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TOWARZYSZENIE RODZICOW I OPIEKUNOW 
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L.dz.91111/2016 
OdtSzial ds. InformacyjnO.Kance '. 

90-926 t,6dt I ~~rylnei ObsivOI MI8&~ke~cO'll 
L.dz ........ ~~.:.: .. :.;.::~.~~. ~at:k:wska 104 

to 

L6dz, dnia 9.11.2016 

Do Prezydenta 

Miasta Lodzi 

L6dz 

ul. Piotrkowska 104 

Zwracamy sitt z p osb~ 0 akceptacjtt zal~czonej oferty naszego Stowarzyszenia 

dotycz~cej impre y integracyjnej "Niech pol~czy nas tradycja", kt6ra odbttdzie 

sitt 10.12.20 16r. 

Powyzsza oferta r alizacji zadania publicznego skladana jest w ramach zadania: 

wspieranie rehabi itacji prowadzonej przez organizacje pozarz~dowe dzialaj~ce 

na rzecz 0 6b niepelnosprawnych, w formie zajttc rozwijaj~cych i 
podtrzymuj~cyc umiejtttnosci samodzielnego funkcjonowania oraz wl~czania 

spoleczne 0 os6b z rozmaitymi niepelnosprawnosciami, w trybie 

pozakonkur owym - zgodnie z art. 19a ustawy 0 dzialalnosci pOZytku 

publicznego i 0 wolontariacie 

Za Zarz~d 



Sloworzyszenie Rodzic6w i Opie un6w 
Os6b z Zespolern Downo w Ie dzi 
.Stowarzyszenie Trisornia 1" 

91-421 t6dz. ul. Kilinskiogo 2 
tel. (42) 630-73-48 

I(RS: 0000018766 NIP: 726 m 1200 

UPROSZCZONA OFERTA REAlIZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO 

POUCZENIE co do sDosobu wvDMniania ofertv: 
Ofert~ nalezy wypefnie wvtilcz ie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonyml przy poszczeg61nych polach oraz w 
przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdki\, np.: "pc bieranie* /niepobieranie*" oznacza, ze nalezy skreslie niewtasciwij odpowiedi, pozostawiajilc prawidlowij. 
Przyklad: "lIsllieraRie* /niepobiE ranie*". 

I. Podstawowe inform cje 0 ztoionej oferde 

1. Organ admlnlstracJI publ czneJ, 
do kt6re(0 adresowanaJI~st oferta 

2. Tryb, w kt6rym ztoiono ,fert-: 

3. RodzaJ zadanla publlczn gol) 

4. Tytut zadanla publlczne, 0 

S. Termln reallzacJI zadanl. publlcznesoZ
) 

II. Dane oferenta (-6\\) 

Prezydent Mlasta t.odzl 

Art. 19a ustawy z dnla 24 kwietnia 2003 r. 0 dziatalnosci potytku 
j)ublicznego i 0 wolontariacie 
Dziatalnosc na rZecz os6b niepetnosprawnych 

wspieranie rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarz~dowe dziataj~ce na 
rzecz os6b niepetnosprawnych. w fonnie zaj~c rozwijaj~cych i podtrzymuj~cych 
umiej~tnosci samodzielnego funkcjonowania oraz wt~czania spotecznego os6b z 
rozmaitymi niepetnosprawnosciami pn.- "Niechpot~czy nas tradycja" 
Data 1 01.12.2016 I Data 120.12.2016 
rozpocz.::cia zakorkzenia 

1. NalWa oferenta (-6w), Forma prawna, numer KraJowego ReJestru S,dowego lub InneJ ewldencjl, adres sledzlby oraz 
adres do korespondencJI ( eiel! Jest Inny od adresu sledzlby) 
Stowarzyszenie Rodzic6w Opiekun6w Os6b z Zespotem Downa w todzi "Trisomia 21" 
forma prawna - Stowarzy zenie 
Nr KRS 0000018766 
91-421 t6dt 
ul. Kiliriskiego 2 
numer rachunku bankowElgo: 72 1240 1545 11110000 1166 2987 

