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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 Z ŁAWKI REZERWOWYCH, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000732877,
Kod pocztowy: 05-480, Poczta: Otwock Mały, Miejscowość: Otwock Mały, Ulica: Zacisze, Numer
posesji: 31, Województwo:mazowieckie, Powiat: otwocki, Gmina: Karczew, Strona www:
http://zlawki.org/, Adres e-mail:m.grzegrzolka@zlawki.org, Numer telefonu: +48 797 315 832,
 
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)

Marcin Grzegrzółka
 
Adres e-mail: m.grzegrzolka@zlawki.org Telefon: +48 797
315 832

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Z ławki rezerwowych do pierwszej ligii życia - wiosna

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

08.03.2020 Data
zakończenia

28.05.2020

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

Organizacja zajęć piłkarskich dla młodzieży społecznie wykluczonej przebywającej na stałe lub
czasowo w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 8 i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr
3 w Warszawie oraz dla absolwentów obu Ośrodków.
Cel - dzięki zajęciom przeprowadzonym w Ośrodkach mamy nadzieję na wykształcenie w młodzieży
wszechstronnie rozwiniętego człowieka, wyposażonego w umiejętności i sprawności, umożliwiające
stałą i wszechstronną aktywność w kulturze fizycznej. Ma to szczególne znaczenie dla dzieci i
młodzieży trudniej radzącej sobie w kontaktach międzyludzkich. Możliwość "zaimponowania"
rówieśnikom, wychowawcom a nawet rodzicom swoimi osiągnięciami sportowymi jest dla tej grupy
odbiorców niezwykle ważne i budujące. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego
spędzania czasu wolnego przez uczniów i absolwentów stoi niejednokrotnie w opozycji do modelu
wyniesionego z podwórka i lokalnego środowiska (zwłaszcza dla wychowanków MOW nr 8 jest to
znacząca zmiana). Zajęcia choć są skierowane do konkretnych odbiorców będą miały charakter
otwarty a informacje o nich będą dostępne dla społeczności lokalnej.

Liczba uczestników: ok. 30.
Zajęcia będą się odbywały ok. 2 razy w tygodniu. Łącznie będzie przeprowadzonych 24 2-u
godzinnych treningów. Zajęcia mają na celu przygotowanie zespołu piłkarskiego do uczestnictwa w
zawodach międzyszkolnych oraz miniturniejach organizowanych przez Fundację.

Cele ogólnorozwojowe:
- kształtowanie prawidłowej postawy ciała;
- kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku;
- kształtowanie sprawności ogólnej z zakresu piłki nożnej;
- doskonalenie sprawności kondycji;
- doskonalenie elementów technicznych i taktycznych;
- dążenie do osiągnięcie mistrzostwa sportowego;
- przygotowanie do udziału w zawodach sportowych.

Cele szczegółowe:
- nauka poruszania się w obronie i ataku, strzały i podania, stałe fragmenty gry;
- nauka elementów dotyczących taktyki gry:atak szybki i pozycyjny;
- eliminowanie błędów dotyczących techniki;
- nauka współpracy w zespole;
- zapoznanie uczniów z systemami rozgrywania zawodów piłki nożnej;
- zapoznanie z ogólnymi zasadami gry i sędziowania.

Poza treningami przewidujemy organizację spotkań motywacyjnych z czołowymi zawodnikami
klubów warszawskich i konsultacje z specjalistą ds żywienia. Spotkania będą miały charakter
integracyjno-praktyczny. Istotnym ich elementem będzie przekazanie żywej wiedzy i konkretnych
umiejętności. Całość programu ma umożliwić stworzenie zespołu mogącego brać udział w
zawodach międzyszkolnych oraz turniejach organizowanych przez Fundację.

Cle dodatkowe:
- pokazanie ścieżek rozwoju i kariery sportowej;
- przekazanie wiedzy i umiejętności w sposobie żywienia związanego z wysiłkiem sportowym;
- nawiązanie relacji z uczniami w innych szkołach.

Wszystkie opisane działania są prowadzone przez Fundację w obu Ośrodkach od 2-ch lat. Zajęcia
organizowane są systematycznie w porozumieniu z Dyrekcją Ośrodków. Do tej pory koszt zajęć oraz
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wyposażenia uczestników był pokrywany z środków własnych Fundacji oraz darowizn. Fundacja nie
otrzymała do tej pory wsparcia w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie powyższych
zajęć.

