Wójt Gminy Kłodzko
Urząd Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a, 57 – 300 Kłodzko,
tel. 74 64 74 100, tel./ fax 74 64 74 103, ug@gmina.klodzko.pl, www.gmina.klodzko.pl

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

………………………………………………………….
Data i miejsce złożenia oferty
( wypełnia organ administracji publicznej )

OFERTA
OPIEKUNA DZIENNEGO – podmiotu zgłaszającego ofertę, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.) na realizację
zadania publicznego
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez opiekuna dziennego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm. )
w ramach zadania realizowanego przez Gminę Kłodzko w okresie od dnia 01 lutego 2020 r. do dnia
30 czerwca 2020 r.
w formie
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
przez
Gminę Kłodzko
składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
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I. Dane oferenta:
1) imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………….
2) NIP:………………………………………………….. PESEL: …………………………………………………………...
3) adres:
miejscowość: ………………………………………… ulica: ……………………………………………………………..
gmina: ………………………………………………… powiat: …………………………………………………………..
województwo: …………………………………………kod pocztowy: ………………………………………………….
poczta: …………………………………………………
4) tel.: …………………………………………………….. fax: ………………………………………………………………
e-mail: ………………………………………………….
5) numer rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………….
nazwa banku: ………………………………………………………………………………………………………………
6) jeżeli oferent prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców ……………………………………………………………….
b) przedmiot działalności gospodarczej ……………………………………………………………………..
II. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji:
1. Krótka charakterystyka zadania publicznego
1) Zapewnienie dziecku w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 opieki w warunkach bytowych zbliżonych
do warunków domowych,
2) Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb dziecka,
3) Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój
psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
4) Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas sprawowanej opieki,
5) Sprawowanie opieki oraz gotowości do sprawowania opieki w dni powszednie od poniedziałku do piątku,
przez minimum 8 godzin dziennie, w godzinach 6.45 – 15.30 w zależności od potrzeb rodziców.

2. Zakładany sposób realizacji celów zadania publicznego
Opisujemy:
- program zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych , uwzględniających psychomotoryczny
rozwój dzieci, ich wiek i indywidualne potrzeby,
- proponowane formy współpracy z rodzicami dzieci
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III. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego
Opisujemy swoje kwalifikacje do sprawowania opieki, umiejętności.
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2. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem,
które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).
Opisujemy dotychczasowe doświadczenie w sprawowaniu opieki nad dziećmi, zwłaszcza w wieku do lat 3.

………………………………………………………..
miejscowość, data

………………………………………………..
podpis oferenta

