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)

2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

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 Gwiazdka", Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000472278, Kod pocztowy: 05-120, Poczta:
Legionowo, Miejscowość: Legionowo, Ulica: Hetmańska, Numer posesji: 65, Województwo: mazowieckie, Powiat:
legionowski, Gmina: m. Legionowo, Strona www: fundacjagwiazdka.pl, Adres e-mail: info@fundacjagwiazdka.pl, Numer
telefonu: 609105448,
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)

Ewa Jakóbczak-Walczak
Adres e-mail: info@fundacjagwiazdka.pl Telefon: 609105448

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

"Poznajemy siebie - poznajemy innych!" - warsztaty wspierające
samodzielność społeczną dla dzieci z powiatu pułtuskiego

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

17.09.2019

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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12.12.2019

Opis zadania
Projekt "Poznajemy siebie - poznajemy innych" ma na celu wzmocnienie działań profilaktyczno-edukacyjnych
realizowanych przez Fundację w powiecie pułtuskim. Działaniami projektowymi objętych zostanie 40 dzieci w wieku 6-13
lat zagrożonych występowaniem zaburzeń psychicznych, w tym depresji. Działania projektowe będą nakierowane na
rozwój samodzielności społecznej, umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz umiejętności miękkich, takich
jak współpraca z innymi, skuteczna komunikacja czy asertywność. Ze względu na dobór grupy docelowej, na którą składać
się będą dzieci zagrożone występowaniem wykluczenia spowodowanego biedą, skutkami alkoholizmu w rodzinie oraz
innymi dysfunkcjami dotykającymi ich dom rodzinny, zaplanowane działania będą miały wielowymiarowy i kompleksowy
charakter. Projekt składał się będzie z 3 działań:
DZIAŁANIE I - "Akademia Aktywności" (wrzesień 2019)
W ramach Etapu I 40 uczestników weźmie udział w warsztatach teatralnych "Kultura żywego słowa" w Teatrze Syrena,
które pomogą im zbudować kompetencje takie, jak wyrażanie własnego zdania oraz pewność siebie w wystąpieniach
publicznych. Zajęcia pomogą im również polepszyć świadomość swojego ciała, emocji i głosu. Specjalistyczne warsztaty
wprowadzą dzieci w świat teatru, pozwolą poznać ćwiczenia dykcyjne oraz impostacyjne (oddechowe). Wybrane przez
aktorów aktywności wzbogacą słownictwo, pobudzą wyobraźnię, rozwiną zdolności lingwistyczne. Na miejsce odbywania
się warsztatów uczestnicy zostaną przetransportowani autokarem, w towarzystwie opiekunów (nauczycieli z lokalnej
szkoły) oraz pilota wycieczki. Otrzymają też kanapkę, napój oraz małą przekąskę na drogę.
Po zakończeniu warsztatów teatralnych, uczestnicy projektu pojadą na interaktywne zajęcia do Pałacu w Wilanowie.
Wstępnie wybrane tematy zajęć to "W staropolskiej kuchni" lub "Królewski żywioł – kultura i natura w rezydencji
wilanowskiej".
DZIAŁANIE II - Warsztaty "Mam dobry argument!" (październik-listopad 2019)
W ramach cyklu 4 warsztatów w 4 grupach (max. 12 os.) uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób debatować i dyskutować,
tak, aby nie tylko być skutecznym, ale również budować relacje społeczne z innymi. Warsztaty "Mam dobry argument!"
odbywać się będą w niewielkich grupach (max. 12 osobowych), a ich uczestnicy wspólnie z ekspertem dowiedzą się w jaki
sposób osiągnąć kompromis oraz jak słuchać innych (umiejętność empatii).
Sztuka debatowania jest jedną z podstaw wychowania do życia w społeczeństwie i jedną z najważniejszych kompetencji
międzyludzkich. Składa się na nią nie tylko umiejętność przedstawienia swoich poglądów, umiejętność ich argumentacji,
ale również słuchania drugiej strony i wrażliwości na potrzeby innych. Przykłady warsztatowe będą się odnosiły do
problemów i wyzwań stojących przed dziećmi we współczesnym świecie. Zajęcia będą również zawierały elementy
profilaktyki zdrowia psychicznego, w tym odniesienia do "mindfulness" (trening uważności), a także sposobów dbania o
swoje zdrowie psychiczne w codziennym życiu.
Łącznie w warsztatach weźmie udział 40 uczestników w wieku 6-13 lat.
DZIAŁANIE III - Integracyjne Spotkanie Mikołajkowe (grudzień 2019)
Podsumowaniem projektu będzie Integracyjne Spotkanie Mikołajkowe, na którym wszyscy uczestnicy otrzymają drobne
upominki oraz certyfikaty ukończenia projektu. W trakcie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymają również kopie wydanej
przez Fundację w 2018 r. broszury "Wróżka Okruszka Opowiada o Zdrowiu Psychicznym" (wydanie współfinansowane ze
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego). Egzemplarze broszury (40 szt.), które otrzymają uczestnicy projektu,
zostaną wydrukowane nieodpłatnie przez współpracującą z Fundacją drukarnię.
Miejsce realizacji
Projekt realizowany będzie na terenie powiatu pułtuskiego. Wstępnie wybrane miejsce to Gmina Pokrzywnica (SP w
Dzierżeninie). W przypadku, gdyby w wybranej gminie nie został zebrany komplet uczestników, Fundacja zorganizuje
warsztaty w innej lokalizacji, np. SP Świercze lub SP Zatory dla wszystkich lub tylko części grup.

