
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: e695-8f23-3dc9

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 CLARK im. Erica i Very Clark, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000694985, Kod pocztowy: 20-410,
Poczta: Lublin, Miejscowość: Lublin, Ulica: 1 Maja, Numer posesji: 17, Numer lokalu: 16, Województwo: lubelskie, Powiat:
Lublin, Gmina:m. Lublin, Strona www: fundacja-clark.pl.tl, Adres e-mail: fundacja.clark1@poczta.fm, Numer telefonu:
509946863,
 
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)

Adam Radziszewski
 
Adres e-mail: adam.radziszewski@poczta.fm Telefon: 509946863

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Gmina Szelków przyjazna pszczołom

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

15.09.2019 Data
zakończenia

17.11.2019

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

W ramach zadania zorganizujemy festyn w Starym Szelkowie. Podczas trwania imprezy odbędzie się szereg atrakcji dla
wszystkich mieszkańców Gminy Szelków oraz powiatu makowskiego. Przeprowadzimy gry i zabawy zapomniane, skoki w
klasy, gra w gumę, kapsle, państwa- miasta.
Kolejnymi atrakcjami dla dzieci będą dmuchane zjeżdżalnie, malowanie buziek farbkami, bańki xxl.

Zaproszeni pszczelarze z województwa mazowieckiego wystawią się z miodami, opowiedzą również podczas 2 godz
konferencji o ich pracy zagrożeniach jakie mogą wystąpić dla pszczół, będzie można również degustować różne rodzaje
tego smakołyku, przymierzyć strój pszczelarski, podejrzeć pszczoły w ulu demonstracyjnym. Przeprowadzimy również
również konkurs na ciasto z dodatkiem miodu, rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi na festynie. W jednym z
namiotów powstanie kącik krawiecki, gdzie pod okiem instruktorki- krawcowej będzie można uszyć sobie torbę
ekologiczną na zakupy, odbędą się również warsztaty budowania domków dla owadów, pogadanki pszczelarskie, ognisko
z kiełbaskami.

Z pomocą Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie oraz uczniami Szkoły Podstawowej w
Szelkowie zostaną posadzone rośliny i krzewy miododajne, miejsce zostaje wytypowane przez mieszkańców Gminy
Szelków podczas zbierania ankiet, a które sukcesywnie będzie wzbogacane o kolejne nasadzenia.

Po zakończonym festynie zaplanowano zabawę taneczna przy zespole muzycznym do godziny 24:00 w wynajętej sali od
GCKCziS w Starym Szelkowie.

Miejsce realizacji

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie
Boisko Szkoły Podstawowej w Szelkowie

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

- nawiązanie współpracy z instytucjami takimi
jak: GCKCziS w Szelkowie, Urząd Gminy
Szelków, Polski Związek Pszczelarski

- nawiązanie współpracy z
przynajmniej dwoma
instytucjami partnerskimi

porozumienie/deklaracja

- wzrost wiedzy przyrodniczej dotyczącej
sadzenia drzew i kwiatów miododajnych,
pszczelarstwa

- około 100 osób zwiększy swoją
wiedzę na temat sadzenia krzewów
i kwiatów oraz pszczelarstwa

zdjęcia, ankiety wejścia/wyjścia

utworzenie miejsca przyjaznego pszczołom - posadzenie około 30 krzewów i
kwiatów miododajnych

zdjęcia z sadzenia krzewów i
kwiatów

zapoznanie i nauczenie dzieci z grami i
zabawami realizowanymi świeżym powietrzu

- około 130 dzieci nauczy się gier
dawnych, zapomnianych

gry i zabawy będą kontynuowane
i utrwalane na świetlicy wiejskiej/
zdjęcia

- nauka szycia prostej torby - około 15 osób nauczy się szyć
torby ekologiczne

zdjęcia na których ukazane jest
jak osoby zainteresowane szyją
torby

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 CLARK im. Erica i Very Clark powstała w 2017 roku decyzją fundatora jako narzędzie do wdrażania misji tj.:
pomoc społeczna ludziom starszym, biednym, chorym i niepełnosprawnym, a w szczególności dzieciom, znajdującym się w
trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz umożliwienie im rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego, pomoc
humanitarna, działalność charytatywna,działanie na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, pomoc społeczna,
promocja i organizacja wolontariatu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, działalność szkoleniowa, oświatowa i
edukacyjna, ochrona zdrowia i życia, działalność sportowa i turystyczna, działalność w dziedzinie kultury i sztuki,
prowadzenie jadłodajni i stołówek dla osób ubogich, zbiórka i magazynowanie żywności, działalność na rzecz ochrony
środowiska naturalnego (działalność ekologiczna).

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Fundacja CLARK realizowała projekt „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO3” którego celem było doposażenie i
wzmocnienie potencjału Fundacji CLARK poprzez zakup laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego, roll up, wizytówek oraz
ulotek informujących o celach statutowych fundacji oraz o realizowanym projekcje. Sfinansowanych ze środków NIW.
Rozliczono w całości bez uwag.

