
i SToWARzY_szENlE
,Dodajmy życfi da Lat'

64.00^0_KościłD, ul. W.Maya 1
Rrgon łOOE44 lr,9, §lP 6§a.' 7r.i6-ł7

&

Data 24.0E.2016 r.

ZaĘcznlk:

W pzyoadku gdy oficfont nie jest zareiestrowany \ł Kl4oflym fuio3tfzo Ędourym _ po§.viOrdzons z, zgodnŃć z oryginałełtr

roiiairtuatrpgó wyclffiu z inncp rei6Ńu lub ewideĘl,

3) WatŃć k6ztów ogółełn do poniesienb z dotaii nig moto pnekrocryó 1o 00o zł.

'} Wpr*y§r$! wgpłrcia realizacji zdanił pubłicznąs,

;::SĄne;:Ę
'*o*.o§ 

upoważnionei

tub podŃy osób upolvatnionych
do gkhd8nh óYji9dc;oń u,oli

w iinieniu ońai€nta)



ocleg iodpoczynek. W drugim dń

,rTj::|'.:#::i:::::::::''::::ie klasztoru w Trzebnicy. W momencie pisania projektu zapisanychyl vJE^l,u Z,dPlsalny(t 25 uczestników w roŻnYm wieku, z rożnym rodzajem niepełnosprawności. opiekunami dla uczestnikówcieczki będzie ? osób, członków stowarzyszenia.
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zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 r. o działalności pożytku, lermln realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadaniaistnieje moźliwość dodanij kolejnycn wierszvi '
publicznego (w przypadku większej liczby kosztów

Oświadczam(y), ze:
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l, Podstawowe informacje o złożonej ofercie tfu

lt. Dane oferenta(-tów)

stupoWszechnienieturystykiwśródosóbniepełnosprawnychz

erenu powiatu kościańskiego poprzez czynne uczestnictwo W poznawaniu atrakcjiturystycznych Wrocławia

Wojsławic, aktywizacje dorosłych osób niepełnosprawnych w róŻnym wieku, zwiększenie ich udziału w

u społecznym i kulturalnym, jako grupy osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem sPołecznYm,

ntegracja środowiska lokalnego oraz oderwanie się od codziennych problemów związanYch z wiekiem i

orobą, a co zatym idzie uzyskanie równowagi emocjonalnej. Osoby niepełnosprawne są mniej mobilne i

niej samodzielne, Chętnie uczestniczą w różnych wydarzeniach, jednak same nie potrafią ich zorganizowaĆ.

wielu osób samodzielny wyjazd na wycieczkę przekracza ich możliwoŚci zarówno finansowe jak teŻ

rganizacyjne. Wycieczka planowana jest w drugiej połowie września. W pierwszym dniu wYjazdu z KoŚciana

iedzimy Wrocław: panoramę racławicką i muzeum narodowe, wieżę widokową, afrYkarium w ogrodzie
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Janina Szumińska 609 103 900

Małgorzata Ludwiczak 507 159 196

llI. Zakres rzeczowy zadania publicznego

oologicznym oraz ogrody japońskie i starówkę z kolorowymi fontannami (w godz. wieczornYch) , NastęPnie