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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Wsparcie działań profilaktyczno-edukacyjnych
w zakresie zdrowia psychicznego oraz
stymulacja samodzielności społecznej osób z
zaburzeniami psychicznymi i ich
destygmatyzacja

90% uczestników będzie potrafiło
wymienić min. 3 sposoby dbania o
swoje zdrowie psychiczne i min. 2
możliwości otrzymania wsparcia w
kryzysie

kwestionariusze wypełniane przez
uczestników

Organizacja wycieczki na warsztaty w Teatrze
1 wycieczka dla 40 uczestników
Syrena oraz na warsztaty w Muzeum Króla Jana
III Sobieskiego w Wilanowie

lista obecności

Zwiększenie świadomości uczestników dot.
zdrowia psychicznego, poprzez realizację
warsztatów "Mam dobry argument!"

32 godziny warsztatowe (16
dwugodzinnych warsztatów)

dziennik zajęć

Organizacja Integracyjnego Spotkania
Mikołajkowego mającego na celu integrację
uczestników oraz destygmatyzację chorób
psychicznych

1 spotkanie dla 40 uczestników

lista obecności, zdjęcia ze
Spotkania

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
“Fundacja Gwiazdka” powołana została latem 2013 r., a 4 lata później, w maju 2017 r. – otrzymaliśmy status Organizacji
Pożytku Publicznego. Przez ostatnie 6 lat, nieprzerwanie działamy na rzecz grup społecznych i całych społeczności, które
chcą rozwijać siebie oraz, tak jak my, widzą możliwości pozytywnych zmian w swoim środowisku lokalnym.
Naszym celem jest budowa społecznego przekonania, że warto podejmować wysiłki na rzecz rozwoju osobistego idącego
w parze ze świadomością odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej za drugiego człowieka i środowisko, w którym
żyjemy. Przekonaniu temu towarzyszy nasza szeroko zakrojona działalność zmierzająca do stworzenia realnych możliwości
rozwoju osobom z grup defaworyzowanych – dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, z zaburzeniami psychicznymi;
osobom niepełnosprawnym; seniorom oraz rodzinom żyjącym poniżej progu ubóstwa.
Naszymi działaniami chcemy wpływać na poprawę jakości życia przede wszystkim na obszarach wiejskich. Wierzymy, że
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich, jest kluczem do
rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej oraz w dłuższej perspektywie umożliwi zachowanie dziedzictwa kulturowego i
specyfiki obszarów wiejskich. Zgodnie ze statutem, „Fundacja Gwiazdka” wspiera rozwój, edukację oraz wychowanie
dzieci i młodzieży (działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym), oraz stwarza mieszkańcom wsi i małych miejscowości warunki do rozwoju
społecznego i kulturalnego (działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego). We wszystkich realizowanych przez nas
przedsięwzięciach, stawiamy na rozwój umiejętności i inicjatyw oddolnych, jak również wsparcie wolontariatu i
aktywności lokalnych grup nieformalnych.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
ROK 2018
W 2018 r. Fundacja zrealizowała 11 projektów na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach tych
projektów, działania na rzecz aktywności dzieci i młodzieży, realizowane były w ramach 6 z ww. programów. Jednym z
nich był program "Akcja:Wolontariat" współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Legionowo. W projekcie wzięło
udział ponad 54 młodych wolontariuszy z Legionowa. W jego ramach uczniowie odwiedzali pensjonariuszy DPS
Kombatant, zorganizowali wspólnie kiermasz charytatywny oraz odbyli spotkania z przedstawicielami lokalnych ngo.
Oprócz programu "Akcja Wolontariat", Fundacja zrealizowała dwutygodniowy profilaktyczny wyjazd kolonijny "Wakacje z
Gwiazdką", dla 40 dzieci z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu z powiatu pułtuskiego (zadania współfinansowane ze
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego). Dzieci i młodzież z powiatu pułtuskiego brali również aktywny udział
w projekcie Wróżka Okruszka Opowiada o Zdrowiu Psychicznym. Celem projektu była profilaktyka zdrowia psychicznego
wśród dzieci i młodzieży, destygmatyzacja osób cierpiących na choroby psychiczne oraz możliwie szeroka edukacja nt.
konieczności dbania o swoje samopoczucie psychiczne na równi z fizycznym. W projekcie wzięło udział 480 dzieci.
