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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: Stowarzyszenie Młodzieży Aktywnej "VIATOR", Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000439829, Kod pocztowy: 07-100, Poczta:Węgrów, Miejscowość: Zając, Ulica: Zając , Numer posesji: 4, Województwo:
mazowieckie, Powiat: węgrowski, Gmina: Liw, Strona www: , Adres e-mail: stowarzyszenie.viator11@gmail.com, Numer
telefonu: 518417698,
 
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)

Lidia Piotrowska
 
Adres e-mail: ltomasiuk@gmail.com Telefon: 505530397

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Pszczoły w mieście

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

23.09.2019 Data
zakończenia

31.10.2019

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

Stowarzyszenie Młodzieży Aktywnej VIATOR przeprowadzi zadanie pod nazwą "Pszczoły w mieście”. Będzie ono polegało
na organizowaniu spotkania pszczelarza z osobami niepełnosprawnymi – uczestnikami Środowiskowego Domu
Samopomocy w Sokołowie Podlaskim. W jego trakcie beneficjenci dowiedzą się jak wygląda praca pszczelarza, obejrzą ul i
sprzęt pasieczny. Będą mieli możliwość przymierzenia stroju pszczelarskiego.
Spotkanie umożliwi wszystkim beneficjentom bliski kontakt z produktami stworzonymi przez naturę, zdobędą wiele
cennych informacji i ciekawostek z życia pszczół. Poznają odżywcze właściwości oraz walory smakowe miodów.
Ramowy program prezentacji:
1. BHP w pasiece i nie tylko czyli jak się zachowywać w pobliżu pszczół. Co można a czego nie należy robić w pobliżu
pszczół. Zwrócenie uwagi na nieprawidłowe nawożenie pól w pobliżu pszczół.
2. Przedstawienie biologii rodziny pszczoły miodnej (jakie pszczoły obecne są w ulu, oraz ile ich jest matka, pszczoła
robotnica, trutnie. Jaką pełnią rolę w ulu
3. Prezentacja produktów pszczelich (co produkują pszczoły, miód, wosk ,pyłek propolis, pierzga), rodzaje i gatunki
miodów
4. Omówienie procesu powstawania miodu, wosku kitu pszczelego, pierzgi
5. Przedstawienie walorów odżywczych i prozdrowotnych produktów pszczelich, pokazanie jak można je wykorzystać
6. Próbowanie produktów pszczelich miodu.
7. Rozmowa na temat „Dlaczego pszczoły „nie gryzą” pszczelarza – mity i fakty.
Po wystąpieniu pszczelarza zostanie przeprowadzony konkurs o tematyce pszczelarskiej w formie zagadek dla
uczestników. Dla osób które zdobędą największa liczę punktów zostaną wręczone nagrody.
Podczas imprezy uczestnikom zostanie zapewniony ciepły posiłek regeneracyjny, słodki poczęstunek , kawa, herbata,
napoje. Każdy uczestnik otrzyma upominek o tematyce pszczelarskiej.

Impreza odbędzie się na przełomie września i października 2019r.
Szczegółowy plan dnia:
9.00 – rejestracja zawodników
9.30 – przywitanie i rozpoczęcie imprezy
12.30 – poczęstunek, kawa, herbata, posiłek regeneracyjny (w przerwie pokazu)
14.30 - rozdanie nagród.
Grupą odbiorców zadania będą osoby niepełnosprawne, ich rodzice i opiekunowie - teren województwa
mazowieckiego(powiatu sokołowskiego). Łącznie (razem z organizatorami i wolontariuszami) będzie to 60 osób.
Stowarzyszenie wybrało taką grupę docelową, ponieważ posiada wiedzę na temat problemów panujących w tutejszej
społeczności i ich barier na które się natykają. Informacje o projekcie dotrą do beneficjentów za pomocą, ogłoszeń
ustnych w wybranych placówkach. Rekrutacja oparta będzie na pracownikach wnioskodawcy. Odbędą się bezpośrednie
spotkania i rozmowy. Wnioskodawca przygotuje wszelkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne. W rekrutacji uczestników
projektu zostanie przyjęta zasada niedyskryminowania ich ze względu na płeć, wyznanie, miejsce zamieszkania i
wykształcenie. Udział beneficjentów w zadaniu zostanie udokumentowany poprzez stworzenie list obecności na imprezie.

Miejsce realizacji

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Podlaskim przy Kosowskiej.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

- zorganizowanie 1 spotkania z pszczelarzem 1 spotkanie listy obecności, zdjęcia

zakup 60 upominków 60 upominków listy obecności, zdjęcia

zakup 15 nagród indywidualnych 15 nagród indywidualnych listy obecności, zdjęcia
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- integracja środowisk, wzrost umiejętności i
współdziałania, rozwijanie posiadanych
umiejętności
- grupa docelowa nauczy się pożytecznie i
aktywnie spędzać wolny czas

100% ankieta

uwrażliwienie grupy docelowej na rolę jaką w
środowisku wykonują pszczoły

100% ankieta

upowszechnienie roli pszczół w środowisku
naturalnym człowieka

100% ankieta

podniesienie świadomości jak ważne są owady
zapylające

100% ankieta

przybliżenie wartości prozdrowotnych
produktów pszczelich (propolis, pyłek, miód)

