
Załączniki do rozporządzenia  
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz….) 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

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 ROPA 

2. Rodzaj zadania publicznego1) 
1.pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 
2. 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 

 
 
Fundacja „Szlachetne Zdrowie…”, forma prawna: fundacje, KRS: 0000170276  siedziba: Ropa 578, 38-312, strona internetowa: 
http://szlachetnezdrowie.iaw.pl 
Mail: moha@interia.pl, telefon:605-785-857 
 
 

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

 
 
 
Grzegorz Mrozowski – Prezes Zarządu 
Telefon: 605-785-857 
Mail: moha@interia.pl 
 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego 
wzrost dostępności usług społecznych wśród dzieci i młodzieży do 18l. oraz 
ich rodzin z terenu gminy Ropa, przez prowadzenie świetlicy opiekuńczej na 
terenie gminy Ropa 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

01.01.2021 Data  
zakończenia 

28.02.2021 

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

 
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.  

http://szlachetnezdrowie.iaw.pl/
mailto:moha@interia.pl


W ramach zadania publicznego planowane jest zapewnienie niezbędnych środków finansowych na utrzymanie 

funkcjonowania na terenie gminy Ropa, świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w okresie od 01.01.2021- do 28.02.2021. 

Celem zadania publicznego jest zapewnienie usług społecznych wśród dzieci i młodzieży do 18l. oraz ich rodzin z terenie 

gminy Ropa, przez utworzenie miejsca opieki i wychowania, w którym udzielana będzie pomoc w nauce oraz 

organizowania czas wolny w formie zabaw, rozwijane zainteresowania, w ramach prowadzonych zajęć w placówce 

wsparcia dziennego o funkcji opiekuńczej w okresie od 01.01.2021 do 28.02.2021. Dzięki realizacji działania zostanie 

utworzone ponad 40 miejsc dla uczestników wsparcia dziennego.  

 Usługi społeczne świadczone w placówce zapewnią uczestnikom rezultaty: adekwatną do potrzeb opiekę i wychowanie, 

pomoc w nauce i organizację czasu wolnego w aspekcie zainteresowań, zabaw. Szczególną rolę placówka odegra dla 

rodziców dzieci, którzy walczą z obecnie panującą pandemią korona wirusa Sars-CoV-2, gdyż dzięki zostanie im 

zapewnione miejsce opieki nad dziećmi w czasie, kiedy będą w pracy.  

Miejsce realizacji: Ropa 229, 38-312 Ropa – wynajem lokalu pod działalność świetlicy od Parafii Rzymskokatolicka w 

Ropie, która udostępniła lokal pod działalność świetlicy 

Należy wskazać, że zapotrzebowanie na funkcjonowanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Ropie, zostało 

potwierdzone przez realizację projektu dofinansowanego ze środków europejskich w okresie od 02.01.2018 do 

30.11.2020 w trakcie realizacji projektu wsparcie otrzymało 55 dzieci, a także ich rodziny. Należy wskazać, że z 

momentem zakończenia projektu, Fundacja identyfikowała wysokie zainteresowanie dalszym uczestnictwem dzieci w 

zajęciach prowadzonych w świetlicy, dlatego też niezbędne jest zapewnienie środków finansowych umożliwiających 

dostęp do nauki, usług społecznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ropa.  

Grupa docelowa zadania publicznego: 

Opis grup docelowych  

DZIECI I MŁODZIEŻ do 18 roku życia zamieszkujące teren gminy ROPA, w ramach projektu możliwe będzie utworzenie 40 

miejsc, jednakże ze względu na obecnie panującą pandemię w jednym czasie na terenie placówki będzie mogło 

przebywać maksymalnie 30 dzieci. Rodzice dzieci objętych wsparciem, którzy np. w trakcie pracy nie są w stanie 

zapewnić dzieciom odpowiedniej opieki.  