W chwili obecnej trwają przygotowania do przeprowadzenia Szelkowskiego Festynu Sportowo – Kulinarnego
dofinansowanego w ramach oferty konkursowej przez Urząd Gminy Szelków. Organizacja projektu własnego pn „Alkohol
–zamieniam na czas z rodziną” w którym udział wzięło 50 mężczyzn ze schronisk dla bezdomnych mężczyzn z terenu
miasta Lublin. Realizacja polegała na przygotowaniu wspólnego grilla dla bezdomnych oraz na kontakcie z rodzinami tych
osób w celu nawiązania pierwszego kontaktu.

W toku 2 lat działalności przygotowaliśmy działania i narzędzia do mobilizowania młodego pokolenia w włączenie w
działalność wolontarystyczną, wsparcia działań lokalnych animatorów wolontariatu na terenie woj. lubelskiego oraz
utworzenia centrum wolontariatu przy naszej organizacji celem wymiany doświadczeń i rezultatów kreowanych
projektów. Niech za przykład posłuży projekt „ English not bit – angielski nie gryzie” skierowany dla uczniów szkół
podstawowych celem wyrównania szans w dostępie do jęz. angielskiego przez dzieci które mają problemy w edukacji.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby jakie przewidujemy w wykorzystaniu przy realizacji projektu można podzielić na dwie grupy: materiale oraz
niematerialne (osobowe)

Zasoby materialne to: Biuro projektu przy ul. Bulwarowej 3/7 w Lublinie, sprzęt komputerowy i biurowy, telefony,
samochód osobowy Suzuki SWIFT r. 1997

Zasoby niematerialne (osobowe) czyli wkład własny osób bezpośrednio zaangażowanych do realizacji zadania w osobach
Pana Adam Radziszewskiego – fundatora, opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz pracujących z
rodzinami gdzie występuje patologia społeczna, ratownika medycznego, ukończone kursy o tematyce „ Przemocy wobec
dzieci, praca z dzieckiem i rodziną patologiczną” , „Zaburzenia psychiczne a używanie środków psychoaktywnych”,
obecnego opiekuna w PCK LOO w Lublinie, w Stowarzyszeniu SYNERGIA w Lublinie, byłego opiekuna w Stowarzyszeniu
OPIEKUN oraz PKPS Oddział w Lublinie. Byłego vice prezesa w Stowarzyszeniu FIDES. Człowieka z dużą empatią i
zorganizowanego, prelegenta na spotkaniach z organizacjami w Wielkiej Brytanii. Obecnie koordynatora biura projektów
w Fundacji CLARK oraz wolontariusza.

Pana Mark Clark – prezesa zarządu Fundacji CLARK, opiekun w PCK LOO w Lublinie, pielęgniarz ukończony College of
Nursing w Londynie, ukończone kursy „ Przemoc wobec dzieci, praca z dzieckiem i rodziną patologiczną” oraz kurs „
Zaburzenia psychiczne a używanie środków psychoaktywnych” przez ROPS w Lublinie. Człowiek z dużą wiedzą i
doświadczeniem, obdarzony dużą empatią i chęcią niesienia pomocy innemu człowiekowi, łatwo nawiązujący kontakt z
drugim człowiekiem. Trener z udzielania Pierwszej Pomocy przed medycznej

Wolontariusze – osoby które poświęcają swój czas bezinteresownie drugiemu człowiekowi. Nauczyciele, pracownicy
socjalni, psycholodzy oraz radcy prawni, dzieci i młodzież to nasza grupa zaprzyjaźnionych z naszą fundacją ludzie dobrej
woli a zarazem doświadczeni w niesieniu pomocy innym

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł
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1. wynajem atrakcji na festyn (dmuchane
zjeżdżalnie, bańki xxl itp)

2500,0    

2. wynagrodzenie prowadzącego festyn 750,0    

3. koszt wynajęcia sali na przeprowadzenie
targów i zabawy tanecznej

500,0    

4. wynagrodzenie zespołu muzycznego 1500,0    

5. koszt księgowego i koordynatora 1250,0    

6. koszt promocji ( reklama w prasie, plakaty, roll-
up, baner itp.)

1500,0    

7. zakup naczyń jednorazowych do degustacji
produktów z miodu

300,0    

8. zakup nasadzeń (kwiaty i krzewy miododajne) 1000,0    

9. zakup materiałów na produkcję toreb
ekologicznych

400,0    

10. zakup art. spożywczych (chleb, kiełbaski napoje
itp) dla uczestników festynu na ognisko lub grill

300,0    

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

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. Kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji oraz kopia statutu, który określa przedmioto działalności
oferenta i spsób reprezentacji (złożony również elektronicznie)
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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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