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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) 18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego

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 Kochajmy Pszczoły, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000684629, Kod pocztowy: 05-281, Poczta:
Jadów, Miejscowość: Urle - Borzymy, Ulica: Al. Prof. Jana Nielubowicza, Numer posesji: 1, Województwo:mazowieckie,
Powiat: wołomiński, Gmina: Jadów, Strona www: , Adres e-mail: fundacja@kochajmy-pszczoly.org, Numer telefonu:
502496181,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 03-982, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica:Meissnera , Numer posesji: 9, Numer lokalu:
18, Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina: Praga-Południe (dzielnica),
 
 

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

Magdalena Kozerska
 
Adres e-mail: m.kozerska@kochajmy-pszczoly.org Telefon: 502496181

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Ludzie i Pszczoły

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

16.09.2019 Data
zakończenia

14.12.2019

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

Program "Ludzie i Pszczoły" to 3-godzinne warsztaty podczas których uczestnicy zostają wprowadzeni w świat pszczół,
dowiadują się dlaczego pszczoły są niesamowite i że zawdzięczamy im większość owoców i warzyw, które na co dzień
spożywamy. Zajęcia łączą w sobie edukację przyrodniczą i leśną, bo naturalnym miejscem dla pszczół od zawsze był las.

Nasze warsztaty powstały przez chęć pobudzenia kreatywności uczestników dając im możliwość udziału w opracowanym
przez nas autorskim programie interaktywnych zajęć przyrodniczych, oddziaływujących na wszystkie pięć ludzkich
zmysłów, ukierunkowanym na pozbawienie uczestników lęku w obcowaniu z owadami zapylającymi, poznanie pszczół i
innych owadów zapylających oraz pracy pszczelarza, a także otaczającej nas przyrody w środowisku leśnym, wiejskim i
miejskim.

Cel główny projektu wpisuje się bezpośrednio i wprost w obszar edukacji obywatelskiej, która odnosi się do wychowania
człowieka do życia w społeczeństwie obywatelskim i przygotowuje go do roli obywatela. Edukacja obywatelska ma bardzo
szeroki zakres, w ramach projektu będzie ona dotyczyła zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem,
dziedzictwem przyrodniczym, edukacją ekologiczną oraz edukacją leśną.

Cel projektu jest zgodny z celem programu "Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w
środowisku naturalnym" i jest związany z realizacją zadania 4 i 11 w/w programu.

Założenia projektu wpisują się w zalecenia dotyczące edukacji publicznej Narodowej Strategii Ochrony Owadów
Zapylających (V.2018r.) która podkreśla:
- znikomą wiedzę przyrodniczą, w tym entomologiczną społeczeństwa,
- brak znajomości korzyści jaką pełnią owady zapylające (OZ) w ekosystemach nat. oraz korzyści ekonomicznych płynących
z zapylania upraw, w tym wzrostu kosztów produkcji żywności w przypadku regresu populacji OZ,
- konieczność prowadzenia działań edukacyjnych m.in. przez org. pozarządowe, które pomogą przełamać naturalny lęk
przed owadami, związany m.in. z niebezpieczeństwem użądleń, będą zachęcały do sadzenia roślin pożytkowych np. przez
tworzenie ogrodów sprzyjających owadom, czy budowania domków dla owadów.

Pszczelarstwo jest ważnym elementem rozwoju gospodarczego Polski. „Pszczoły zapylając uczestniczą w produkcji 1/3
żywności, a wartość z tego tytułu jest 10-100 krotnie większa niż korzyści jakie osiągają pszczelarze z pozyskiwania
wszystkich produktów pszczelich” J. Wilde, Pszczoły to nie tylko miód i jad, 09.2018. Z badania Polskiego Stowarzyszenia
Ochrony Roślin (11.2016.) wynika, że wiedza w społeczeństwie o pszczołach jest niewielka, dlatego wnioskodawca widzi
potrzebę edukacji w tym zakresie.