2. Inne dodatkowe dane ontaktowe, w Osoba upowainiona do sktadania wyjasnleri dotycz'lcych oferty 

tym dane os6b upowainlpnych do - Aleksandra Szymczak 

sktadanla wyJa~nlel\ dot'lbClcych oferty (np. tel. 668847921 
numer telefonu, adres pocz elektronlcznej, e-mail -stow.down@wp.pl 
numer faksu, adres strony ir ernetowej) www.downs.pl 

III. Zakres rzeczowy adania publlcznego 

1. Opls zadanla publlczl ego proponowanego do reallzacJI wraz ze wskazanlem, w szczeg6lno~cl celu, mleJsca Jego 
reallzacJI,lrUF' odblorc6 N zadanla oraz przewldywanego do wylcorzystanla wktadu osobowego lub rzeczowego 

r::;potkanie ma na celu intE gracjE: srodowiska rodzin os6b z Zespotem Downa. Wieczory wigilijne Sq organizowane przez nasze 

~towarzyszenie co roku Impreza jest jedynq z niewielu okazji do spotkania rodzic6w i dzieci poza codziennym 

pbowiqzkami wynikajqcyr~i z koniecznosci prowadzenia ciClgtej rehabilitacji. 

Planujemy, ie spotkanie odb.::dzie si.:: w Jagieloriskim Osrodku Kultury w todzi przy ul. Wsp61nej 6 w dn. 10 grudnia 2016 r 

~ imprezie weimie udzia 120 os6b - mieszkaric6w todzi. BE:dCl to rodzice i ich niepetnosprawne dzieci. 

~ planowanej liczbie 60~ os6b stanowiCl osoby niepetnosprawne. 

W zadaniu udziat wezm pracownicy Stowarzyszenia - w ramach wolontariatu - koordynacja, ksi.::gowanie i rozliczenie 

adania. 

1 ) Rodzaj zadania zawiera si~ w zakresie zadarl okreslonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalno~ci poiytku publicznego i 0 

wolontariacie. 

2) Termin realizacji zadania nie moze bye dluiszy nii 90 dni. 

Sk~~ • 
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2. Zaldadane rezultaty realiZe ell zadanla publleznego 

W rezultacie realizacji zada~ia nastilpi zaciesnienie wi~zi mi~dzy cztonkami rodzin os6b z Zespotem Downa. Rodzice i 

~zieci b~dil mogl! sp~dzic wspimiate chwile przy wsp61nym kol~dowaniu . Uszczeg6towlony harmonogram spotkania - patrz 

~afqcznik nr 1 do oferty 

IV. Szacunkowa kalkul. cja koszt6w realizacjl zadania publlcznego (w przypadku wiElkszej liczby koszt6w 
istnieje moiliwosc dodan a kolejnych wierszy) 

Rc idzaj kosztu Koszt catkowlty do ponleslenla do ponleslenl. 

(zt) z wnloskowanej dotaejl·' Ie irodk6w f1nansowych 

(d) wtlsnych, Crodk6w 
Lp. pochodqcych Iinnych 

tr6clet, wklldu osobowliO 
lub rDCZOWIlO" 

(zt) 

1. 
Wynaj~cie s ali w Jagielonskim 492,00 492,00 0,00 

Osro ~ku Kultury 

2. 
Us~uga kateri ~gowa dla 120 os6b 4680,00 1048,00 3632,00 

(39 z~ x 12 P os6b = 4680zt) 
'3. Wolontariat ~ praca sporeczna 300,00 0,00 300,00 

Koszty c g~em: 5472,00 1540,00 3932,00 

*. wklad osobowy zostsl wy/ ozony wedlug wzoru: 20 h praoy x 15 zl/h => 300,00 zl 

