UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

wypelniania oferty:
Oferte naleiy wypelnia wylAcznie w bialych pustych polach, ztodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczet6lnych
polach lub w przypisach.
zaznaczenie gwiazdkQ, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ie naleiy skreilii niewlaiciwa odpowiedi i pozostawia
prawidlowq. Przyklad: "poffi/niepobieraniel".
POUCZENIE co do sposobu

l. Poditawowe intormacje o rloionej ofercie
1. Ortan

adftinistracji publicrnei, do kt6reSo

Prezydent Miasta Biaiegostoku

adresowana iest olena
7) dzialalnoaa na rzecz os6b niepelnosprawnych

2. Rodzaj zadania publicznegol)

ll. Dane oferentact6w)
1. Nazwa ofe,enta(-t6w), forma prawna, numer w xraiowym ReieitEe sadowym lub innei ewidentii, adres siedziby,
slrona www, adres do korespondencri, ad.es e-mail, numer telefonu

Nazwa: Fundacja

Aktywira.ja, Forma prawna: Fundacia, Numer

Krs: 0O(XX)49694, Kod pocztowy: 02-004, Poczta:

warsrawa, Miejscowoii: warszawa, Ulica: Chalubidskiego, Numer posesji: 9, Numer lokalu: 9A, Woiew6dztwo:
mazowieckie, Powiat: Wa.szawa, Gminar Sr6dmieJcie (drielnica), Strona www: www.alitywiracja.org.pl, Adres e-mail
lundacja@aktywiza.ia.org.pl, Numer telefon u:22 654 75 5!,
Adres korespondencji:
Kod pocztowyi 00-892, Poczla: warszawa, Miejscowoia: watszawa, Ulica: Elektoralna, Numer posesjii 26,
wojew6dztwo:mazowieckie, Powiat: Warsrawa, Gmina:Sr6dmielcie (dzielnica),

2. Dane osoby upowainionej do skladania
wyjalniei dotyczQcych olerty (np. imie i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Justyna Fiedorowicz
Adres e-mail: justvna.fiedorowicz@aktvwiza.ia.org.pl

Teleton: 509 662

672

lll. zakres lzeczowy zadania publicznego
1.

Tytul zadania publicznego

VlTargi pracy dla os6b

2.

Terfiin realizacji

Data

zadania?)

z

niepelnosprawno6ciq

18.11.2019

ro2poczecia

Data

zako6czenia

3. SyntetycznY opis zadania (wraz 2e wskaraniem miejsca jego realizacii)

wnios.k *.y8en.row.no w syst.mi. witka. p , luma kontrol.a 95.0 f.:ld_1314

12.L2.20L9

Opis zadania
W ramach realizacji zadania praewidziano organiracje Vl Targ6w Pracy skierowanych do os6b niepelnosprawnoiciami z
terenu Miasta Bialystok. Udzial w targach osobom z niepelnosprawnoiciE 2apewni bezpoiredni dostep do pracodawc6w i
oferowanych przez nich ofert pracy, a takie do insq ucji i organizacji, kt6re statutowo zajmuje siQ wspieraniem os6b z tej
grupy oraz os6b pozostajEcych ber zatrudnienra.
W ramach pierwszych dzialafi zwiqzanych z realizaciQ projektu przewidziano zaproszenie wystawc6w - pracodawc6w,
organizacji i insq ucji posiadajQcych oferty pracy oraz propozycje wsparcia os6b z niepelnosprawnoiciami. Zaproszenia
oraz informacja nt. rejestracji udzialu w Targach zostanie umieszczona na stronach internetowych Fundacii,
wsp6lorganizator6w oraz przekazana do bialostockich firm. Przygotowana zostanie r6wniei kampania promocyjna w
lokalnych mediach w formie platnych ogloszei. Targi odbede sie w wynajetej sali na terenie EialeSostoku, w pelni
dostosowanej do potrzeb os6b z nrepelnosprawnoiciami
Jak co roku, nawiEzana zostanie r6wniei wsp6lpraca z Wojew6dzkim Urzedem Pracy w Bialymstoku oraz Powiatowym
UrzQdem Pracy w Bialymstoku w celu wsp6lnej promocji wydarzenia, jak r6wniei partnerskieSo zaangaiowania przy
pozyskaniu pracodawc6w zainteresowanych prezentacje ofert pracy podczas Targ6w. Vl Targi Pracy dla Os6b 2
Niepelnosprawnojciami zaplanowano na dzieh 27 listopada 2018 r. w 8odz. 10.00 - 13.00 w Ksiainicy Podla5kiej. w
Targach weimie udzial minimum 20 pracodawc6w oraz organizacji i insq ucji, kt6re drialajq na rzecz aktywizacji
zawodowej os6b z niepelnosprawnoaciami oraz min- 100 os6b r niepetnosprawnoSciE zamiesu kalych na terenie miasta
Eialystok, kt6re poszukujE zatrudnienia. Targi beda okarja do nawiazania nowych kontakt6w pomiqdzy pracodawcami i
potencialnymi pracownikami, jak r6wniei plaszczyznE wymiany dojwiadczei dotyczEcych zatrudniania os6b z
niepetnosprawnoSciq.
Miejsce realizacji
Eiatystok, sala w (siEinicy Podlaskiej