PROBLEMY:  

Niewydolność opiekuńczo– wychowawcza rodziców/opiekunów. Na terenie gminy występuje migracja zarobkowa. Dla 

rodzica pozostającego w domu sytuacja czasowej nieobecności małżonka to konieczność przejęcia obowiązków 

wychowawczych. Kobiety są nadmierne obciążone obowiązkami domowymi, co skutkuje zaniechaniem oddziaływań 

wychowawczych. Dla dzieci sytuacja ta oznacza życie w niestabilnych warunków wychowaw. obserwacje naucz, 

wskazują na poważne problemy dzieci z rodzin pracowni. migrujących. Podejmowane przez szkołę działania jedynie 

łagodzą skutki migracji zarobkowych. Niewydolność wychowawcza z czasem przeradza się w bezradność  

Niski status ekonomiczno– społeczny, który jest wynikiem.in. braku stałych dochodów oraz niskiego poziomu 

wykształcenia mieszkańców gminy.  

Brak stabilnych dochodów występuje w rodzinach w których rodzice prowadzą jednoosobową działalność gosp. w 



branży budowl., w okresie zimowym 30 % z nich zawiesza działalność gospodarczą.  

Stereotypy panujące na wsi, dot. głównie segregacji rynku pracy (uczniowie przypisują zawody związane z matem. 

mężczyznom, a humanistyczne i artystyczne kobietom – co nie znajduje pokrycia z wynikami naucz. – dziewczyny 

uzyskują lepsze wyniki w naucz. bez wzg. na przedmiot). Występuje przekonanie, że nie warto się uczyć bo to nie 

przekłada się na zdobycie dobrej pracy. Równocześnie występuje utrwalony w mentalności mieszkańców stereotyp 

sztywnego podziału ról rodziców, w którym mężczyzna "zdobywa pieniądze" i jest nieobecny w domu, zaś kobieta 

zajmuje się domem i wychowaniem dzieci. Utrwalony stereotyp ról deprecjonuje pozycję kobiet, jest nieadekwatny do 

potrzeb rodzic. i małż. Sytuacja taka prowadzi niejednokrotnie do powstawania negatywnych skutków w postaci 

kryzysów, ma udział w przyczynach samotności małżonków, alkoholizmu, przemocy domowej, podstawą tych 

stwierdzeń jest analiza sytuacji osób zgłaszających się o pomoc do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. i 

OPS w gm. Ropa.  

Fundacja „Szlachetne zdrowie…” od 01.02.2018 prowadzi świetlicę opiekuńczo-wychowawczą i w dalszym ciągu 

identyfikuje się wysokie zapotrzebowanie na jej dalsze funkcjonowanie, rodzice dzieci zgłaszają chęć korzystanie z 

wsparcia świetlicy w zakresie zapewnienia ich dzieciom miejsca do spędzania czasu wolnego w sposobu kreatywny i 

pożyteczny. Na podstawie przeprowadzonej ankiety wśród rodziców dzieci, którzy czynnie korzystają ze wsparcia 

świetlicy, w okresie 01.01.2021-28.02.2021 prognozuje się, że z zajęć prowadzonych będzie korzystać od 20 do 30-cioro 

przedstawicieli grupy docelowej. 

Brak wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodziców. Uczniowie sprawiający trudności w 

nauce są kierowani i diagnozowani w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gorlicach, opinie są wysyłane do szkół. 

Zalecenia nie zawsze są w pełni realizowane, z uwagi na brak specjalistów.  

Celem zadania jest poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach na terenie 

gminy Ropa (miejsca dla 40 os.) oraz zapewnienie im aktywnego, kreatywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu 

poprzez uczestnictwo w zajęciach świetlicowych w okresie 01.01.2021-28.02.2021. 

Świetlica jako placówka wsparcia dziennego będzie funkcjonować w godzinach adekwatnych do możliwości 

uczestników, wstępna propozycja od pn. do pt. od 10.00 do 16.00 – z możliwością wydłużenia czasu oraz w przypadku 

zgłoszenia zapotrzebowania będzie czynna w sobotę i niedzielę. w trakcie realizacji godziny otwarcia mogą zostać 

zmodyfikowane zgodnie z potrzebami uczestników. W sposób stały w świetlicy pracować będzie 2 wychowawców, 

oferujących dla dwóch docelowo 20-osobowych grupach uczestników opiekę pedagogiczną, pomoc w nauce i w rozwoju 

zainteresowań, łącznie dla 40 uczestników.  