Nacisk na działania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą został położony również w przeprowadzonej przez Fundację
kampanii antyprzemocowej (zadanie trzyletnie, współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego)
oraz w ramach realizowanych przez Fundację działań z zakresu pomocy społecznej (projekt współfinansowany przez
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Gminę Miejską Legionowo), w ramach którego Fundacja przekazywała art. żywnościowe najbardziej potrzebującym, we
współpracy z OPS w Legionowie.
Ponadto, w 2018 roku Fundacja realizowała program Wróżka Okruszka Opowiada o Ekologii oraz cykl interaktywnych
warsztatów "Europejskie Popołudnia - edycja II".
ROK 2017
W 2017 r. Fundacja zrealizowała 9 programów profilaktyczno-edukacyjnych współfinansowanych ze środków publicznych.
Większość przedsięwzięć skierowanych było do dzieci i młodzieży, realizowanych w środowisku lokalnym, o zasięgu kilku
gmin lub kilku powiatów. Były to:
- półkolonie profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci z terenu Gminy Legionowo, obejmujące m.in. podchody, park linowy,
lekcje w ogrodzie botanicznym w 2017 r. (240 uczestników),
- realizacja kampanii na rzecz tolerancji osób niepełnosprawnych (obejmującej m.in. wydanie publikacji, przeprowadzenie
konkursu plastycznego, organizację Festiwali Tolerancji z uwzględnieniem przedstawienia teatralnego), realizowana w
2017 r., współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (MCPS),
- realizacja cyklu 12 warsztatów "Europejskie Popołudnia", w trakcie których ponad 360 uczestników, w atrakcyjny dla
swojej grupy wiekowej sposób, poznawało zasady funkcjonowania UE ) m.in. z wykorzystaniem wielkoformatowej gry
planszowej), program realizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego,
- cykl warsztatów wspierających rozwój wolontariatu i świadomość dot. funkcjonowania organizacji pozarządowych
pośród uczniów szkół podstawowych (każdorazowo 54 uczestników/warsztaty, łącznie 12 spotkań warsztatowych oraz
przeprowadzona wspólna akcja wolontariacka - Kiermasz Świąteczny);
- cykl warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom z uwzględnieniem kształtowania kompetencji
miękkich uczestników i z wykorzystaniem technik dramy (realizowany do tej pory trzykrotnie; w ostatnim roku objął 75
osób, z których każda wzięła udział w 10 warsztatach).
W 2017 r. Fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego.
ROK 2016
W roku 2016, podobnie jak w roku 2017, Fundacja w sposób nieprzerwany realizowała program dożywiania 100 osób
najuboższych z terenu Gminy Legionowo pt. „Start dla wielu”, który był współfinansowany ze środków Urzędu Miasta
Legionowo. Podobnie jak w roku 2017, programem objęta została również grupa osób starszych. W roku 2016 Fundacja
rozszerzyła również swoje działania o regularną dystrybucję artykułów spożywczych pośród 100 osób z terenu Gminy
Wieliszew, realizując program „Pomagajmy”, współfinansowany przez Gminę Wieliszew, beneficjentami którego również
były osoby w wieku 60+. Po popularności, jaką cieszyła się wydana w 2015 r. publikacja, Fundacja w 2016 r. wydała i
dystrybuowała kolejną publikację - „Informator dla wolontariuszy i opiekunów osób niepełnosprawnych”,
współfinansowaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Publikacja kierowana była w dużej mierze do
opiekunów niepełnosprawnych seniorów. W grudniu 2016 r. Fundacja zrealizowała kolejne dwa programy z zakresu
aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem, m.in. Spotkanie Mikołajkowe dla ponad 100 podopiecznych
(współfinansowane przez Urząd Miasta Legionowo). W ich trakcie uczestnicy wykonali przepiękne ozdoby świąteczne,
którymi wspólnie udekorowali choinkę. Podobnie jak w 2017 roku, w działaniach wzięła udział grupa seniorów (ok. 30
osób).
ROK 2015
Przez cały rok 2015 (od 01.01-31.12.2015) Fundacja wspierała osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym starsze, chore i
ubogie z terenu Gminy Legionowo, dystrybuując pośród nich artykuły spożywcze w ramach programu „Razem”
współfinansowanego przez Urząd Miasta Legionowo. Nie tylko rozdawaliśmy żywność, ale również edukowaliśmy i
informowaliśmy naszych podopiecznych o tym, jak zdrowo się odżywiać i gospodarować domowym budżetem. W tym