Opis grup adresatów zadania publicznego
Bezpośrednimi beneficjentami są seniorzy, który uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez kluby seniorów. Zajęcia
będą nieodpłatne dla uczestników. Warsztaty odbywać się będą w Gminnych Ośrodkach Kultury, bibliotekach i innych
miejscach, gdzie spotykają się grupy seniorów na terenie województwa mazowieckiego. W warsztatach weźmie udział co
najmniej 300 seniorów.

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona we współpracy z GOK-ami i bibliotekami, które będą zainteresowane
realizacją projektu w swojej placówce. Najpierw zostanie nawiązany kontakt z osobami kierującymi placówkami
oświatowymi i kulturalnymi. Informacja o projekcie będzie rozsyłana drogą mailową, po której nastąpi kontakt
telefoniczny. Rekrutacją uczniów - beneficjentów bezpośrednich zajmą się pracownicy placówek, które potwierdzą udział
w projekcie. W momencie składania projektu mamy deklaracje organizacji spotkań w gminach: Wiązowna, Brańszczyk,
Jadów.

Zajęcia „My robimy pyszny miód”prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów grupowych podczas których
uczestnicy zdobywają wiedzę na temat pszczół i produktów pszczelich oraz ich ochrony w przyrodzie, a także pracy
pszczelarza.

Celem warsztatów z pszczelarzem jest zapoznanie z:
- życiem i wyglądem pszczół - obserwacja żywych pszczół w szklanym ulu - do końca października, później ul obserwacyjny
ze zdjęciami pszczół,
- znaczeniem pszczół dla przyrody i człowieka,
- wykorzystaniem i właściwościami miodu oraz innych produktów pozyskiwanych z ula,
- zasadami bezpieczeństwa w kontakcie z pszczołami,
- pracą pszczelarza i sprzętem używanym przez pszczelarza w pasiece,
- różnicami i umiejętnością odróżnienia pszczoły od trzmiela, osy, czy szerszenia.
SCENARIUSZ ZAJĘĆ:
I. Powitanie uczestników w stroju pszczelarskim i rozpoczęcie warsztatów od pytań:
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- kim jestem? czym się zajmuję?
omówienie zawodu pszczelarza, krótkie (dostosowane do wieku uczestników) wprowadzenie do historii bartnictwa i
pszczelarstwa
- dlaczego muszę nosić taki strój?
omówienie zasad bezpieczeństwa przy pracy z pszczołami, ryzyka i możliwych skutków pożądleń
- pokazanie i omówienie narzędzi, które pszczelarz wykorzystuje w swojej pracy: dłuto, podkurzacz, miotełka
II. Kto mieszka w ulu?
- jak wygląda Królowa, pszczoła robotnica, truteń
omówienie roli pszczół w życiu rodziny pszczelej
- co robią pszczoły?
czym się zajmują, dlaczego są pożyteczne dla nas i środowiska w którym żyjemy
- skąd się bierze miód?
jak pszczoły go zbierają i jak później trafia do słoików
- do czego – oprócz jedzenia – używa się miodu i produktów pszczelich?
wykorzystanie miodu i produktów pszczelich do wyrobu leków, kosmetyków, świec itp.
III. Gdzie mieszkają pszczoły
- pokaz ula w którym mieszkają pszczoły
pusty ul z ramkami, który uczestnicy mogą dotknąć, powąchać, obejrzeć ramki, plastry z węzą, miodem
- ulik pokazowy z żywymi pszczołami
uczestnicy mogą zobaczyć pszczoły „na żywo” w zamkniętym szklanym ulu, „podejrzeć przez lupę jak wygląda ich praca”
(do końca października, później ul z wysokiej jakości fotografiami ukazującymi życie rodziny pszczelej)
IV. Podsumowanie
krótkie streszczenie najważniejszych informacji o pszczołach i produktach pszczelich, które warto zapamiętać
V. Zajęcia praktyczne:
własnoręczne wykonanie świeczki z węzy z wosku pszczelego, zdobienie świec farbami, cekinami itp..
VI. Degustacja miodu
Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję spróbowania na wafelkach różnych gatunków miodu, dzięki czemu będą
mogli poczuć różnice w smaku oraz w konsystencji miodów odmianowych.
Każdy uczestnik zajęć otrzyma specjalnie zaprojektowany kalendarz na rok 2020 ze zdjęciami pszczół na różnych kwiatach
oraz własnoręcznie wykonaną świeczkę z wosku pszczelego.

