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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) 7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

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 Wycieczka uczy, bawi i wychowuje.

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

10.11.2019 Data
zakończenia

15.12.2019

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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: de40-9bbc-fe42

Opis zadania

W ramach zadania zostanie zorganizowana dwudniowa wycieczka autokarowa dla dzieci, młodzieży niepełnosprawnej
oraz rodziców, prawnych opiekunów. Wycieczka odbędzie się do województwa dolnośląskiego do Wrocławia i Złotego
Stoku. We Wrocławiu nasi beneficjenci odwiedzą Panoramę Racławicką, Oceanarium we wrocławskim zoo a także z
przewodnikiem odwiedzą między innymi Ostrów Tumski, katedrę, które wyrastają w samym środku miasta, robiąc
ogromne wrażenie na zwiedzających. W samymWrocławiu jeszcze rzucimy okiem na słynny SkyTower – taras widokowy
na przepiękną panoramę Wrocławia. Następnego dnia udamy się do Złotego Stoku, gdzie zwiedzona zostanie Kopalnia
Złota. Dużo tu tajemniczych opowieści i legend, tuneli i zakamarków. W położonej nieopodal Sztolni Czarnej uczestnicy
zobaczą wspaniały, podziemny wodospad i przejadą się podziemnym tramwajem.
Celem wycieczki jest zapoznanie z walorami zabytkowymi, przyrodniczymi, zaciekawienie różnorodnością walorów
turystyczno – krajoznawczych. Ukazywanie pożytecznego, zdrowego spędzania czasu wolnego. Podnoszenie kompetencji
społecznych poprzez wprowadzanie osób niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zapobieganie
izolacji społecznej osób niepełnosprawnych.
W realizacji zadania planujemy objąć projektem dzieci, młodzież niepełnosprawną z województwa mazowieckiego w tym z
powiatu piaseczyńskiego oraz Miasta Stołecznego Warszawy wraz z ich rodzicami i prawnymi opiekunami w ilości 35-40
osób.
W realizacji zadania będą zaangażowani wolontariusze i będą to kierownik wycieczki z odpowiednimi kwalifikacjami.
Posiadający zaświadczenia o ukończeniu kursu wycieczek szkolnych. Jest to osoba z wieloletnim doświadczeniem a
jednocześnie osoba zarządzająca od 20 lat Fundacją Promyk Słońca Dzieciom. Student Uniwersytetu Warszawskiego oraz
wieloletni wolontariusz w ramach bezpośredniej opieki posiadający odpowiednie kwalifikacje czyli ukończone kursy
opiekuna a także pielęgniarka, która będzie nadzorowała opiekę medyczną.
Harmonogram:
10.11 do 20.11.2019 - rekrutacja poprzez zapisy na adres e-mail: promyk1999@gmail.com
30.11 do 01.12.2019 - wyjazd autokarem do Wrocławia. Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, opieki, biletów
wstępu.
30.11 do 15.12.2019 rok - zbieranie wszelkiej dokumentacji, faktur, zdjęć z realizacji zadania oraz rozliczenie zadania.

Miejsce realizacji

Wrocław Hotel Śląsk ul. Oporowska 60.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Zagospodarowanie czasu wolnego 30-40 osób w tym
niepełnosprawne

Lista uczestników.

Poznawanie historii, zabytków Ostrów Tumski, Kopalnia Złota Faktury, zdjęcia.

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

Jesteśmy organizacją non profit. W tym roku obchodzimy 20 lecie działalności fundacji. 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

20 lat już nasza fundacja prowadzi różne programy i realizuje przeróżne projekty. W ostatnich dwóch latach podobny
projekt był realizowany dzięki pozyskanej dotacji od Samorządu Województwa Mazowieckiego. Ten projekt był
realizowany na sześciodniowych warsztatach wyjazdowych dla rodzin z województwa mazowieckiego w tym dla 10
osobowej grupy mieszkańców Warszawy. Pozyskujemy również środki na działania antyalkoholowe w ramach realizacji
projektów w czasie letnich i zimowych wakacji. W tych projektach uczestniczą dzieci i młodzież z rodzin o niskim statusie
ekonomicznym i rodzin dysfunkcyjnych. Prowadzimy również w okresie zimowym projekt rekreacyjno sportowy gdzie
dzieciaki, młodzież w weekendy uczestniczą w zajęciach narciarskich na Górce Szczęśliwickiej oraz Kompleksie Narciarskim
w Bałtowie. Fundacja dzięki dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w latach ostatnich realizowała podobne
zadania do województwa małopolskiego w tym zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce, zapoznawanie z najcenniejszymi
zabytkami Krakowa w tym Obraz Wita Stwosza, Podziemia Sukiennic, Wawel. Rok rocznie fundacja organizuje kilkadziesiąt
wycieczek w różne regiony Polski w tym również do miejsc kultu religijnego jak Licheń, Jasna Góra, Gietrzwałd, Święta
Lipka a także w roku 2018 zostały zorganizowane wycieczki zagraniczne do Berlina oraz Włoch. Z naszych turystyczno
krajoznawczych ofert skorzystało już kilkaset osób.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe - 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 z czynnym wykonywanym
zawodem posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Oprócz tych osób będzie dwóch wolontariuszy, którzy
posiadają odpowiednie kwalifikacje do opiekowania się nad dziećmi i młodzieżą. Osoby te będą sprawować będą nadzór i
opiekę nad niepełnoletnimi beneficjentami uczestniczącymi w projekcie.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Zakwaterowanie i wyżywienie 7000,0    

2. Transport autokarem 4000,0    

3. Program (bilety wstępu, przewodnik,
ubezpieczenie NNW)

3000,0    

4. Opieka wolontariuszy (kierownik wycieczki,
pielęgniarka, opiekunowie)

2000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 16000,0 10000,0 6000,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
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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. Załączniki (złożony również elektronicznie)

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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