Oswiadczam{-y), Ie; 
1) proponowane zadanie p bliczne bEldzie realizowane wytilcznie w zakresle dziatalnoSci poiytku publicznego oferenta; 
2) w ramach sktadanej ofer y przewidujemy pel:lieraAie"'/niepobieranle'" sWiadczen pleniElinych od adresat6w zadania; 
3) wszystkie podane w ofercle oraz zatilcznikach informacje sil zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent"'/efereAei' sktad jilcy niniejszil ofertEl nie zalega (iill',lalega (iil)' z optacaniem naleinosci z tytutu zobowiilzan 

podatkowych; 
5) oferent',efereAei'" sktad jilCY niniejszil ofertEl nie zalega (iill"',lalega ( Jill' Z optacaniem naleinoSci z tytutu sktadek na 

ubezpleczenla spoteczne . 

.. ~~~.~~.~~.~.~~~~~~~~.~.i.~.~.~ ........... ~~?~~.~szen.i] ~a 21 

............. :(.~.'~·~I:~~:~;j;:.P!!..~ .. ........................... ;S;.:~~vo~ 
(podpis osoby upowainionej lub podpi y os6b upowainlonyeh . 

do skladania oswiadeze,; woll W imieni oferenta) 

Data 09.11.2016 

Zafacznlk: 

1. zahlcznik do ~ferty - harmonogram 
2. oferent jest z~~ejestrowany w Krajowym Rejestrze S~dowym 

3) Wartosc koszt6w og6tem do poniesienia z dotacji nie moZe przekroczyc 10000 zt. 

4 )w przypadku wsparcia reali acJi zadania publicznego. st ~ 
owmzyszenle lw ' llO 21 
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.. Stowarzyszenie RodziCQW i Opiek~n6w 
Osob z Zespolem Downo w !:o~zl 
.Stowarzyszenle Tnsomia 2 " 

91-421 !:6dz, ul. I<ilinskiego 2 
tel. (42) 630-73-48 

i<RS:0000018766 NIP: 726179 205 

Za1llczoik or 1 do oferty 

Harmonogram zadania 

Zadanie pu liczne realizowane w okresie od 01.12.2016 r. do 20.12.2016 r. 
Poszczeg61ne dzialania w zakr~ie realizowanego zadania 

publiczn~oI4) 

Spotkanie organizacyjne (om6wienie i 
rozdzielenie zadan zwi~ anyeh z organizaejq. 
imprezy integraeyjnej ,,1' ieeh polq.ezy nas 
tradyeja"). 
Zebranie ofert i wyb6r n ~korzystniejszej 
oferty dotyezq.eej eateril1 gu na impreze. 
Zam6wienie i wyslanie ~ aproszen 
Impreza integraeyjna "N~ech polllczy nas 
tradycja" wg nast~pujq.( ego seenariusza: 
godz. 
16 00 - powitanie przyby yeh gosci i ezlonk6w 
stowarzyszenia 
16 30 - wystq.pienia zapr ~szonyeh gosci 
17 00 - zyezenia i dziele lie si~ oplatkiem 
17 30 - wieezerza wigilij la 
18 30 - wyst«P podopiee znyeh Stowarzyszenia 
- Jaselka 
19 00 wsp61ne kol~dowapie 
ok. 21 00 ofiejalne zakoi ezenie wieezoru 

Podsumowanie zadania (uregulowanie 
platnosci rozliezenie zadania i przygotowanie 
sj)rawozdanial 

Terminy realizacji 
poszczegolnych dzialan 

01.12.2016r. 

01 - 05.12.2016r. 

01 - 05.12.2016r. 
10.12.2016r. 

12 -20.12.2016r. 

OCerent lub inny podmiot odpowiedzialny za 
dzlalanie w zakresie realizowanego zadania 

publicznee:o 

Stowarzyszenie 

Stowarzyszenie 

Stowarzyszenie 
Stowarzyszenie 

Stowarzyszenie 

Za Zarzq.d 
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