W ramach przedmiotowego zadania publicznego planuje się realizację następujących działań: 

- prowadzenie zajęć przez wychowawców w placówce wsparcia dziennego na terenie gminy Ropa w okresie 01.01.2021-

28.02.2021 

- zapewnienie dzieciom i młodzieży do lat 18 udziału w zajęciach pobudzających kreatywność – m.in. zajęcia plastyczne, 

techniczne 

- rozwijanie umiejętności społecznych dzieci i młodzieży do lat 18, poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez 



wychowawców w świetlic. 

- zapewnienie czasu na rozwijanie zainteresowań dzieci m.in. na terenie świetlicy będą organizowane dla dzieci i 

młodzieży umożliwiające wspólne granie w gry planszowe, rysowanie, malowanie.  

- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej 

posiadanej przez Wnioskodawcę – ilość godzin z wykorzystaniem technologii -informacyjno-komunikacyjnej – 

10h/uczestnika. 

Wszystkie zajęcia prowadzone na terenie świetlicy będą spełniać wymagany reżim sanitarny w związku z panującą 

pandemią koronawirusa Sars-CoV-2. 

 W celu organizacji placówki opiekuńczo-wychowawczej konieczne jest zapewnienie odpowiedniego personelu tj. 2 

pedagogów-wychowawców, posiadających kwalifikację do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Do zadania 

publicznego zostaną zaangażowane dwie Panie, które dotychczas pracowały w świetlicy i zajmowały się opieką nad 

dziećmi. 

Pani Barbara Zagórska posiada odpowiednie kwalifikację do prowadzenia świetlicy pod względem administracyjnym, a 

także posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć opiekuńczo- wychowawczych. Dzięki pełnieniu w ramach projektu 

unijnego funkcji Kierownika świetlicy, zna doskonale grupę docelową projektu, problemy z jakimi borykają się rodzice 

dzieci, a także doskonale wie w jaki sposób opracować plan wsparcia dla danego uczestnika zadania publicznego. 

Pani Barbara Sarnecka – posiada kwalifikację do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Dodatkowo pełniła 

rolę wychowawcy w ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską „Świetlica Opiekuńcza w Ropie”, w 

okresie od 02.01.2018 do chwili obecnej. 

Nad prawidłową realizacją zadania publicznego będzie czuwał Prezes Zarządu fundacji, który koordynował 

funkcjonowanie świetlicy do dnia dzisiejszego. 

 Dodatkowo zostanie zaplanowana stała współpraca ze szkołami, pomocą społeczną, kuratorami rodzinnymi oraz innymi 

instytucjami pomagającymi dziecku i rodzinie (poradnia psychologiczno – pedagogiczna, poradnia terapii uzależnień).  

Należy wskazać, że niezbędne jest zapewnienie funkcjonowania na terenie gminy Ropa, placówki wsparcia dziennego, 

dzięki realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, możliwe będzie funkcjonowanie takiej placówki w okresie od 

01.01.2021 do 28.02.2021  

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Liczba miejsc świadczenia usług 
społecznych 

40 Regulamin świetlicy, strona internetowa 
świetlicy, dziennik zajęć, karty zgłoszeniowe 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie  
 
 
 
 
 

20 Planuje się utworzenie 40 m-c dla dzieci i 
młodzieży, jednak z zgłaszanym 
zapotrzebowaniem na okres styczeń -luty 
2021 prognozowana liczba uczestników 
świetlicy jest na poziomie 20-30 os. 
Sposób pomiaru: Oświadczenie o zapisaniu 
się do świetlicy, listy obecności, dziennik 
zajęć, dokumentacja z prowadzonych zajęć.  



