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40-079 Katowice, ui. Gliwicka 15
KRS: 0000471634 REGON: 243353559

NIP: 6342320471

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego Jest adresowana oferta
2. Rodzaj zadania publicznego11

Prezydent Miasta Katowice
Wydział Polityki Społecznej
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

II. Dane oferenta

1. Nazwa oferenta, forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona www,
adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
Fundacja Arka Noego, KRS 0000471634, ul. Gliwicka 15,40-079 Katowice
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2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

t
,

w Vł4czenie jawności danych osób fizycznych na podstawie art. 5 ust 2 ustawy
Z dma 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Osoba
dokonująca wyłączenia: Marta Białowąs - inspektor w Wydziale P o lit y J ^ Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
——

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego

W AKACJE Z A R K Ą NOEGO

2. Termin realizacji zadania publicznego21

Data
rozpoczęcia

20.06.2022

Data
zakończenia

20.07.2022

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Projekt jest wydarzeniem cyklicznym. Na przełomie czerwca i lipca odbędzie się jego trzecia edycja
Każdorazow o w wyjeździe uczestniczy ok. 25 dzieci i młodzieży z niepełnospraw nościam i, ich
pełnosprawne rodzeństwo oraz profesjonalna kadra - nauczyciele, terapeuci, specjaliści. Łącznie blisko
pięćdziesiąt osób. Z wyjazdu nie korzystają jedynie uczestnicy, ale również rodzice, którym zapewniamy
w ten sp o só b wytchnienie w codziennej opiece nad chorymi dziećmi. Dzieci i młodzież z
niepełnospraw nościam i uczą się podczas wyjazdu sam odzielności, rozwijają swoje umiejętności
zdolności, a dzięki opiece znanych sobie o só b czują się bezpiecznie. W innych w arunkach istnieje małe
prawdopodobieństwo, by dzieci i młodzież z takimi niepełnospraw nościam i pojechały na sam odzielny
wyjazd bez opieki sw oich najbliższych. Nasz projekt wpisuje się w realizację kilku obszarów działań działalność na rzecz o só b niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, a także upowszechnianie kultury i
sportu, ponieważ w program naszego obozu w pisane są zajęcia sportowe, muzyczne, plastyczne i
terapeutyczne. W tym roku z wyjazdu skorzysta 22 niepełnosprawnych dzieci, w tym 8 z Katowice
(uczniów Arki Noego), ponadto 4 rodzeństwa tych uczniów, a uczestnicy będą mieli zakwaterowanie w
Jaworzynce gm ina Istebna w Centrum W ypoczynkow o-Sportow ym Jaworzynka w dniach 25 czerwca 2 lipca br.

D

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.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość
Nazwa rezultatu
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Wydarzenie - wyjazd wakacyjny

1

Program wydarzenia, zdjęcia

Liczba uczestników wyjazdu ogółem

26

Lista uczestników, dokumentacja fotograficzna

Liczba uczestników niepełnosprawnych mieszkańców Katowice

8

Lista uczestników z adresami zamieszkania

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania____________________________________________________________________________
Fundacja Arka Noego od 2014 roku zajmuje się edukacją i aktywizacją społeczną dzieci niepełnosprawnych intelektualnie (głównie z
zespołem Downa) oraz ich rodzin. Oprócz prowadzenia Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej Arka Noego corocznie organizuje
kilka imprez o charakterze integracyjnym, w tym Bieg Kolorowej Skarpety, obóz Wakacje z Arką Noego, Piknik Integracyjny.
Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej, Konferencja metodyczno-szkoleniowa dla rodziców, nauczycieli i terapeutów oraz
Praktyczna Olimpiada Matematyczna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt wyjazdu wakacyjnego organizowany jest
już po raz 3: pierwszy był w Brennej w 2019 roku a drugi w Czarnym Dunajcu w 2021 roku. Finansowany jest głównie z wpłat
uczestników (rodziców) a częściowo przez sponsorów, gdyż koszty są relatywnie wysokie z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłej
opieki nad niepełnosprawnymi uczestnikami i związaną z tym dużą liczbę opiekunów i wolontariuszy, którym trzeba zapewnić nocleg
i wyżywienie podczas tygodniowego pobytu.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp.

Rodzaj kosztu

Pobyt uczestników wraz z opiekunami
(zakwaterowanie i wyżywienie) na
tygodniowym wyjeździe Wakacje z
Arką Noego
Koszty dojazdu
2.
Wynagrodzenia opiekunów
3.
Pokrycie kosztów atrakcji, materiałów
4.
do zajęć,
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania
1.

Wartość
PLN

Z dotacji

Z innych
źródeł

37.800

1.500
2.000
1.500
42.800

3200

39.600

V. Oświadczenia
Oświadczam, że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta;
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
3) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
4) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym;
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 2.06.2022 r.

