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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: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SUCHOŻEBRACH, Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000207240, Kod pocztowy: 08-125, Poczta: SUCHOŻEBRY, Miejscowość:
SUCHOŻEBRY, Ulica: STRAŻACKA, Numer posesji: 6, Numer lokalu: 6, Województwo:mazowieckie,
Powiat: siedlecki, Gmina: Suchożebry, Strona www: BRAK, Adres e-mail: osp-suchozebry@wp.pl,
Numer telefonu: 797187185,
 
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)

EDYTA JAGODZIŃSKA
 
Adres e-mail: edyta.jagodzinska@interia.pl Telefon: 
519692264

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

16.06.2020 Data
zakończenia

31.08.2020

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

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu wyjazdu wakacyjnego dla Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej w Suchożebrach. Wyjazd będzie podsumowaniem cyklicznych spotkań , które odbywają
się raz w tygodniu przez cały rok na strażnicy. MDP spotykają się w celu podnoszenia swoich
umiejętności z zakresu pożarnictwa i pierwszej pomocy. Wypoczynek zaplanowany jest na
czterodniowy pobyt w Ośrodku wczasowym ,, Tęcza'' w Jabłonowcu. W małych gminach ,
szczególnie w okresie wakacyjnym dzieci i młodzież pozostawiona sama sobie jest narażona na
wszelkiego rodzaju uzależnienia i ryzykowne zachowania. Wyjazd powstał na potrzeby
wszechstronnych działań zmierzających do zmniejszenia lub eliminacji czynników ryzyka
sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży z terenu gminy. Naszym celem jest także budowanie
więzi społecznych i międzypokoleniowych.Problemem jest też bierność rodziców w wychowaniu
dzieci przez zapracowanie i skupienie uwagi głównie na pracy i zaspokojeniu podstawowych
potrzeb. Dlatego też OSP Suchożebry stworzył ofertę dla dzieci i młodzieży , dzięki której będzie
można zaangażować dzieci do wspólnych zajęć oraz zachęcić do aktywnych form spędzania czasu
wolnego , wpłynąć na budowę poprawnych relacji oraz zachowań, pomogą kształcić zachowania
pro-zdrowotne. Celem wyjazdu jest promocja kultury fizycznej i sportu oraz poprawa sprawności
fizycznej młodych druhów. Ważnym aspektem będzie promowanie prozdrowotnego spędzania
czasu wolnego i wzmacnianie zachowań fair - play nie tylko na boisku , ale po za nim. Rywalizacja
sportowa włączająca umiejętności ruchowe i poprawę kondycji przyczynia się do dobrego zaplecza
dla dzieci i młodzieży do współdziałania w jednostce OSP. Co niesie za sobą lepsze wyniki w
zawodach sportowo - pożarniczych.
Pobyt zaplanowany jest od czwartku do niedzieli. W ramach wyjazdu zapewniamy pełne wyżywienie
, transport i ubezpieczenie NNW oraz opiekę wykwalifikowanych opiekunów. W ramach
proponowanych aktywności sportowych dzieci będą miały zajęcia dotyczące sztuki pożarniczej.
Program szkoleniowy będzie obejmował elementy musztry , taktykę działań gaśniczych, sprzęt
pożarniczy, pierwszą pomoc przedmedyczną , regulamin Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Codzienne zaprawy poranne , gry i zabawy sportowe przyczynią się do podniesienia kondycji i
aktywności fizycznej wśród młodych druhów.

Miejsce realizacji

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY ,, TĘCZA'' W JABŁONOWCU

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Organizacja sportowego wyjazdu dla
MDP z Suchożebr

W wyjeździe będzie
uczestniczyło 23 osoby

Wskaźnik zostanie
sprawdzony na podstawie
listy obecności

Upowszechnianie zasad
przeciwpożarowych poprzez
aktywność sportową

od 70 % do 100 % u
wszystkich osób biorących
udział w projekcie

Dokumentacja fotograficzna,
lista obecności
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Integracja społeczna poprzez
aktywność sportową

