w
wyjeździe do Torunia (zwiedzanie
starego miasta)

6 osób lista obecności, zdjęcia

Ilość osób, które wezmą udział w
spływie kajakowym Młynki - Wda (11
km)

6 osób lista obecności, zdjęcia

Ilość osób, które wezmą udział w
wyjeździe do Centrum Nauki
Eksperyment w Gdyni

25 osób lista obecności, zdjęcia

Możliwość wspólnego, bezpiecznego
spędzenia czasu pod okiem
profesjonalnych opiekunów

Udział dzieci i młodzieży w 7
wyjazdach w okresie letnim lista obecności, zdjęcia

Rozwój pasji i zainteresowań wsród
dzieci i młodzieży 80% Ankieta przed i po wykonaniu projektu

Wzrost świadomości na temat
znajdujących się wokół atrakcji i
możliwości aktywnego spędzania
czasu

80% Ankieta przed i po wykonaniu projektu

5. Krótka charakterystyka oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów,
które będą wykorzystane w realizacji zadania

Fundacja Aktywizacji i Integracji realizuje przedsięwzięcia z zakresu wsparcia społecznego, edukacji, aktywizacji oraz
integracji. Kluczowym celem fundacji jest wyrównywanie szans społecznych poprzez projektowanie i wdrażanie
alternatywnych i innowacyjnych rozwiązań dla społeczności lokalnych. Ważnymi obszarami działań są: integracja osób
niepełnosprawnych - prowadzimy WTZ (zadanie zlecone przez Powiat Świecki), projekty "Masażysta z dostawą do domu",
"Terapeuta z dostawą do domu"; edukacja - realizujemy wiele projektów dedykowanych dorosłym, młodzieży i dzieciom,
jak Pracownia stolarska "U Dżepetta", "Sztuka mała", lektorat języka angielskiego; wsparcie seniorów - od lat prowadzimy
projekt Aktywny Senior. W zakresie sportu prowadzimy sekcję dalekowschodnich sztuk walki Bugei Dojo Nowe. Od
września 2020 roku fundacja organizuje usługi psychiatry i psychologa (komercyjne), również w dziedzinie wsparcia
psychicznego projekt "Bezpieczna Przystań". Od stycznia 2021 r. realizujemy zadanie zlecone przez Powiat Świecki -
program mieszkań treningowych "Mój pierwszy dom" skierowany do osób wychodzących z placówek pieczy zastępczej.
FAI jest podmiotem ekonomii społecznej - prowadzimy działalność gospodarczą (usługi, handel, rękodzieło), zatrudniamy
osoby z grup defaworyzowanych, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Aktualnie fundacja zatrudnia 23 osoby. 

Przewidujemy wkład własny w formie wolontariatu opiekunów podczas zaplanowanych zadań:
- 1 osoba x 97h x 30 zł = 2910 zł (działania pkt. 1-7)
- 2 osoba x 9h x 30 zł = 270 zł (działanie 7)
 razem 3180 zł

Wkład rzeczowy: 2 samochody służbowe Fundacji, które będą wykorzystane do realizacji działań.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji Z innych
źródeł

1 Wyjazd na Kaszuby - Skansen w Wdzydzach Kiszewskich oraz ogród
dendrologiczny w Wirtach

1 107,00 zł
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2 Udział w spływie kajakowym Borsk-Wojtal 16 km, przelot paralotnią 2 090,00 zł

3 Udział w Jarmarku św. Dominika w Gdańsku 900,00 zł

4 Wyjazd na Półwysep Helski 2 520,00 zł

5 Wyjazd do Torunia (zwiedzanie starego miasta) 992,80 zł

6 Udział w spływie kajakowym Młynki - Wda (11 km) 890,00 zł

7 Wyjazd do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni 4 540,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 13 039,80 zł 8 609,80 zł 4 430,00 zł
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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)1) z opłacaniem należności z tytułu

zobowiązań podatkowych;
4. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5. dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/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 oferentów

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

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 (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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