100% ankieta

kształtowanie poczucia harmonii z otaczającą
nas przyrodą

98% ankieta

rozwijanie wrażliwości ekologicznej. 95% ankieta

wskazanie sposobów i przekonanie
beneficjentów do celowości prawidłowego
stosowania środków ochrony roślin

100% ankieta

zachęcenie młodych ludzi do obserwowania
życia pszczół i ich zwyczajów

95% ankieta

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie „VIATOR" realizuje swoje cele przez prowadzenie działalności na polu sportowym, turystycznym, inicjatyw
kulturalnych, pedagogicznych, opiekuńczych. w ostatnim czasie zrealizowaliśmy projekty:
- wyjazd wakacyjny dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo - 2015r, w zadaniu wzięło udział 36
beneficjentów, realizowano program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Zadanie dotowane z
Samorządu Województwa Mazowieckiego.
- Spartakiada dla osób niepełnosprawnych - organizowana cyklicznie od 2015r, impreza dla osób niepełnosprawnych, 120
osób, zorganizowano zawody sportowe, zabawy sportowo rekreacyjne - zadanie dotowane z Samorządu Województwa
Mazowieckiego.
- Andrzejkowy Turniej Tenisa Stołowego -organizowany co roku od 2016r., impreza dla osób niepełnosprawnych, podczas
której rozegrano turniej tenisa stołowego i zabawę andrzejkową z wróżbami, zadanie dotowane z Samorządu
Województwa Mazowieckiego.
- AMATORSKIe TENISówki - turniej tenisa stołowego dla osób amatorsko grających w tenisa stołowgo, całych rodzin,
począwszy od babć a skończywszy na ich wnukach. Organizowany od 2016r. Impreza dotowana ze środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego.
- Nasza dniówka - dzień wolontariusza połączony z dniem niepełnosprawności. Grudzień 2016. W trakcie jej trwania
rozegrano zabawy rekreacyjne i integracyjne. w zadaniu wzięły udział osoby niepełnosprawne ze Środowiskowego Domu
Samopomocy i wolontariuszami współpracującymi ze Stowarzyszeniem. Impreza dotowana ze środków Województwa
Mazowieckiego.
- Międzypokoleniowy przekaz wiedzy i umiejętności - VIATOR pomagał w organizacji imprezy. Brały w niej udział całe
rodziny (babcie, dziadkowie, rodzice, dzieci). W formie zabawy ukazywano jak można pozytywnie spędzić czas ze swoją
rodziną.
- Płynie Wisła płynie - wycieczka integracyjna dla 45 osób do Warszawy, głównym punktem programu był rejs po Wiśle -
dotowana z Samorządu Województwa Mazowieckiego.
- Członkowie stowarzyszenia współpracują z rodzicami dzieci pobliskiego przedszkola - organizują imprezy dla dzieci i
młodzieży (zawody sportowe, zawody sportowe, zabawy choinkowe)
- Zające u pszczółek (w trakcie realizacji).

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Stowarzyszenie Młodzieży Aktywnej VIATOR obecnie zrealizuje projekt :Zające u pszczółek. Ma ono dwa etapy.



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: cf94-9c30-b2c0

1. przeprowadzenie konkursu plastycznego dla dzieci z 3 przedszkoli (z powiatu sokołowskiego - województwo
mazowieckie) pod nazwą "Jak wyobrażam sobie pracę pszczelarza.".
2. Drugim etapem jest prezentacja pracy pszczelarza- wizyta pszczelarza w jednym z przedszkoli i omówienie zagadnień
pszczelarskich

Ponadto członkowie stowarzyszenia ściśle współpracują z prezesem - p. Mariuszem Piotrowskim podczas prac
pszczelarskich i produkcji miodu. Wyjeżdżają także na wizyty edukacyjne.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Część pomocy dydaktycznych pszczelarz będzie miał ze sobą (wirówkę do miodu, ulik pokazowy, dłuta pszczelarskie,
odymiacz elektryczny do warrozy, chwytak do ramek , odsklepiacz do miodu, izolatory, poławiacze pyłku, kraty
odgrodowe, ramki. Część jednak wnioskodawca zakupi z dotacji - będą to m.in.: ul, rękawice ochronne, kapelusz, strój
pszczelarski, podkurzacz, ramki, węzę pszelą.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. delegacja (wyjazd służbowy w celu podpisania
umowy)

150,0    

2. woda, napoje (60 osób X 9 zł) 540,0    

3. posiłek regeneracyjny, poczęstunek (60 osób
X26 zł)

1560,0    

4. artykuły organizacyjne (m. in. biurowe,
apteczka, sanitarne)

600,0    

5. upominki (60 x 40 zł) 2400,0    

6. nagrody (15 zestawów po 160zł) 2400,0    

7. pomoce dydaktyczne (m. in.: ul, podkurzacz,
rękawice, kapelusz i strój ochronny, ramki,
węza pszczela, poławiacz pyłku)

1250,0    

8. pszczelarz 600,0    

9. obsługa biurowa 200,0    

10. obsługa techniczna 150,0    

11. obsługa medyczna 150,0    

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
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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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