UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1)

17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-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: Fundacja Promyk Słońca Dzieciom, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000065606, Kod
pocztowy: 05-552, Poczta: Wólka Kosowska, Miejscowość: Kosów, Ulica: Karasia, Numer posesji: 1,
Numer lokalu: 61, Województwo: mazowieckie, Powiat: piaseczyński, Gmina: Lesznowola, Strona
www: , Adres e-mail: promyk1999@gmail.com, Numer telefonu: 667558605,
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Grzegorz Konwiński
Adres e-mail: promyk1999@gmail.com Telefon:
667558605

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Rosnę zdrowo na sportowo.

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

07.03.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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10.05.2020

Opis zadania
W ramach projektu zostaną zorganizowane różne formy zagospodarowujące czas wolny dzieciom i
młodzieży z rodzin wielodzietnych, niepełnych, dysfunkcyjnych, domów dziecka oraz dzieciom
niepełnosprawnym (autyzm) w szczególności z terenów wiejskich w tym dawnych terenów po
pegeerowskich w powiecie piaseczyńskim. Na tych obszar bardzo brakuje nieodpłatnych
pozalekcyjnych zajęć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w których mogłyby
korzystać w sposób nieodpłatny dzieci i młodzież. Wiele rodzin żyje w ubóstwie. Nie stać tych rodzin
na pokrycie kosztów związanych z wysłaniem syna, córki na płatne zajęcia sportowe. Dzieciaki nie
mając alternatyw na konstruktywne spędzanie czasu wolnego zagrożone są przeróżną patologią w
tym eksperymentowaniem z alkoholem, narkotykami, paląc nikotynę. Każdy człowiek ma naturalną
potrzebę ruchu, przejawiającą się już od dzieciństwa. U niektórych osób potrzeby te są większe od
innych z powodu większego temperamentu, dla innych ruch staje się koniecznością, na przykład z
powodu nadwagi, chorób cywilizacyjnych. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dają możliwość spędzania
czasu wolnego aktywnie i z pożytkiem dla ich zdrowia. Pozwalają odpocząć, zregenerować siły
fizyczne i psychiczne po całodziennym pobycie w szkole, rozwijać i pogłębiać zainteresowania
sportowe. Projekt dotyczy organizacji zajęć jazdy na łyżwach - zajęcia te odbywać się będą na PGN
Narodowy w Warszawie, jazdy na nartach - Górka Szczęśliwicka oraz pływanie na Krytej Pływalni w
Górze Kalwarii a także pobyt na nowo otwartym zadaszonym aqua parku SUNTAGO we Wręczy.
Zajęcia zostaną zorganizowane w weekendy w miesiącach marzec-kwiecień 2020 rok. Projektem
planujemy objąć około 70 osobową grupę dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 25 roku życia.
Celem zajęć organizowanych w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych jest:
a) oddziaływanie wychowawcze poprzez:
- wdrożenie do przestrzegania zasad współżycia zespołowego, kształtowanie samodyscypliny,
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz kolegów,
- kształtowanie potrzeby podporządkowania się określonym regułom gier i zabaw poprzez
ukazywanie negatywnych skutków nieprzestrzegania ustalonych zasad,
- przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym,
- rozwijanie wiary we własne siły, przełamywanie lęków i obaw,
- rozbudzanie zainteresowań aktywnością ruchową, motywowanie do aktywności ruchowej w
wybranej (ulubionej) dziedzinie;
b) kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku;
c) kształtowanie właściwości koordynacyjnych ze szczególnym naciskiem na precyzję, rytmiczność i
celowość ruchu;
d) wdrażanie do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych.
Miejsce realizacji
Województwo mazowieckie.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika
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Dzieci i młodzież doskonalą
podstawowe formy ruchu, uczą się
nowych form ruchu, dbają o swoją
sprawność fizyczną, dbają o higienę i
zdrowie swojego organizmu, dbają o
prawidłową postawę ciała, rozumieją
potrzebę aktywności ruchowej.

kilkugodzinne zajęcia jazdy
na nartach, łyżwach oraz
nauka i doskonalenie
umiejętności pływackich.

Lista uczestników, zdjęcia,
faktury, umowy
wolontariackie.

Stworzenie dodatkowej oferty
spędzania czasu wolnego.

Jazda na łyżwach, nartach
oraz pływanie.

Listy uczestników zajęć.