Miejsce realizacji

Gminne Ośrodki Kultury, biblioteki na terenie województwa mazowieckiego, gdzie spotykają się grupy seniorów

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Liczba seniorów, którzy wzięli udział w
projekcie i "Ludzie i Pszczoły" w okresie
16.09.2019 - 14.12.2019

300 Rezultat będzie monitorowany
przez
koordynatora projektu na
podstawie zgodności
liczby przeprowadzonych
warsztatów zgodnie z
harmonogramem.
Źródła informacji - listy obecności

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 Kochajmy Pszczoły skupia pszczelarzy, których wspólnym celem jest edukacja pszczelarska i leśna dla dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz budowanie relacji człowiek-środowisko w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Wśród
założycieli Fundacji Kochajmy Pszczoły są pszczelarze, filmowcy osoby zaangażowane w rozwój nowych technologii,
przedsiębiorcy, a przede wszystkim osoby od lat pracujące w organizacjach pozarządowych. Fundacja Kochajmy Pszczoły
współpracuje z środowiskami pszczelarskimi w kraju i zagranicą, innymi organizacjami pozarządowymi o zbieżnym celu,
przedszkolami, szkołami oraz samorządami lokalnymi, firmami.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Projekty, które przyczyniły się do założenia Fundacji Kochajmy Pszczoły i są realizowane w ramach działań Fundacji:
1. Interaktywne zajęcia pszczelarskie “My robimy pyszny miód" dla dzieci w wieku 3-14 lat. W latach 2016-2019 w
zajęciach wzięło ponad 3000 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.
2. Spotkania z pszczelarzami dla dorosłych oraz seniorów.
3. Edukacyjne Miasteczko Pszczelarskie podczas imprez plenerowych, pikników i dożynek. Każde takie miasteczko zawiera
mini pasiekę, w której ustawione są ule stare i współczesne, wystawę sprzętu pszczelarskiego. Podczas imprez
prowadzone są warsztaty z zakresu pszczelarstwa, owadów zapylających, roślin miododajnych.
4. Stała współpraca ze skansenami w Sanoku i w Brańszczyku, w których także realizujemy nasze działania edukacyjne.
Dotychczasowa współpraca zaowocowała m.in. powstaniem mini wystawy makrofotografii pszczół, która została stałą
ekspozycją w Chacie Bartnej w Skansenie w Brańszczyku.
5. W ramach programu „Pomoc to moc” Fundacja uzyskała częściowe dofinansowanie w kwocie 75.000,00 zł na realizację
projektu „Dzieci i Pszczoły”, który jest realizowany w 2019 r. W projekcie, realizowanym w województwach: mazowieckim,
kujawsko-pomorskim, śląskim i podlaskim, weźmie udział 3000 uczniów szkół podstawowych i 150 nauczycieli, którzy
będą odbiorcami bezpośrednimi oraz 4000 rodziców, którzy będą pośrednimi odbiorcami projektu.
6. W ramach programu grantowego Tesco „Decydujesz, pomagamy” uzyskaliśmy dofinansowanie projektu „Ludzie i
Pszczoły”, w ramach którego będziemy organizowali obchody Światowego Dnia Pszczół dla społeczności lokalnej. Dzięki
promocji w mediach społecznościowych nasz projekt uzyskał 28600 głosów.
7. Budowa Centrum Edukacji Pszczelarskiej i Leśnej „Dzieci i Pszczoły” w siedzibie Fundacji w Urlach.
W Urlach-Borzymach (Nadbużański Park Krajobrazowy, Dolina Liwca) Fundacja dysponuje 0,5ha terenu położonego w
lesie mieszanym wraz z budynkiem drewnianym o powierzchni 90m2. Teren ten położony jest tuż obok rzeki Liwiec i
obszaru siedliskowego Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka. Dojazd autokarem lub pociągiem z Warszawy zajmuje niecałą
