
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 3a29-9cb4-2075

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) 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

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 Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo - Wychowawczych " Nasze Dzieci ", Forma prawna: Fundacja,
Numer Krs: 0000499901, Kod pocztowy: 06-408, Poczta: Krasne, Miejscowość: Krasne, Ulica: Komisji Edukacji Narodowej,
Numer posesji: 2, Numer lokalu: 2, Województwo:mazowieckie, Powiat: przasnyski, Gmina: Krasne, Strona www:
www.fipiow.pl, Adres e-mail: fundacja@fipiow.pl, Numer telefonu: 693143941,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 06-415, Poczta: Czernice Borowe, Miejscowość: Czernice Borowe, Ulica: Stanisława Chełchowskiego,
Numer posesji: 3, Województwo:mazowieckie, Powiat: przasnyski, Gmina: Czernice Borowe,
 
 

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

Wojciech Tytz
 
Adres e-mail: fundacja@fipiow.pl Telefon: 236574225

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Radosne święta

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

25.11.2019 Data
zakończenia

14.12.2019

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

Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo Wychowawczych " Nasze Dzieci" w ramach zadania pragnie zapewnić
dzieciom przebywającym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Czernicach Borowych powiat przasnyski oraz
Rodzinom dysfunkcyjnym , niepełnosprawnym z Gminy Krasne , Czernice Borowe oraz miasta Przasnysz pomoc rzeczową
w postaci paczek świątecznych na , które składałyby się artykuły spożywcze ( cukier , mąka, olej, mięso wędliny , słodycze ,
przyprawy ) oraz zabawki , odzież, obuwie i środki czystości. Okres Świąt Bożego Narodzenia jest czasem szczególnym dla
wszystkich ludzi . W te wyjątkowe święta każdy powinien być obdarowany. Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia
społecznego w powiecie przasnyskim. Pomocą zostanie objętych 74 osoby. Pozyskiwanie zaplanowanych zakupów do
paczek nastąpi w dniach 25.11 - 14.12.2019 roku. Rekrutacja beneficjentów nastąpi od 25.11 - 30.11.2019 roku.
Przekazanie paczek osobom z terenu gminy Krasne , Czernice Borowe oraz miasta Przasnysz nastąpi dnia 14.12.2019 roku.

Miejsce realizacji

ul. St. Chełchowskiego 3 06 - 415 Czernice Borowe

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Zmniejszenie ubóstwa Rodzin dysfunkcyjnych ,
niepełnosprawnych w Gminie Krasne , Czernice
Borowe oraz miasta Przasnysz

74 przekazane paczki świąteczne Lista uczestników

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

Charakterystyka oferenta

Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo – Wychowawczych „ Nasze Dzieci” posiada duże doświadczenie w
realizacji projektów o podobnym charakterze. Oferent zorganizował między innymi : Powiatowy Dzień Dziecka w
2014,2015,2016,2017,2018 roku , w którym udział brało jednorazowo 350 osób. Pożegnanie Lata w 2014,2015 w powiecie
przasnyskim , w którym bawiło się średnio 380 osób. Cykl koncertów kolędowych w 3 parafiach powiatu przasnyskiego tj:
Krasne , Czernice Borowe oraz Węgra, w których brał udział m.in. zespół z Wilna. Fundacja brała udział w wymianie
młodzieży polsko litewskiej. Fundacja realizowała projekty współfinansowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego
m.in. „ Rodzina bliżej dziecka” , „Czernicka Kuźnia Kreatywności” , Integracja międzypokoleniowa na spotkaniu
opłatkowym w 2017”. Realizowaliśmy duże projekty jak również małe granty. Fundacja od 2015 roku prowadzi placówkę
opiekuńczo – wychowawczą „ Nasze Dzieci” w Czernicach Borowych .
W 2018 roku Fundacja została wyróżniona przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej " Znak jakości Ekonomii
Społecznej i Solidarnej 2018". Ponadto Fundacja przekazuje paczki z żywnością dla mieszkańców Gminy Krasne , które
otrzymuje od Banku Żywności w Ciechanowie.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Od momentu powstania Fundacji wielokrotnie przekazywaliśmy Rodzinom dysfunkcyjnym , niepełnosprawnym , osobom
zagrożonym bezdomnością paczki z żywnością oraz odzieżą, zabawki. Swoją pomocą obejmujemy rocznie około 80 osób.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Osobowe - praca 10 wolontariuszy , którzy będą dystrybuowali pozyskaną odzież , artykuły spożywcze , środki czystości.
Rzeczowe - pomieszczenie gospodarcze Fundacji , gdzie będzie gromadzona pomoc rzeczowa.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Koordynator projektu 200,0    
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2. Zakup artykułów
spożywczych(cukier,przyprawy,olej,mięso,wędli
ny, mąka) ,środki czystości( szampon,żel do
kąpieli,płyn do podłóg, wc,,proszek do
prania,kosmetyki) odzież oraz obuwie.

10000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10200,0 10000,0 200,0

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. 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)

2. Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem (fakultatywny - niezłożony)
3. Kopia pełnomocnictwa do podpisania oferty (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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