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Jesteśmy organizacją non profit działającą od 1999 roku na terenie wiejskim dawnym
popegeerowskim. Nasze cele statutowe to: 1. Prowadzenie działalności charytatywnej,
wychowawczej i opiekuńczej. 2. Promocja i organizacja wolontariatu. 3. Przeciwdziałanie
patologiom społecznym (alkohol, narkomania, agresja, przemoc).
4. Pomoc społeczna, praca na rzecz środowisk defaworyzowanych, szerzenie wzajemnego
zrozumienia i tolerancji. Dożywianie ubogich i potrzebujących.
5. Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.6. Podejmowanie
działań w zakresie krajoznawstwa, wypoczynku i turystyki dzieci i młodzieży. 7. Działalność w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W fundacji nie ma płatnych etatów. Cały Zarząd
swoje obowiązki wykonuje nieodpłatnie.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Nasza fundacja ma bardzo duże doświadczenie w organizacji przeróżnych pozalekcyjnych zajęć w
zakresie sportu. Wielokrotnie między innymi dzięki pozyskiwanej dotacji z Ministerstwa Sportu i
Turystyki prowadziliśmy zajęcia sportowe w ramach projektu Lubimy sporty zimowe (jazda na
nartach/snowboardzie), zajęcia z zakresu programu Umiem pływać prowadzone na krytej pływalni
Kapry w Pruszkowie, Górze Kalwarii i Piasecznie. Prowadzone były turnieje piłki nożnej.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zasoby kadrowe - wolontariat Prezes Zarządu - Grzegorz Konwiński osoba z bardzo dużym
doświadczeniem, posiadająca różnego rodzaju szkolenia z zakresu prowadzenia programów
profilaktycznych. Posiada ukończone szkolenia z zakresu programów antyalkoholowych
przeprowadzone szkolenia przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Wieloletni działacz
społeczny. Od 20 lat kieruje Fundacją. Swoją wszelką pracę w fundacji prowadzi w ramach
wolontariatu, nie pobierając z tego tytułu żadnych wynagrodzeń. Wielokrotnie uczestniczył w
komisjach dialogu społecznego oceniających różne oferty w ramach ogłaszanych konkursów przez
jednostki samorządu terytorialnego. Posiada bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu
warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień. Był członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Lesznowoli. Również w ramach projektu uczestniczyć będzie
pielęgniarka w ramach wolontariatu z czynnym wykonywanym zawodem posiadającą odpowiednie
kwalifikacje i doświadczenie a także Ratownik Medyczny również jako wolontariusz. Oprócz tych
osób będzie kilkuosobowa grupa wolontariuszy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do
opiekowania się nad dziećmi i młodzieżą. Osoby te będą sprawować nadzór i opiekę nad
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niepełnoletnimi beneficjentami uczestniczącymi w projekcie. Zajęcia jazdy na nartach i łyżwach
prowadzone będą przez instruktorów ze szkółek znajdujących się na terenie Górki Szczęśliwickiej i
PGN Narodowy a także pod kontrolą czynnych nauczycieli wychowania fizycznego. Zajęcia nauki i
doskonalenia umiejętności pływackich prowadzone będą przez instruktorów pracujących na
obiekcie krytej pływalni w Górze Kalwarii a także instruktorów na obiekcie SUNTAGO w Wręczy i
czynnych nauczycieli wychowania fizycznego.
Zajęcia prowadzone będą na ogólnodostępnych obiektach ze wcześniejszą dokonaną rezerwacją dla
grupy zorganizowanej. Również dla osób nieposiadających sprzętu sportowego czyli łyżew, nart
zostanie ten sprzęt wypożyczony w obiektach ogólnodostępnych czyli w wypożyczalni znajdującej
się na Górce Szczęśliwickiej i na Stadionie PGN Narodowy z dokonaniem wcześniejszej rezerwacji.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Transport wynajętym autokarem

2.

Zakupienie biletów wstępu do
obiektów ogólnodostępnych

8000,0

3.

Wypożyczenie sprzętu (narty, łyżwy).

2000,0

4.

Płatni instruktorzy

2000,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Z innych
źródeł

12000,0

24000,0

10000,0

14000,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), 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)*/zalega(-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.

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: e919-cf33-d3a8

........................................
.....
........................................
.....
........................................
.....
(podpis osoby
upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń
woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:
1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny)
1)

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.
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