godzinę.
W ramach Programu „Dzieci i Pszczoły” na terenie planujemy ustawienie ścieżki dydaktycznej w postaci tablic i gier
edukacyjnych oraz terenowych pomocy edukacyjnych przedstawiających pszczoły miodne i inne gatunki owadów
zapylających tj. murarki, trzmiele, pszczolinki oraz ich znaczenie dla ludzi i ekosystemu Ziemi, a także roślin miododajnych
oraz ścieżkę sensoryczną. Na terenie aktualnie prowadzona jest hodowla pszczół murarek i pszczół miodnych, naturalnie
występuje kilka gatunków trzmieli i motyli. W wydzielonej, ogrodzonej części terenu ustawiona będzie pasieka
edukacyjna, gdzie uczestnicy zajęć, po odpowiednim przygotowaniu (szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w obcowaniu z
pszczołami, ubranie strojów pszczelarskich) będą mogli zobaczyć pszczoły na żywo.
W otoczeniu pasieki edukacyjnej planujemy utworzenie Pszczelego Ogrodu. Posadzimy w nim różnorodne gatunki roślin
miododajnych (co najmniej kilkadziesiąt gatunków), które dostarczają pszczołom pokarmu w postaci nektaru oraz pyłku
kwiatowego. Chcielibyśmy, aby Pszczeli Ogród był inspiracją dla odwiedzających oraz pomocą w odpowiednim doborze
roślin na balkony i działki oraz do ogrodów.
Centrum Edukacji Pszczelarskiej i Leśnej „Dzieci i Pszczoły” przeznaczone będzie dla różnych grup wiekowych, a przede
wszystkim dla dzieci i młodzieży, z terenu całej Polski.
W szczególności spodziewamy się odwiedzin grup i osób indywidualnych z Mazowsza i sąsiednich województw:
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego. Chcemy stworzyć miejsce pozwalające na spędzenie całego
dnia w lesie, wśród drzew, krzewów, pszczół i kwiatów, na poznawaniu roli bioróżnorodności dla człowieka i jego
środowiska.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe:
Magdalena Kozerska - magister Środków Społecznego Przekazu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
dziennikarz, trener, doradca, mentor i coach. Od 1996r. współpracuje z organizacjami pozarządowymi realizując projekty
edukacyjne, szkoleniowe i badawcze w Polsce, Europie i Stanach
Zjednoczonych. Współautor publikacji dotyczących rynku pracy i coachingu, autor programów szkoleniowych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Od 2004 r. wiceprezes zarządu Fundacji Polska - Europa - Polonia, a także koordynator projektów
krajowych i zagranicznych, specjalista ds. rekrutacji i marketingu,
trener, doradca, mentor i coach w ponad 10 projektach finansowanych w programach: e-Ten, DG Employment, 6.
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Program Ramowy, ZPORR, POKL.
Od 2012 r. zdobywała praktykę pszczelarską w zaprzyjaźnionych pasiekach, w 2015r. założyła z mężem pasiekę Miodowa
Manufaktura i postawiła w Warszawie pierwsze ule z rodzinami pszczelimi. W czerwcu 2016r. ukończyła Technikum
Pszczelarskie w Pszczelej Woli.
Poza prowadzeniem pasieki postanowiła zająć się propagowaniem pszczół, produktów ulowych, apiterapii oraz edukacją
pszczelarską. W latach 2016-2019 przeprowadziła warsztaty pszczelarskie dla ponad 2000 dzieci ze szkół podstawowych i
przedszkoli z województwa mazowieckiego według autorskiego programu "My robimy pyszny miód".
Od lipca 2017 r. prezes Fundacji Kochajmy Pszczoły, autor programów edukacyjnych przyrodniczo-leśnych, z którymi jeździ
po całej Polsce.
Jest administratorem i moderatorem czterech grup pszczelarskich w mediach społecznościowych.

