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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO f ''OGÓ^A 

; ' X 2022 i
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: I
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrfu-kpjami umieszczonymi przy) .! 
poszczególnych polach — i
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściw/ą Ź"T/ 
odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład: „pobieranie*/»iopobietanie*". ^77

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Oi_, m adniini>i 1 uji puhlir 'nej.
do którego jest adresowana oferta

1 Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
1

>. Rodzaj z< dnnia pub iczne to Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
j lokalnych.

II. Dane óferenta(-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

NAZWA: Stowarzyszenie „4U"
FORMA PRAWNA: Stowarzyszenie
NUMER W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ ZWYKŁAYCH: SZ-144

STRONA INTERNETOWA: brak

Anna Maria Andrzejew:'
?. Dane osoby upoważnionej do składania

'•'yjosnien firityrzao,eh ok-r.y
nazwisko, mirior ‘.ekdonu. adres po: ziy

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego__________________________
I Alpakoterapia, czyli lecznicza 

mieszkańców Borowca.1. Tytuł zadania publicznego

! Z. 1 ermin realizacji zadania puhlicznego?!

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) 
Alpakoterapia, czyli lecznicza moc alpak!

Alpaka to jedno z najbardziej urodziwych zwierząt, jakie można spotkać. Jest bystra, wrażliwa, a przy tym łagodna i 
przyjacielska. Jest znakomitym towarzyszem człowieka - zwłaszcza dzieci. Pozwala się karmić, głaskać i przytulać. Nie 
bywa agresywna i można jej zawsze zaufać. Te wszystkie cechy sprawiają, że jest wspaniałym terapeutą. Alpakoterapia 
jest jedną z dziedzin zooterapii - czyli leczenia z udziałem zwierząt - podobnie jak dogoterapia czy hipoterapia. 
Wyróżnia ją to, że zwierzętami, które mają wspierać terapeutę, są alpaki - czyli urocze zwierzęta, które już samym

11 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.j.

21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



swoim wyglądem wzbudzają sympatię i poprawiają nastrój. Alpaki to zwierzęta niezwykle przyjazne, inteligentne i 
łagodne, w obyciu. Bardzo szybko można zyskać ich sympatię i zaufanie - nie wykazują zachowań agresywnych. 
Przebywanie z alpakami, wychodzenie z nimi na spacer, karmienie, głaskanie i przytulanie się do nich podwyższa poziom 
endorfin, uspokaja i dodaje pewności siebie. Warsztaty są dostosowywane indywidualnie do potrzeb i możliwości dzieci. 
To terapia, która jest nastawiona na działanie na strefę psychiczną. Pozwala łagodzić nerwice, lęki, depresje czy 
uzależnienia, pozwala wypełnić czas i łagodzić stres. Alpakoterapia jest też znakomitą formą wsparcia osób starszych 
oraz niepełnosprawnych - właściwie nie ma osoby, która nie wyniosłaby z niej korzyści dla zdrowia i stanu psychicznego. 
Alpaka jest świetnym lekarzem osób samotnych, lękliwych czy zapracowanych - zwłaszcza w dzisiejszym czasie kontakt z 
naturą i tak przyjaznymi zwierzętami jest jak balsam dla duszy. Wybór tej formy terapii sprawdzi się przede wszystkim u 
osób, które nie mogą skorzystać z innej formy zooterapii np. z powodu lęku przed innymi zwierzętami lub alergii. Będzie 
to idealne rozwiązanie dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Niezwykle pogodne alpaki poprawiają samopoczucie, 
zarówno dzieciom jak i opiekunom. Alpaki są to zwierzęta o bardzo łagodnym usposobieniu. Są zwierzętami płochliwymi 
delikatnymi, zupełnie pozbawionymi agresji. Jedyną formą ich obrony jest ucieczka. Są przyjazne zarówno dla ludzi jak i 

dla innych zwierząt. Szczególnie pozytywnie nastawione są do dzieci. Interesują się otoczeniem i są bardzo inteligentne. 
Alpaki szybko uczą się nowych rzeczy, jak np. jedzenie człowiekowi z ręki czy chodzenie na smyczy. Bardzo lubią kontakt 
z człowiekiem, a sam ich wygląd wzbudza uśmiech i sympatię. Alpaki pomagają dotrzeć do dzieci, wskazują zachowania, 
które dzieci mogą naśladować.

CEL: Przeprowadzenie warsztatów z Alpakami na świeżym powietrzu (spacery, zabawy, głaskanie) dzięki którym 
zauważalny będzie wpływ w sferze psychospołecznej, psychomotorycznej oraz emocjonalno - społecznej zarówno u 
dzieci jak i u dorosłych. Spotkanie ma na celu integrację mieszkańców Borowca.

Spotkanie z Alpakami zostanie wzbogacone o pokazy hipiczne na terenie stadniny pani Magdaleny Sztolberg -Prange 
Pani Magdalena użyczy nam swojego terenu jak również przeprowadzi pokazy swoich koni oraz małych źrebaków.

MIEJSCE

Borowiec, ul. Buczynowa - teren należący do gminy Kórnik.

GRUPA DOCELOWA

Adresatem zadania oferenta są osoby od 3 roku życia w górę, będące mieszkańcami gminy Kórnik a w szczególności wsi 
Borowiec oraz mieszkańcy wsi ościennych. Przewidziana grupa docelowa to minimum 50 osób.
Docelowo zamierzamy przeprowadzić 1 warsztat - 2 h (15-17) , w tym dla dorosłych i dzieci. Z doświadczenia Pani 
prowadzące warsztaty wynika, iż 50 osób jest grupą najbardziej efektywną, gdzie istnieje możliwość podejścia do 
każdego, zapanowanie nad całością procesu, gdzie możliwa jest integracja grupy.

KOMPLEMENTARNOŚĆ:
Projekt warsztatów z Alpakami jest komplementarny do założeń Miasta i Gminy Kórnik, która promuje zdrowy styl życia 
oraz sport. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 
Planowany poziom 

Nazwa rezuliatu osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Uczestnictwo mieszkańców gminy Min. 50 osób 
Kórnik (Borowca) w projekcie.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Protokół, dokumentacja zdjęciowa

L Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczeni? w realizacji działań planowanych w ofercie oraz .zasobów, 
które będą wykorzystane w realizacji zadania



W skład stowarzyszenia wchodzą osoby, które od wielu lat są zaangażowane w kreowanie życia społecznego małej 
ojczyzny jaką jest Borowiec. Stowarzyszenie posiada członków, których wieloletnia praca społeczna ma bezpośredni 
wpływ na budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Kock.lJ ko, Ul Wartość / rioi.uji Z innych
PLN /rock ł

i. Warsztaty z alpakami 860
2. Pokazy hipicżne 585
3 Plakaty i gadżety 76

1521 1445 zł 76 zł

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)* /■..za lega (-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.

... ...........................
(podpis osoby upowżriionej lub podpisy
Osób upoważnianych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów)

Data: 04.05.2022 r.


