
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 2f75-8dd9-9f5f

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 W zdrowym ciele, zdrowy duch.

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-04-08 Data

zakończenia 2019-07-06

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: Fundacja Promyk Słońca Dzieciom
forma prawna: fundacja
KRS: 0000065606
adres siedziby: Karasia 1/61, 05-552 Kosów, poczta: Wólka Kosowska

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: promyk1999@gmail.com, telefon: 667558605, numer
faksu: brak, strona internetowa: brak

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Grzegorz Konwiński, adres e-mail: promyk1999@gmail.com, telefon:
667558605, numer faksu: brak, strona internetowa: brak

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
Podstawowym celem projektu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi aktywności sportowej dzieci i młodzieży,
wdrażanie do systematycznej dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną, zachęcanie do uprawiania pływania a także
powstrzymanie tendencji pogarszania się wydolności i sprawności fizycznej społeczeństwa. Projekt jest przeznaczony dla
dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w tym seniorów z obszaru gminy Lesznowola i Tarczyn z powiatu piaseczyńskiego
województwa mazowieckiego. Realizacja projektu przyniesie dwojakiego rodzaju efekty. Po pierwsze pozwoli na
powszechne zapewnienie dzieciom, młodzieży osobom dorosłym uczestnictwa w ciekawym programie sportowym. Będzie
ważnym wydarzeniem sportowo – wychowawczym, które niewątpliwie przyczyni się do pogłębienia motywacji w pracy
nad sobą i kształtowaniu swej osobowości wszechstronnie rozwiniętej. Będzie także okazją do wspólnotowego
przeżywania spotkania, wymiany wartości, ale również doświadczania rodzinnego.
Cykl zajęć sportowych prowadzony będzie na basenie w Górze Kalwarii ulica Pijarska 119 oraz Pruszków Pływalnia Kapry
ulica Andrzeja w każdą sobotę lub niedzielę w godzinach po południowych przez pełne dwie godziny zegarowe
przebywania nad akwenami wodnymi.
Program sportowy będzie obejmował systematyczne zajęcia z nauki pływania i zajęcia z doskonalenia umiejętności
pływackich.
Każdy uczestnik w okresie marzec – czerwiec będzie uczestniczył jeden raz na tydzień w zajęciach.
Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego a także wolontariuszy,
którzy posiadają w tym zakresie odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie.
Program dotyczący nauki pływania oraz doskonalenia umiejętności pływackich będzie obejmował:
• Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w wodzie
• Wszechstronny rozwój organizmu
• Wpajanie prawidłowych nawyków higienicznych
• Oswajanie z wodą i ćwiczenia wypornościowe, nurkowanie
• Nauka pływania elementarnego
• Popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego
Ilość beneficjentów pragnących uczestniczyć w zajęciach nie jest ograniczona, jednakże w pierwszej kolejności
przyjmowani będą ci, którzy pochodzą z rodzin ubogich, wielodzietnych, niepełnych, dysfunkcyjnych o niskim statusie
ekonomicznym.
Harmonogram prowadzonych zajęć na terenie obiektów sportowych:
Wszystkie zajęcia zaplanowane są na godzinę od 14.00 do 16.00 na terenie obiektu sportowego;
13 kwiecień 2019
4,11,18,25 maj 2019
8,15,22 oraz 29 czerwiec 2019 rok.
W projekcie przewidujemy, że weźmie czynny udział 30 mieszkańców województwa mazowieckiego zamieszkali na stałe
na terenie gminy Lesznowola oraz gminy Tarczyn.

Cel realizacji zadania
Upowszechnianie aktywności fizycznej. Nabywanie podstawowych umiejętności pływackich. Profilaktyka przeciwdziałania
i korygowania wad postawy. Zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną ofertę uczestnictwa w
dodatkowych zajęciach sportowych pozalekcyjnych. Wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez
objęcie programem osób, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni oraz edukacja w zakresie
bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Miejsce realizacji zadania
Kryta Pływalnia "KAPRY" w Pruszkowie ulica Andrzeja lub Pływalnia w Górze Kalwarii ulica Pijarska.

Grupa odbiorców zadania
Odbiorcami będą dzieci, młodzież z rodzin wielodzietnych, niepełnych, dysfunkcyjnych oraz osoby dorosłe w tym seniorzy.
Wszystkie osoby zamieszkują teren gminy Lesznowola oraz gminy Tarczyn, powiat piaseczyński, województwo
mazowieckie.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wkład osobowy to instruktorzy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy na co dzień pracują na obiektach
wodnych w Pruszkowie oraz Górze Kalwarii posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do prowadzenia zajęć z
bezpośrednimi beneficjentami oraz trzech wolontariuszy w tym pani pielęgniarka oraz dwie osoby do pomocy w
szczególności dzieciom mniej zaradnym w odpowiednim przygotowaniu się do prowadzonych zajęć oraz opiekowanie się
nieletnimi w czasie podróży do obiektu sportowego.
Wkładem rzeczowym są czepki, okulary oraz piłki wodne, które są w dyspozycji naszej organizacji.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
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Eliminowanie i przeciwdziałanie zjawiskom dysfunkcyjnym.Podnoszenie kompetencji społecznych poprzez pełne
uczestnictwo w życiu społecznym. Ukazywanie atrakcyjnej, zdrowej i pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.
Poprawa kondycji fizycznej i zdrowotnej.

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 Bilety wstępu za korzystanie z basenu 6 000,00 zł 6 000,00 zł 0,00 zł

2 Transport dowożący beneficjentów
na basen 6 000,00 zł 4 000,00 zł 2 000,00 zł

3 Praca wolontariusza 1 000,00 zł 0,00 zł 1 000,00 zł

4 Instruktorzy prowadzący zajęcia z
nauki pływania 3 000,00 zł 0,00 zł 3 000,00 zł

Koszty ogółem: 16 000,00 zł 10 000,00 zł 6 000,00 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;
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.
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3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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