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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: Stowarzyszenie Promyk, Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe, Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona
przez Starostę Powiatu wyszkowskiego: 6, Kod pocztowy: 07-203, Poczta: Somianka, Miejscowość: Somianka, Ulica:
Somianka, Numer posesji: 62, Województwo:mazowieckie, Powiat: wyszkowski, Gmina: Somianka, Strona www:
www.stow.promyk.pl, Adres e-mail: stow.promyk@onet.pl, Numer telefonu: 662008561,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 07-210, Poczta: Długosiodło, Miejscowość: Przetycz Włościańska, Ulica: Przetycz Włosciańska, Numer
posesji: 53, Województwo:mazowieckie, Powiat: wyszkowski, Gmina: Długosiodło,
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Marek Zdziarstek
 
Adres e-mail: stow.promyk@onet.pl Telefon: 662008561

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego My tez potrafimy

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

26.11.2019 Data
zakończenia

15.12.2019

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

Planowane działanie polega na przeprowadzeniu 40 godzin zajęć z hipoterapii i hipoterapeutycznej jazdy konnej oraz 10
wyjazdów i organizacji 10 zajęć z nauki pływania dla osób niepełnosprawnych, na basenie w Ostrowi Mazowieckiej bądź w
Wyszkowie . Adresatami zadania będzie ok. 70 osobowa grupa dorosłych, dzieci i młodzieży osób niepełnosprawnych , w
tym z autyzmem, z różnych szkół i z różnych środowisk z terenu województwa mazowieckiego, w tym specjalnych
ośrodków i szkół specjalnych . Uczestnicy projektu będą mogli wybrać formę aktywności a w zależności od potrzeby
preferowanej aktywności i możliwości fizycznych i motorycznych . Najbardziej potrzebujący i najaktywniejsi będą mogli
wziąć udział zarówno z w zajęciach hipoterapii jak i zajęciach nauki pływania. Uzgodnione to zostanie z opiekunami i
wychowawcami uczestników projektu. Zajęcia z hipoterapii będą miały charakter zajęć indywidualnych, w których udział
weźmie grupa około 40 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego . Zajęcia
odbywać sie będą na terenie stajni Tuzja w Brańszczyku, w godzinach popołudniowych , od 2 do 3 godzin dziennie, według
ustalonego z opiekunami harmonogramu. Do przeprowadzenia zajęć wykorzystywani będą wolontariusze , w ilości 2 osób
na każde zajęcia . Zajęcia prowadzić będzie posiadający doświadczenie i kwalifikacje instruktor hipoterapii, któremu
pomagać będzie osoba wspomagająca(prowadzenie konia). Natomiast zajęcia nauki pływania odbywać sie będą na
wybranym basenie ,( w zależności od zaproponowanych warunków korzystania i czasu dostępu) każdego dnia tygodnia
oprócz sobót i niedziel. Same zajęcia nauki pływania trwać beda 45 minut + 30 min zajęć relaksacyjnych. W realizacji tej
formy aktywności również pomagać będą wolontariusze w ilości 2 osób. zajęcia nauki pływania prowadzić będzie
posiadający odpowiednie wykształcenie nauczyciel wychowania fizycznego. Po zajęciach nauki pływania odbędą sie
jeszcze 30 minutowe zajęcia relaksacyjne w wodzie. Celem obu form zajęć będzie podniesienie poziomu sprawności
fizycznej uczestników, wzrost wydolności organizmu, poprawa stanu zdrowia, aktywne spędzanie czasu wolnego, poprawa
samooceny uczestników zajęc . Celem naszego przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do aktywizacji społecznej osób
niepełnosprawnych . Jedna z form tego typu aktywności jest aktywność psychofizyczna realizowana przez przez sport i
inne formy aktywności fizycznej i ich wszechstronne oddziaływanie . Projekt kierowany jest do niepełnosprawnych
mieszkańców Mazowsza pochodzących z terenu powiatu ostrowskiego, wyszkowskiego, warszawskiego. Głównym celem
projektu jest prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które maja na celu nabywanie i podtrzymywanie i
rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, usprawniania i
wspierania funkcjonowania osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualna w rożnych rolach społecznych i w
rożnych środowiskach.

Miejsce realizacji

Stajnia "Tuzja" w Brańszczyku

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

zorganizowanie i przeprowadzenie 40 godzin
zajęć z hipoterapii

40 osób lista obecności, dokumentacja
zdjęciowa

zorganizowanie i przeprowadzenie 10 godzin
zajęć nauki pływania

30 osób lista obecności, dokumentacja
zdjęciowa

zorganizowanie i przeprowadzenie 5 godzin
zajęć relaksacyjnych na basenie

30 osób lista obecności, dokumentacja
zdjęciowa

uczestnictwo w projekcie około 70 osób
niepełnosprawnych

około 70 osób lista obecności, dokumentacja
zdjęciowa

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 młodym stowarzyszeniem , które powstało w marcu 2019 r. W naszej działalności chcemy być szczególnie
aktywni i podejmować inicjatywy w obszarze :
1. kultywowania tradycji i obyczajów naszej wsi i regionu,
2. promocji zdrowego stylu życia,
3. poprawy jakości życia mieszkańców,
4. rozwijania działalności sportowo –turystycznej,
5. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
7. promocji i organizacji wolontariatu;
Powyższe cele chcemy realizować poprzez:
- organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
- organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,
- propagowanie aktywności ruchowej, rekreacyjnej i turystycznej mieszkańców.
- prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej i warsztatowej
- wzmacnianie więzi międzyludzkich w ramach wspólnie spędzonego czasu wolnego.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Jako młode stowarzyszenie nie mamy jeszcze dużego doświadczenia w realizacji tego typu przedsięwzięcia. W okresie
letnim udało nam się zorganizować spływ kajakowy po Narwi , z wykorzystaniem środków pozyskanych od osób
prywatnych. Natomiast członkowie naszego stowarzyszenia maja juz doświadczenie w organizacji rożnego rodzaju imprez
i zawodów sportowych .

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Ponieważ jesteśmy młoda organizacja z członkami chętnymi do pracy społecznej , jedynym zasobem jakim dysponujemy
jest praca członków stowarzyszenia, na zasadzie wolontariatu.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. koszty instruktora hipoterapii 3200,0    

2. koszty najmu koni 1200,0    

3. koszty osoby wspomagającej 800,0    

4. bilety wstępu na basen 1000,0    

5. koszty opiekunów i instruktor pływania 2500,0    

6. koszty dojazdu 300,0    

7. księgowa i koordynator 800,0    

8. art. biurowo-promocyjne 300,0    

9. praca wolontariuszy 3000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 13100,0 9800,0 3300,0

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;
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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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