Od 80 % do 100 % u
wszystkich osób biorących
udział w projekcie

Dokumentacja fotograficzna

Doskonalenie samodzielności
podopiecznych MDP co przyczyni się
do wzrostu poziomu i jakości
funkcjonowania młodzieży

od 70 % do 100% u
wszystkich osób biorących
udział w projekcie

Dokumentacja fotograficzna

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

Charakterystyka oferenta

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SUCHOŻEBRACH funkcjonuje od 1921 roku, od lat czynnie działa
w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego Obecnie jednostka liczy 19 druhów, 7
druhen i kilkunastu druhów wMłodzieżowej Drużynie Pożarniczej. Nasza kadra posiada dwóch
strażaków czynnie aktywnych w szeregach PSP i WSP. Pięciu druhów posiada kwalifikacje
dowódców, 7 osób posiada uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, 4 osoby
przeszkolone z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, a także przeszły
szkolenia na mechaników i konserwatorów. Drużyna MDP powstała pod koniec 2018 roku.
Głównym celem było zintegrowanie młodzieży wiejskiej, poprzez rozwijanie pasji, umiejętności i
zainteresowań oraz zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego. Projekt ten był
odpowiedzią na oczekiwania samej młodzieży , jak również ich rodziców. Większość dzieci pochodzi
z rodzin wiejskich z terenu gminy Suchożebry. Chęci i zaangażowanie młodych druhów w naukę
ratowania i pomocy drugiemu człowiekowi zasługują na pochwałę. OSP odgrywa bardzo ważną rolę
w środowisku lokalnym. Druhowie OSP to nie tylko dzielni ochotnicy, którzy gaszą pożary i ratują
poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. To także społeczni liderzy swoich miejscowości,
pełni pomysłów i chęci poprawiania jakości życia w ich małych ojczyznach. Budują boiska w swoich
wsiach, upiększają przestrzeń publiczną, organizują zajęcia integracyjne, dbają o ciągłość tradycji,
krzewią kulturę i edukację. Różnorodność i pomysłowość prospołeczna projektów realizowanych
przez OSP dla mieszkańców wsi, gmin i miast jest ogromna.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Doświadczenie w realizacji działań planowanych w ofercie
OSP Suchożebry realizowała i była współorganizatorem wielu imprez sportowo – rekreacyjnych i
kulturalnych dla mieszkańców gminy i nie tylko. Pomagamy w organizacji imprez masowych,
lokalnych uroczystości, festynów. Ostatnim naszym wydarzeniem było zabezpieczanie studia WOŚP
podczas 28 finału w Warszawie. Od kilku lat jesteśmy uczestnikami przy zabezpieczeniu imprez
biegowych tj.,, Bieg Jacka’’ w Siedlcach czy lokalnie Bieg Niepodległości.
Jako jednostka dysponujemy dużym potencjałem co stanowi silny kapitał ludzki, który chętnie
angażuje się na rzecz społeczności lokalnej. Bierzemy udział w Ogólnopolskim Konkursie ,, Floriany’’
organizowanym przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
W 2019 roku OSP zrealizowała zadanie publiczne dofinansowane przez Wójta Gminy Suchożebry pt.
,,Pod skrzydłami OSP w Suchożebrach”. W ramach zadania zostały zrealizowane spotkania z
zawodowym strażakiem z PSP w Siedlcach, podczas których odbywały się ćwiczenia z pierwszej
pomocy dla młodych druhów, spotkania z psychologiem, zorganizowana została akcja w szkołach na
terenie gminy dotycząca udzielania pierwszej pomocy. Dzięki dotacji zakupione zostały 2 fantomy.
Następnym naszym projektem był Turniej sportowy w piłkę nożną dla jednostek OSP z powiatu
siedleckiego .Środki finansowe na realizację projektu otrzymaliśmy z konkursu na wsparcie przez
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Powiat Siedlecki na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Wkład osobowy 7 – osobowy. W ramach realizacji zadania członkowie stowarzyszenia wykonają
pracę w ramach wolontariatu. Praca będzie polegała na opiece nad druhami podczas
czterodniowego wyjazdu. Przeprowadzenie na miejscu przez członka OSP zajęć sportowych oraz
innych ww praca zostanie wykonana przez członków OSP Suchożebry – praca w ramach
wolontariatu. Koordynacja projektu dwie osoby – 2 członków OSP praca w ramach wolontariatu.
Wkład rzeczowy - sprzęt nagłośnieniowy. Sprzęt sportowy.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zakwaterowanie i wyżywienie w
ośrodku wypoczynkowym

8200,0    

2. Transport uczestników na obóz 1200,0    

3. Ubezpieczenie 200,0    

4. Koordynowanie projektu 400,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,0 9600,0 400,0

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.
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........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

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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