Budżet. Pozycja dotycząca zakupu sprzętu sportowego pojawiła się w budżecie ze względu na
szczególną sytuację odbiorców zadania. Zdecydowana większość z nich nie może sobie pozwolić na
zakup profesjonalnego wyposażenia. Pozycja ta wynika więc nie ze względu na potrzeby Fundacji
ale ze względu na odbiorców zadania.

Mamy świadomość, że ta krótka informacja nie wyczerpuje tematu sposobu oddziaływania zajęć na
uczestników i można by się pokusić o rozszerzenie jej na wiele stron. Nie chcemy tu jednak cytować
opracowań naukowych związanych z pracą z dziećmi wymagającymi dodatkowego zainteresowania
i wsparcie ze strony dorosłych, potrzeby budowania ich wartości, zwiększania kompetencji
społecznych, poprawiania relacji itp. Mamy natomiast nadzieję, że opis jest wystarczający aby
poczuć ducha tych wszystkich działań i efektów jakie mamy nadzieję uzyskać.

Miejsce realizacji

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 8, Podmokła 4, 04-819 Warszawa
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapi nr 3, Patriotów 90, 04-852 Warszawa

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

organizacja zajęć piłkarskich 24 spotkania po 2 godziny zdjęcia potwierdzające
realizację zajęć, lista
obecności

organizacja spotkań motywacyjnych z
zawodnikami klubowymi

3 spotkania po ok 3 godz. dokumentacja zdjęciowa,
lista obecności

organizacja miniturnieju piłkarskiego rozgrywki w trybie
turniejowym pomiędzy
4(max 6) drużynami

potwierdzenie zgłoszeń
przez zespoły,

organizacja spotkania z specjalistą ds
żywienia

1 spotkanie dokumentacja zdjęciowa,
lista obecności

zakup sprzętu piłkarskiego dla
uczestników zajęć

6-8 kompletów (buty,
koszulki itp)

faktury, zdjęci uczestników

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
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Charakterystyka oferenta

Fundacja "Z ławki rezerwowych" specjalizuje się w prowadzeniu zajęć wspierających dla młodzieży
będącej pod opieką Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz wspieraniu młodzieży, która
te ośrodki opuściła. W chwili obecnej prowadzimy z środków własnych 2 projekty. Ogród
Permakultury i zajęcia piłkarskie. Pod stałą opieką Fundacja ma ok 70 dzieci w tym 4 w systemie
streetwokingu.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Zajęcia dla dzieci i młodzieży przy obu Ośrodkach są przez nas prowadzone od 4 lat. Początkowo
były to zajęcia niesformalizowane/wolontariackie, a od maja 2018 są prowadzone przez Fundację Z
Ławki Rezerwowych oraz wspierane przez kilka inicjatyw lokalnych oraz niewielkich
przedsiębiorców. Pomoc ta pokryła między innymi zakup profesjonalnego sprzętu sportowego.
Zorganizowaliśmy w tym czasie ponad 400 treningów, 3 turnieje piłkarskie. W ramach pracy z
młodzieżą współpracujemy z psychologami, trenerami mentalnymi, trenerami piłkarskimi.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Fundacja korzysta z boisk i obiektów MOS3 i 8 na zasadzie użyczenia posiada odpowiednią bazę
materiałową do przeprowadzenia zajęć (narzędzia i podstawowy sprzęt ogrodniczy). Koszty
wolontariuszy nie są wykazane w budżecie. Zajęcia piłkarskie poprowadzi p. Marcin Grzegrzółka
przy wsparciu 2-ch wolontariuszy. Wszyscy prowadzący posiadają odpowiednie przygotowanie
zawodowe do prowadzenia zajęć.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. koszt prowadzenia zajęć piłkarskich
24x2godz (koszt za godzinę 95zł)

4560,0    

2. materiały do zajęć piłkarskich 2400,0    

3. organizacja turnieju piłkarskiego 700,0    

4. koszt organizacji spotkań z
zawodnikami (m.in. transport, koszty
poczęstunku itp)

600,0    

5. materiały promocyjne i informacyjne
dla rodziców, wychowawców i do
publikacji w przestrzeni publicznej

350,0    

6. koszt organizacji spotkań z dietetykiem
(m.in. koszty art spożywczych
potrzebnych w czasie spotkania)

450,0    

7. koordynacja zadania (w tym
organizacja zajęć i spotkań, organizacja
zakupów dla uczestników programu
itp.)

500,0    
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8. obsługa administracyjna i księgowa
(przygotowanie umów i rozliczenie
projektu)

250,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9810,0 9810,0 0,0

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.

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny)
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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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