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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Zarząd Powiatu Ełckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób
13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych
16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego
27) promocja i organizacja wolontariatu
32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

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

Nazwa: Fundacja Odpowiedzialni Za Marzenia, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000657063,
Kod pocztowy: 19-300, Poczta: Ełk, Miejscowość: Ełk, Ulica: Ul. Nadjeziorna 23/54, Numer posesji:
23, Numer lokalu: 54, Województwo: warmińsko-mazurskie, Powiat: ełcki, Gmina: Ełk, Strona
www: www.odpowiedzialnizamarzenia.pl, Adres e-mail:monika.drobinska@gmail.com, Numer
telefonu: 511589675,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Monika Drobińska
 
Adres e-mail: monika.drobinska@gmail.com Telefon: 
511589675

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
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1. Tytuł zadania publicznego Zielona Eko Chatka

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.05.2020 Data
zakończenia

30.06.2020

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

Opis zadania

Celem projektu jest utworzenie na terenie powiatu ełckiego drewnianej, plenerowej Zielonej Eko
Chatki.
Dach „chatki” porośnięty byłyby zielenią – trawą lub kwiatami. Chatka czynna byłaby całą dobę, do
takiej chatki w każdej chwili, każdy mógłby wkładać rzeczy których już nie potrzebuje takie jak:
książki, gry planszowe i „drobne” zabawki.
Rzeczy z Chatki, można będzie również zabierać do domu – ucząc dziecko odpowiedzialności, gdy
zabawka będzie już niepotrzebna należy ją oddać. W każdej chwili do Eko Chatki można będzie
włożyć rzeczy, z wymienionego asortymentu, których sami nie potrzebujemy (jeśli będzie miejsce).
Projekt wraz z fundacją tworzyć będzie Miejskie Przedszkole „Perełka”, które systematycznie będzie
oddawać nam zebrane rzeczy, byśmy mogli przekazać je do chatki - zawarta zostałaja już umowa
wstępna z Panią Elżebietą Wysocką, dyrektor.

Jak to działa?
Zasada jest prosta: wypożycz, przeczytaj,pobaw się, skorzystaj, oddaj, podziel się również tym czego
Ty już nie potrzebujesz.

Misją projektu jest integracja społeczności poprzez wzajemne dzielenie się tym, co jednemu z nas
zbywa, a dla drugiego może być chwilą wytchnienia, radości i edukacji.

Idea zielonych chatek, ma na celu również propagowanie dobrych rozwiązań dotyczących ochrony
środowiska. To pierwsza zielona chatka, jaka powstanie w Polsce.

Projekt łączy prospołeczne i innowacyjne rozwiązania w trosce o środowisko naturalne, z troską o
rozwój mieszkańców i turystów Mazur. Zielone dachy mają dużą zdolność do zatrzymywania wody
opadowej, mogą też być inspiracją dla innych w większych projektach budowlanych w naszym
powiecie, na co bardzo liczymy!

Miejsce realizacji

Powiat ełcki

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika
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Utworzenie na terenie powiatu
ełckiego drewnianej, plenerowej
Zielonej Eko Chatki.

utworzenie chatki Fotoreportaż z otwarcia

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

Charakterystyka oferenta

Fundacja Odpowiedzialni Za Marzenia powołana została 3 lata temu. Realizuje projekty, które
zawsze są odpowiedzią na zauważone problemy społeczne, a nie przodkowym "strzałem".
Misją fundacji, jest pomoc w budowaniu pozytywnych relacji ludzi ze społeczeństwem, zachęcanie
do prac woluntarystycznych, wspieranie grupowych działań opartych na współpracy, a także
inspirowanie innych do działań nietypowych, jak również uczenie kreatywnego myślenia.
Fundacja za cel obrała działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Jedynym z głównych celów fundacji, jest promowanie czytelnictwa, jako narzędzie edukacyjnego do
budowania kapitału społecznego i kulturowego. Fundacja kładzie nacisk na promowanie literatury,
jako ważnej dziedziny gospodarki kreatywnej na płaszczyźnie lokalnej, regionalnej,
makroregionalnej i międzynarodowej.
Chcemy także wzmacniać inicjatywy łączące literaturę z biznesem, turystyką kulturalną i
zarządzaniem samorządowym. Naszą misją jest także wykorzystywanie literatury, jako narzędzia
przyczyniającego się do wzrostu spójności społecznej.

Fundacja Odpowiedzialni Za Marzenia nastawiona jest na wszelkie działania prospołeczne i
ekologiczne, które odpowiadają na faktyczne problemy społeczne.

www.odpwiedzialnizamarzenia.pl

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

- Utworzenie biblioteki plenerowej w Parku Kopernika
- Utworzenie biblioteki plenerowej w Parku na os. Grodzieńskim
- utworzenie biblioteki na oddziale pediatrycznym - Pro Medica
- utworzenie biblioteki na oddziale rehabilitacji kardiologicznej - Pro Medica
- utworzenie biblioteki na oddziale otolaryngologicznym - Szpital Wojskowy
- utworzenie biblioteki dla osób z niepełnosprawnościami - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ełku
- współtworzenie bibliotek dla więźniów i aresztantów - łącznie fundacja przekazała 700 książek:
Zakład Karny w Dublinach
Areszt Śledczy w Suwałkach
Areszt Śledczy w Giżycku
Areszt Śledczy w Olsztynie

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Sprzęt niezbędny do pracy biura podczas realizacji projektu: telefon, laptop, aparat, samochód
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Usługa stolarska -
wykonanie "Eko chatki"

2300,0    

2. Przewóz i monataż Zielonej Eko Chatki 400,0    

3. Wyposażenie Eko Chatki 400,0    

4. Zakup roślinności 200,0    

5. Tabliczki informacyjne - drewniane -
rękodzieło

200,0    

6. Promocja projektu w mediach 300,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 3800,0 3400,0 400,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), 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.
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........................................
.....

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Potwierdzenie złożenia oferty (obligatoryjny - papierowo)

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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