samym roku, bazując na swoich doświadczeniach w pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, Fundacja wydała
publikację „W pełni sprawni” dotyczącą społecznej i zawodowej integracji osób niepełnosprawnych współfinansowaną ze
środków Zarządu Województwa Mazowieckiego. Broszury zostały przez nas rozdystrybuowane w urzędach, placówkach
medycznych i punktach usługowych znajdując tysiące czytelników. Mogąc obserwować codzienne zmagania naszych
podopiecznych z ograniczoną sprawnością w terminie od 01.08-30.09.2015 Fundacja zorganizowała również cykl szkoleń
dla wolontariuszy i członków rodzin wspierających osoby starsze i niepełnosprawne z terenu powiatu legionowskiego i
nowodworskiego, współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W trakcie szkolenia, oprócz cyklu
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wykładów i prelekcji, uczestnicy otrzymali nieodpłatnie indywidualne wsparcie psychologa i prawnika, które okazały się
nieocenioną pomocą w rozwiązaniu wielu codziennych problemów.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Koordynator projektu - prawo jazdy kat. B, własny samochód osobowy, doświadczenie w koordynacji projektów
współfinansowanych ze środków publicznych (w 2018 r. - 4 projekty), doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (m.in.
w ramach kolonii i półkolonii), ponad 4-letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych. Umiejętność pracy
pod presją czasu, umiejętność koordynacji pracy zespołu projektowego, rozliczania i przygotowywania sprawozdań z
realizacji projektów. Koordynator będzie odpowiedzialny za bieżący nadzór nad działaniami projektowymi, w tym za
zatrudnienie wszystkich osób zaangażowanych w projekt, przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji finansowej do
biura rachunkowego, organizację administracyjno-logistyczną wszystkich działań projektowych leżących po stronie
Fundacji. Po stronie koordynatora będą leżały wszystkie działania promocyjne oraz związane z rekrutacją uczestników,
wszystkie kontakty wewnętrzne i zewnętrzne w ramach projektu. Koordynator będzie również odpowiedzialny za
organizację wycieczki do Teatru Syrena oraz Integracyjnego Spotkania Mikołajkowego.
Ekspert prowadzący warsztaty debatanckie - wykształcenie wyższe, członek stowarzyszenia debatanckiego The Oxford
Union Society, doświadczony debatant, doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z dziećmi i młodzieżą (4 zrealizowane
projekty w 2018 r.). Ukończony kurs "Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych".

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

1.

Autokar na trasie powiat pułtuski-Warszawapowiat pułtuski

1300,0

2.

Bilety na warsztaty w Teatrze Syrena (40 os. x
30 zł)

1200,0

3.

Prowiant na wyjazd warsztatowy (40 os. x 10 zł)

4.

Ekspert prowadzący warsztaty debatanckie (4
warsztaty x 4 grupy x 2 godz.) 100 zł/godz.

3200,0

5.

Poczęstunek dla uczestników warsztatów (4
warsztaty x 40 os. x 7 zł)

1120,0

6.

Upominki mikołajkowe dla uczestników 40 os. x
23 zł

920,0

7.

Poczęstunek mikołajkowy dla uczestników 40
os. x 17 zł

680,0

8.

Obsługa księgowa projektu

380,0

9.

Koordynator projektu (umowa zlecenie min. 20
godz. 40 zł/godz. brutto brutto)

800,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Z dotacji

Z innych źródeł

400,0

10000,0

10000,0

0,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
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5)
6)
7)

dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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.

2.

W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z
oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający
osobowość prawną oferenta; nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej
nieprowadzących działalności gospodarczej. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
niezależnie od tego, kiedy został wydany. (fakultatywny - niezłożony)
Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem (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 (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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