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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

4. Tytuł zadania publicznego Mazowiecka letnia olimpiada sportowa

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-05-06 Data

zakończenia 2019-06-16

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

nazwa: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "JAWOR"
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000166743
adres siedziby: Jaworek 32, 07-111 Jaworek, poczta: Wierzbno

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: etrojanowska3@wp.pl, telefon: 880 854 884, strona
internetowa: www. stowarzyszeniejawor.home.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Elżbieta Trojanowska, adres e-mail: wtzjaworek@@wp.pl, telefon: 880
854 884

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Zadanie realizowane będzie w następujący sposób:
1. Marsze nordic-walking z podziałem na 2 kategorie wiekowe:
a) trasa jaworkowych kapliczek ( marsz połączony ze znajdowaniem w ukrytych miejscach fantów, informacji itp.)
b) marsz po kompleksie leśnym na terenie miejscowości Jaworek.
2 Sportowy turniej składający się z następujących aktywności:
a) turniej piłki nożnej,
b) turniej paintball,
c) turniej tenisa stołowego plenerowego,
d) turniej gry w piłkarzyki plenerowe,
e) plenerowy turniej boccia ( halowy turniej odbył się po raz pierwszy w roku ubiegłym, plenerowego jeszcze nie było w
naszym powiecie)
f) turniej koszykówki.
Turnieje będą ogólnodostępne, bez ograniczeń wiekowych, czy innych. Rekrutacja: wybrane placówki otrzymają Karty
Zgłoszeń i na podstawie wewnętrznych eliminacji wyłonią drużyny. Każda placówka będzie mogła reprezentować siebie
każdej z w/w kategorii. Wstępna diagnoza potrzeb, przeprowadzona przez naszych członków potwierdza, że w środowisku
jest zainteresowaniem taką forma aktywności.
Zadanie przeprowadzone będzie na naszym terenie, ogrodzonym , wyposażonym w stanowiska i boiska niezbędne do
przeprowadzenia zadania.
Przedsięwzięcie zakończy się integracyjnym ogniskiem/ grillem, przez cały czas dostępna będzie dla uczestników woda.
Nagrody we wszystkich aktywnościach wręczone zostaną za udział i za miejsca medalowe ( od 1 do 3). Przewidujemy, że w
przedsięwzięciu udział weźmie co najmniej 100 osób ( lista obecności).

Cel realizacji zadania
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży , w tym niepełnosprawnej w środowisku wiejskim.
3. Zaspakajanie potrzeb rywalizacji w różnego rodzaju aktywnościach sportowych.
4. Zwiększenie zakresu działalności sportowej w środowisku lokalnym.
5. Rozwój pozytywnych cech charakteru u uczestników olimpiady.
6. Wzrost samooceny u zawodników.
7. Rozwój pasji i zainteresowań sportowych.
8. Promocja Woj. Mazowieckiego.
9. Integracja poprzez sport.

Miejsce realizacji zadania
Miejsca realizacji: Jaworek i okolica.

Grupa odbiorców zadania
Adresaci zadania to osoby z niepełnosprawnością, wychowankowie i uczniowie Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego, Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz
Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu Woj. Mazowieckiego (głównie powiaty węgrowski i ościenne).

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wkład rzeczowy: posiadamy: pomieszczenie biurowe, lokal przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, do
paintball, stół do piłkarzyków zewnętrzny, stół do tenisa stołowego zewnętrzny, pole zewnętrzne do gry w boccię,
wypożyczony zestaw kijów noric -walking ( do przeprowadzenia zadania jest ich jednak zbyt mało, dlatego potrzebujemy
dokupić. Ponadto posiadamy ogrodzony teren rekreacyjny, wyposażony w dwie wiaty, grilla, grillowędzarnię, miejsce do
kociołkowania i palenia ogniska.
wkład osobowy: współpracę jako wolontariusze zadeklarowali następujący specjaliści: 4 instruktorów nornic walking,
sędziowie, koordynator, księgowa, wolontariusze "techniczni"z Koła Wolontariatu.
Wolontariusze wydrukują także dyplomy, zaproszenia i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia zadania oraz zajmą
się obsługą cateringową.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: feff-50fa-9d3b

Zadanie poddane zostanie ewaluacji ( ankiety, wywiady z opiekunami i zawodnikami, obserwacja wolontariuszy).
Przewidujemy, że:
1) 90% uczestników zadeklaruje, że zadanie sprzyja rozwojowi pasji i zainteresowań sportowych, rozwojowi pozytywnych
cech charakteru, wzrostowi samooceny i zaspakajaniu potrzeb rywalizacji.
2) 90% opanuje zasady co najmniej jednej z następujących gier: (boccia, piłka nożna, paintball, tenis stołowy plenerowy
piłkarzyki plenerowe, koszykówka, nordic-walking.
3) 90% placówek biorących udział w zadaniu zadeklaruje, że przedsięwzięcie sprzyjało:
a) upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży , w tym niepełnosprawnej ze środowisk wiejskich.
b) zwiększeniu zakresu działalności sportowej w środowisku lokalnym,
c) promocji Woj. Mazowieckiego ( loga na dyplomach, informacja ustna przekazana w trakcie zawodów, ewentualny
nadruk logo na wybranych nagrodach).
4) 98% opiekunów/wolontariuszy stwierdzi, że zadanie sprzyjało integracji sportowej osób niepełnosprawnych z różnych
placówek.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity(zł)
do poniesienia z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1 Zestaw kijków do nornic walking 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

2
Akcesoria sportowe ( zestaw kulek do
paintball, piłeczek do tenisa, rakietek,

piłek )
1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

3
Nagrody indywidualne oraz dla
drużyn ( zestawy sportowe po ok
100-150 zł dla każdej drużyny)

5 000,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł

4
Caternig ( w tym woda,dla

zawodników, art. na grilla/ognisko,
inne): 100 os x 22 zł

2 200,00 zł 2 200,00 zł 0,00 zł

5
Instruktorzy nornic-walking ( 4

osoby), koordynator,
księgowa,sędziowie ( 6 osób) = 12
osób po 300 zł; WOLONTARIAT

3 600,00 zł 0,00 zł 3 600,00 zł

6

Wyposażenie apteczki ( np. żele
p/bólowe, mat opatrunkowe) oraz
artykuły sanitarne ( np ręczniki

papierowe, worki na odpady, mydło
w płynie, papier toaletowy,naczynia

jednorazowe)

300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

7 Obsługa medyczna ( umowa cywilno-
prawna) 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł

8
Artykuły biurowe ( np. papier na
dyplomy, koszulki biurowe na

dyplomy, papier )
300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 13 600,00 zł 10 000,00 zł 3 600,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
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3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

bezpieczenie społeczne.

.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

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

Załączniki:

1. Wyciąg z ewidencji lub innego rejestru - w przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny -
niezłożony)

2. Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny - niezłożony)

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.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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