 
Ilość uczestników, która nabyła wiedzę 
na temat sposobów kreatywnego 
spędzania czasu wolnego  

20 Oświadczenie o zapisaniu się do świetlicy, 
listy obecności, dziennik zajęć, 
dokumentacja z prowadzonych zajęć 

 

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

Fundacja „Szlachetne zdrowie…” posiada niezbędne doświadczenie do realizacji działania w ramach przedmiotowego 

zadania publicznego. Należy wskazać że w okresie od 02.01.2018 do 30.11.2020 prowadziła świetlicę opiekuńczą w 

Ropie, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt.” Świetlica Opiekuńcza w Ropie”. Wartość 

projektu: 613 907,51. Liczba uczestników projektu: 55 uczestników dzieci i młodzież do lat 18 zamieszkująca teren gminy 

ROPA. Fundacja posiada zrekrutowane dwie Panie, które prowadziły świetlicę w ramach projektu, a tym samym 

doskonale znają grupę docelową zadania projektowego. W posiadaniu Fundacji „Szlachetne zdrowie…” są akcesoria do 

zajęć plastycznych, tablica interaktywna, materiały dydaktyczne, meble umożliwiające prowadzenie zajęć. Dodatkowo, 

Fundacja w latach 2009 - 2011 Fundacja zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszu szwajcarskiego pn. „Dwór w 

Ropie Inkubatorem dla Organizacji Turystycznych i Ekologicznych”, wartość zadania wyniosła 944 424,77zł. Projekt 

ukierunkowany był na przygotowanie współpracy lokalnych organizacji społecznych. W latach 2012 - 2015 fundacja 

dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego zrealizowała remont oficyny zachodniej, lokując w niej swoją siedzibę. 

Wartość zrealizowanych prac to 350 tys. złotych, oprócz dotacji źródłem finansowania były środki przekazane przez 

Fundatora. Obecnie Fundacja posiada środki własne zaplanowane jako wkład własny dla realizację zadania oraz zdolność 

kredytową, umożliwiającą realizację projektu. 

W 2017 Fundacja zrealizowała projekt "Eko - działania na rzecz rozwoju i aktywizacji społecznej mieszkańców gmin: 

Ropa, Sękowa i Uście Gorlickie". Celem projektu była edukacja w zakresie ekologii 66 osobowej grupy mieszkańców 3 

gmin wiejskich powiatu gorlickiego oraz ich aktywizacja w zakresie wspólnej realizacji inicjatyw oddolnych służących 

ekologii i zrównoważonemu rozwojowi regionu. Narzędziem realizacji są warsztaty edukacyjne dotyczące umiejętności 

służących współpracy oraz organizacja przedsięwzięć ekologicznych we współpracy z samorządami. W projekcie wzięło 

udział 66 osób, jego wartość 74140,00 zł, dofinansowanie z Programu FIO MPRiPS.  

Dodatkowo Fundacja obecnie jest partnerem w projekcie pt.: Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i 

rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim, którego celem jest zwiększenie 

atrakcyjności i społeczno-gospodarcze ożywienie obszaru polskosłowackiego pogranicza na terenie gmin Ropa i Zborov. 

Tym samym Fundacja „Szlachetne zdrowie…” posiada niezbędne doświadczenie do realizacji przedmiotowego zadania 

publicznego. 

W ramach rzeczowego wkładu własnego zostanie wniesiona: obsługa księgowa zadania inwestycyjnego – praca 

społeczna, wyceniona na ok 400 zł. Materiały dydaktyczne, tablica interaktywna będące w posiadaniu Fundacji - ok 700 

zł, a także wkład pieniężny przez Fundację (darowizna od Fundatora) za wynajem lokalu na okres realizacji zadania 

publicznego. 

 

 
 



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Wynagrodzenie 1 osoby na stanowisku 
Wychowawca ¾ etatu x 2 miesiące  

5200 5200 0 

2. Koszt wynajmu lokalu pod 
prowadzenie świetlicy opiekuńczej 
(2miesiące x 200 zł/m-c) 

400 0 400 

3. Wynagrodzenie 1 osoby na stanowisku 
Wychowawca i kierownik świetlicy  ½ 
etatu x 2 miesiące 

4800 4800 0 

4. Obsługa księgowa (wkład osobowy 10h 
x 40 zł) 

400 0 400 

5. Materiały dydaktyczne, tablica 
multimedialna (wkład rzeczowy) 

 
700 

 
0 

 
700 

     
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11 500 10 000 1500 

 
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 24.12.2020 roku                     
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
  