Ryszard Łączyński - udział we wszystkich projektach realizowanych przez Fundację Kochajmy Pszczoły i Fundację Polska -
Europa - Polonia jako osoba odpowiedzialna za realizację zgodną z założeniami finansowymi, ekspert ds. finansowych,
monitoringu i rozliczeń, wieloletnie doświadczenie jako trener,
doradca biznesowy, mentor i coach. Od 12.2004 - Dyrektor ds. Projektów Fundacja Polska - Europa - Polonia -rozliczanie
finansowe, -zarządzanie projektami UE -szkolenia dla MSP w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania, podatków -
Coaching, -prowadzenie badań i analiz w dziedzinie
zatrudnienia i rynku pracy w ponad 10 projektach finansowanych w programach: e-Ten, DG Employment, 6. Program
Ramowy, ZPORR, POKL W latach 1982 - 1997 oraz 2010-2015 - własna działalność gospodarcza Od 06.2009 - członek
Zarządu Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP -zarządzanie projektami UE 2005 - Ekspert ds.
biznesowych Endemol Neovision -ekspert ds. biznesowych w programie telewizyjnym “Miasto Marzeń" 2005 - Ekspert ds.
biznesowych Instytut Maszyn Matematycznym - analizy biznesowe w projekcie ADELE w ramach programu e-TEN W
latach 1996-2005 Prezes Fundacji dla Warszawy Instytutu Badań i Rozwoju 1998-1999 - Przewodniczący Rady Nadzorczej
BIPRODRZEW - Prezes Rady Nadzorczej Zakładów Budownictwa Mostowego.
Od lipca 2017 r. wiceprezes Fundacji Kochajmy Pszczoły.

Michał Korsak, mgr inż. zootechnik, technik pszczelarz, właściciel gospodarstwa rolnego oraz pasieki pszczelej. Od 2017
roku wiceprezes Fundacji Kochajmy Pszczoły i prezes Oddziału Fundacji Kochajmy Pszczoły w Balinie w województwie
kujawsko-pomorskim.
Prezes Związku Szlachty Polskiej szlachta.org.pl – prace naukowe , konferencje krajowe i międzynarodowe debaty ,
wykłady dla szkół ponadpodstawowych, wydawanie periodyków z zakresu historii Rzeczypospolitej.
Prezes Fundacji Ziemia Dobrzyńska fundacjaziemiadobrzynska.pl – opieka nad zabytkami , zabytkowymi cmentarzami na
Ziemi Dobrzyńskiej, organizacja corocznych rajdów konnych szlakami o tematyce związanej z historia Ziemi Dobrzyńskeij,
organizacja koncertów fortepianowych „Chopin en Vacances” https://www.facebook.com/Chopin-en-Vacances-
1236176769839217/. Przewodniczący Deputacji Heraldycznej Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego spsw.pl ,
organizacja międzynarodowych konferencji i debat z zakresu parlamentaryzmu w Polsce. Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Heraldycznego – comiesięczne wykłady z tematyki heraldyki. Członek Rady Muzeum
Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie – planowanie wystaw związanych z Ziemią Dobrzyńską i budżetu muzeum.
Prowadzi wykłady dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu historii, heraldyki, pszczelarstwa.

Zasoby rzeczowe:
Wkładem rzeczowym są pomoce naukowe i materiały do prowadzenia zajęć - ule, sprzęty i narzędzia pszczelarskie, zdjęcia
pszczół. Na każde zajęcia, poza materiałami zawartymi w budżecie projektu wykładowcy wożą ze sobą pomoce
edukacyjne przedstawiające cykl życia pszczół, ule i ramki, do których uczestnicy mogą zajrzeć i zobaczyć w jakich
warunkach żyją pszczoły, powiększone fotografie, sprzęty i narzędzia pszczelarskie (dłuta, podkurzacze itp.). Wartość 2
kompletów wożonego sprzętu wynosi ok. 2.500-2.600.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Prowadzenie zajęć dla 10 grup 6000,0    

2. Węza i knoty do świec, materiały do zdobienia -
cekiny, farby

900,0    

3. Miód do degustacji podczas zajęć 500,0    

4. Kalendarze - projekt i druk 2600,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,0 10000,0 0,0
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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. Kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji oraz kopia statutu, który określa przedmioto działalności
oferenta i spsób reprezentacji (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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