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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) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

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 Promyk Słońca Dzieciom, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000065606, Kod
pocztowy: 05-552, Poczta:Wólka Kosowska, Miejscowość: Kosów, Ulica: Karasia, Numer posesji: 1,
Numer lokalu: 61, Województwo:mazowieckie, Powiat: piaseczyński, Gmina: Lesznowola, Strona
www: , Adres e-mail: promyk1999@gmail.com, Numer telefonu: 667558605,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Grzegorz Konwiński
 
Adres e-mail: promyk1999@gmail.com Telefon: 
667558605

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Halowy Turniej Piłki Nożnej 2021

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

03.04.2022 Data
zakończenia

30.06.2022

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

Zadanie zakłada organizację dwudniowych rywalizacji w piłkę nożną dla dzieci i młodzieży roczników
2007 - 2012, które zostaną przeprowadzone w ramach organizacji Dnia Dziecka. W turnieju
planujemy, że weźmie udział około 12 drużyn z województwa mazowieckiego w tym z powiatu
piaseczyńskiego, grójeckiego oraz pruszkowskiego. Uczestnicy będą rywalizowali w swoich grupach
wiekowych i tak roczniki 2007 z 2008, roczniki 2009 z 2010 oraz roczniki 2011z 2012. Mecze będą
rozgrywane w dwóch połowach po 20 minut każda z nich. Odbywać się będą na boisku sportowym
znajdującym się w miejscowości Kosów ul. Karasia gmina Lesznowola. Boisko jest trawiaste w
bardzo dobrym stanie.
Celem realizacji zadania jest zagospodarowanie czau wolnego, upowszechnianie kultury fizycznej,
propagowanie zdrowego stylu życia, nauka rywalizacji "FAIR PLAY" a także przeciwdziałanie
zjawiskom patologicznym.
W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem wszelkie obostrzenia związane z
sytuacja obowiązującą w danych dniach zostaną przeprowadzone zgodnie z zaleceniami Głównego
Inspektora Sanitarnego.

Miejsce realizacji

Boisko trawiaste w Kosowie o głównych wymiarach: dł. 102 m i szer. 62 m. przy ul. Karasia 40 z 3
szatniami z pełnym węzłem sanitarnym, parking dla kibiców.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Rywalizacja sportowa z zasadami "FAIR
PLAY".

12 drużyn z różnych
regionów województwa
mazowieckiego.

Wypełnione kwestionariusze
zgłoszeniowe.

Propagowanie zdrowego stylu życia
oraz aktywnego spędzania czasu
wolnego.

Kilkugodzinne rozgrywki w
piłkę nożną.

Lista uczestników, zdjęcia,
relacje nażywo.

Beneficjenci bezpośredni 96 dzieci i młodzieży z trzech
powiatów województwa
mazowieckiego.

Listy uczestników.

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 organizacją non profit działającą od 1999 roku. Nasze cele statutowe to: 1. Prowadzenie
działalności charytatywnej, wychowawczej i opiekuńczej. 2. Promocja i organizacja wolontariatu. 3.
Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkohol, narkomania, agresja, przemoc).
4. Pomoc społeczna, praca na rzecz środowisk defaworyzowanych, szerzenie wzajemnego
zrozumienia i tolerancji. Dożywianie ubogich i potrzebujących.
5. Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.6. Podejmowanie
działań w zakresie krajoznawstwa, wypoczynku i turystyki dzieci i młodzieży. 7. Działalność w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W fundacji nie ma płatnych etatów.
Cały Zarząd swoje obowiązki wykonuje nieodpłatnie.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Wielokrotnie organizowaliśmy halowe turnieje w piłkę nożną między innymi Turniej Piłki Nożnej
"KAROL" upamiętniający Wielkiego Polaka Jana Pawła II dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i
Tyrystyki. Organizowane były imprezy okazjonalne podczas których przeprowadzano wiele zadań z
zakresu sportu w tym rozgrywki pomiędzy dziećmi a rodzicami. W czasie letnich obozów
wyjazdowych na danym terenie pobytu, organizowane były mini turnieje piłki nożnej z lokalną
młodzieżą z danego terenu, turnieje w tenisa stołowego.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe - Prezes Zarządu - osoba z bardzo dużym doświadczeniem, posiadająca różnego
rodzaju szkolenia z zakresu prowadzenia programów profilaktycznych. Posiada ukończone szkolenia
z zakresu programów antyalkoholowych przeprowadzone szkolenia przez Mazowieckie Centrum
Polityki Społecznej. Wieloletni działacz społeczny. Od 20 lat kieruje Fundacją. Swoją wszelką pracę w
fundacji prowadzi w ramach wolontariatu, nie pobierając z tego tytułu żadnych wynagrodzeń.
Wielokrotnie uczestniczył w komisjach dialogu społecznego oceniających różne oferty w ramach
ogłaszanych konkursów przez jednostki samorządu terytorialnego. Posiada bardzo duże
doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień. Był członkiem Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lesznowoli. Również w ramach projektu
uczestniczyć będzie pielęgniarka z czynnym wykonywanym zawodem posiadającą odpowiednie
kwalifikacje i doświadczenie a także Ratownik Medyczny Państwowej Straży Pożarnej. Oprócz tych
osób będzie kilkuosobowa grupa wolontariuszy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do
opiekowania się nad dziećmi i młodzieżą oraz doświadczenie i umiejętności. Osoby te będą
sprawować nadzór i opiekę nad niepełnoletnimi beneficjentami uczestniczącymi w projekcie. Każdy
wolontariusz podpisze odpowiednie porozumienie wolontariackie.
Zasoby rzeczowe: boisko sportowe (trawiaste) użyczone przez gminę Lesznowola, apteczka
pierwszej pomocy, sprzęt sportowy w tym piłki nożne, drukarka, telefon komórkowy.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zorganizowanie poczęstunku w
ramach cateringu

4 000,00    
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2. Transport uczestników 1 500,00    

3. Nagrody rzeczowe w tym puchary,
medale, statuetki.

7 000,00    

4. Wolontariat w tym opieka medyczna,
sędziowska, porządkowa.

2 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 14 500,00 10 000,00 4 500,00

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..............................
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Załączniki:

1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny)

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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