4. Opis rakladany.h rerultat6w realizacii zadania publictneto
Planowany poziom osiqtniqcia

Spos6b monitorowania

rerultat6w {wartost docelowa)

rezultat6w / ,r6dlo informacii o
osiqtnieciu wskarnika

l-iczba os6b z niepelnosprawnoiciami, kt6ra
weimie udzial w targach

100

lista obecnoici

Liczba pracodawc6w kt6ra weimie udzial w
targach pracy

20

lista obecnoici. formularz
zgloszeniowy

Na2wa rerultatu

(r6tka charakterystyka oterenta, jego do(wiadcu enia w realiza.ii
beda wykorrystywane w realira.ii radania.
5.

du

ialai planowanych w ofercie oraz zasob6w, kt6.e

wnios.k wla.n.rowano w sysr.mi. wtkac pi, ruma kontroln.r 95.OJ.3d-l324

Charakterystyka of erenta
Fundacja Aktywizacja zajmuje sie aktFr,/izacie i edukacjE os6b niepelno5prawnych poprzez wykorzystanie technologii
komunikacyjno-informatycznych. Dziaia wielowymiarowo - poczqwszy od tworzenia nowoczesnych narzedzi
edukacyjnych i organi2acji szkole6, popcez doradztwo (zawodowe, prawne i psychologiczne), po pomoc w znalezieniu

zatrudnienia. Specjalizuje sie w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w edukacji i aktywizacji. Podejmuje anicjatywy
zapobiegajQce marginalizacji (rodowiska, wspiera osoby z niepelnosprawnoiciA w ekonomicznym usamodzielnianiu sie iw
dEieniu do samorealizacji.

Doiwiadcrenia w realizacii dzialai planowany.h w ofercie
Fundacja targi pracy skierowane do os6b z niepelnosprawnoacia ortanizuje cyklicznie ju2 od 2013 roku. Co roku bierze w
nich udzial ponad 100 os6b z niepelnosprawno(ciami a swoje oferty pracy prezentuie duia liczba pracodawc6w.

Zasoby, kt6re bedE wykorzystywane w reali.acji zadania
Do przygotowania tart6w zo5tanie wykorzystane biuro Oddzialu Fundacji Aktywizacja w Bialymstoku, wraz ze sprzetem
komputerowym i biurowym. W realizacje zadania zostanq zaangaiowani pracownicy bialostockiego Oddiialu Fundacji
Aktvwizacja w Biatymstoku, posiadajqcy doiwiadczenie w zakresie organizacji r6rnego rodzaju wydarzei, w tym targ6w
pracy oraz wiedze w zakresie wspierania os6b z niepetnosprawnoiciami.

lV. Szacunkowa kalkulacja koslt6w realizacii zadania publicrneto
Lp.

warto(a PIN

Rodzaj kosztu

Z

wynagrodzenie specjalisty ds. poirednictwa
pracy orar doradcy zawodowe8o
zaanga2owanych w przytotowanie targ6w
pracy

2000,0

2.

wynajem sali na ortanizacie targ6w pracy

1100,0

3.

zakup material6w promocyjnych {dtugopis,
smycr, notatnik)

2000,0

4

blok reklamowy w radio

1400,0

5.

catering dla uczestnik6w oraz wystawc6w

3500,0

1

10000,0

Sumawszystkich kos2t6w realizacii.adania

z innych ir6del

dotacri

10000,0

0,0

V. OSwiadczenia
Oiwiadczam(y),

1)
2)

iel

proponowane zadanie publiczne bQdzie realizowane wy{Ecznie w zakresie dzialalnoi.i poiytku publicznego oferenta(t6w);
pobieranie Swiadcre6 pieniernych bQdzie sie odbwaa wylqcznie w ramach prowadzonej odplatnej dzialalnoici poiytku
publicznego;

3) oferent*/offi

skladaiacy niniejszq ofertq nie zatega(-ja)*/"ate8"Fiqf

z

oplacaniem naleinoici

z

tytulu

z

oplacaniem naleino(ci

z

twuiu skladek na

zobowiqzai podatkowych;

4)
5)
6)
7)

oferent./ofrr€-nci^ skladajqcy niniejszq oferte nie

,a

lega{-jq)*kat"8"Fi?f

ubezpieczenia spoleczne;
dane zawarte w czQici ll niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem
wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalecznikach sq agodne z aktualnym stanem prawnym ifaktycznym;
w zakresie zwiazanym ze skladaniem ofert, w tym z Sromadzeniem, prletwarzaniem i pr2ekazwaniem danych
osobowych, a takie wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rych dotyczE te dane, zloiyly
stosowne o(wiadcrenia ztodnie z pruepisami o ochronie danych osobowych.

SEdowym+/@rffi;

wnor.k wys.ncrowano w systenlewilka. pl, sum. konno na:9s€O_feld_t32tl

E;;|qw
(podpis osoby upowainionej
lub podpisy os6b

upowainionych
do skladania oiwiadczed woli
w imieniu oferenta)
Data

20

lo)o(9

ZalEczniki:

7.

Slalul(zloiony elektronicznie)

t) Rodzaj

zadania zawiera sie w zakresie zadai okreilonych w art. 4 u5tawy
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z p6in. zm.).
'z)Termin realizacji zadania nie mo2e bya dlurszy nii 90 dni.

w.6.k wyt..erolano

w system'.

z

dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici poiytku

w'rkac.p ,5uha k6htol.ar gLoJ.:ld 1rl4

