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Załączniki do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku

z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)

Załącznik nr 1

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 jest adresowana oferta

WÓJT GMINY RAWA MAZOWIECKA

2. Rodzaj zadania publicznego1'
ORGANIZACJA IMPREZY INTEGRACYJNEJ MAJĄCEJ NA CELU ZMIANĘ 
SPOŁECZNEGO OBRAZU AUTYZMU 1 PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI 
NA TEMAT TEJ CHOROBY.
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www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Kejestrze Sądowym iub innej ewidencji, adres siedziby, strona

Stowarzyszenie Autyzm- Ktoś Zaczarował Mój Świat Rossocha 1 96-200 Rawa Mazowiecka
KRS 0000612646 w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów 
Opieki

2. Dane osoby upoważnionej do składania Edyta Nowak-prezes
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 603822111
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) e-mail: edyta959@wp.pl

III. Zakres rzeczowy zadania pub I icznego
1. Tytuł zadania publicznego Spotkanie integracyjne rodzin Stowarzyszenia

2. Termin realizacji zadania publicznego21 Data 
rozpoczęcia

01.12.2021 Data 
zakończenia

08,12,2021

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Spotkanie integracyjne Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 04.12.2021W Wiosce Mchu i Paproci w Wólce Lesiewskiej. 

Podczas organizacji kładziemy nacisk na integrację dzieci niepełnosprawnych z młodzieżą i dorosłymi. W Ramach

ii

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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spotkania odbędą się warsztaty stolarskie, gry i zabawy. Dla uczestników przewidziany jest poczęstunek jak również 

wspólne ognisko oraz wiele atrakcji . Listę chętnych sporządzą członkowie Stowarzyszenia jak również przygotują 

dekorację, którą zabiorą na spotkanie.

Osoby realizujące: Członkowie Stowarzyszenia Autyzm Ktoś Zaczarował Mój Świat
1

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Wzmacnianie więzi i integracji wśród 

dzieci i młodzieży.

Około 30 osób fotograficzna

Integracja rodzinna i społeczna
Około 30 osób Fotograficzna
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4 osoby fotograficzna

które będą wykorzystane w realizacji zadania

Stowarzyszenie Autyzm Ktoś Zaczarował Mój Świat zostało zarejestrowane w dniu
13 kwietnia 2016 roku w Rossosze. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem rodziców i innych osób 
dobrej woli, które chcą pomagać osobom borykającym się z problemami autyzmu, zespołem aspergera i
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stowarzyszeniu.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działanie na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju, autyzmem i pochodnymi zaburzeniami,
2. Działanie na rzecz rodzin dzieci,
3. Uwrażliwianie społeczeństwa na problemy osób dotkniętych autyzmem i ich rodzin
4. Propagowanie wiedzy na temat autyzmu, zespołu aspergera i pochodnymi oraz problemów z nimi 
związanych w społeczeństwie.
5. Działanie na rzecz integracji społecznej osób dotkniętych autyzmem, zespołem aspergera i pochodnymi.
2017 dofinansowanie z Urzędu Miasta na warsztaty plastyczne
2018 dofinansowanie z Urzędu Gminy na Piracki piknik Integracyjny
2018 dofinansowanie z Urzędu Gminy na Sportowy Piknik Integracyjny
2019 dofinansowanie z Urzędu Gminy na Piknik Hallowen.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN

Z dotacji Z innych 
źródeł

1. Opłata za warsztaty stolarskie, ognisko 
i inne atrakcje w Wiosce Mchu i 
Paproci

1200 1200 0

2. Zakup artykułów spożywczych 800 800 0
3.
4.
5.
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 2000 2000 0



V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego 
oferenta (-tów)r

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 
publicznego;

3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* /.załegaf-ją-)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych;

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / załegaf^-* z opłacaniem należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne;

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)

STOWARZYSZENIE
"AUTYZM-KTOŚ ZACZAROWAŁ MÓ] ŚWIAT'1 

Rossocha 1, 96-200 Rawa Maz. 
NIP 835-160-63-24 Regon 364192775 
KRS: 0000612646, tel. 603 822 111


