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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 "active Life", Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000680155, Kod pocztowy:
03-186, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica:Modlińska, Numer posesji: 129 B,
Numer lokalu: 25, Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina: Białołęka (dzielnica),
Strona www: www.fundacja-activelife.org.pl, Adres e-mail: info@fundacja-activelife.org.pl,
Numer telefonu: 503 738 207,
 
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)

Anna Smolińska
 
Adres e-mail: a.smolinska@fundacja-activelife.org.pl 
Telefon: 507167649

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego BIEG ZAJĄCA

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

19.03.2020 Data
zakończenia

30.04.2020

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

Formuła realizująca Bieg Zająca daje możliwość realnej i namacalnej pomocy chorym i
niepełnosprawnym uczestnikom tej imprezy. Każdy biegacz biegu głównego na 10km lub 5 km,
dokonując rejestracyjnej opłaty startowej funduje pełnowartościowy pakiet startowy dla osoby
chorej lub niepełnosprawnej. Dzięki temu, każdy chory oraz niepełnosprawny ma możliwość udziału
w imprezie oraz startu w biegu/spacerze na dystansie do 2 km na takich samych prawach i z takimi
samymi przywilejami jak zdrowi biegacze. Bieg ten, jak tytuł imprezy nosi nazwę „Bieg Zająca”. Skąd
wzięła się nazwa i co się pod nią kryje? Bieg Zająca, to tytularny bieg główny na dystansie do 2 km
(dystans został tak ustalony i dobrany, by wszystkie osoby miały szansę go pokonać) w którym
startują wszystkie osoby chore oraz z niepełnosprawnościami (poruszając się na wózku inwalidzkim,
chodząc o kulach, spacerując, truchtając, biegając – każdy tak jak może). Każda z osób startujących
na całym dystansie ma zagwarantowanego wolontariusza nazywanego ,,Zającem”, który podczas
biegu pomaga przebyć całą wyznaczoną trasę bez uszczerbku na zdrowiu. Wolontariuszem
,,Zającem”, jest każdy, kto dobrowolnie deklaruje chęć udziału i niesienia pomocy w formie opieki
podczas biegu i kto później wystartuje w biegu na 5 lub 10km. Skąd Zając i dlaczego akurat taka
nazwa?! Wszyscy biegacze wiedzą, że w slangu biegowym Zając to ktoś, kto pomaga grupie biegaczy
pokonać dystans w określonym czasie. Nasze ,,Zajączki” są indywidualnie dedykowane każdej chorej
osobie (czyli 1:1). Nasze Zające przez cały bieg opiekują się chorymi i niepełnosprawnymi pomagając
dotrzeć do mety, by na mecie mogli cieszyć się zwycięstwem. Podczas imprezy świątecznej edycji
Biegu Zająca odbędą się towarzyskie biegi dzieci i młodzieży. FUNDACJA ACTIVE LIFE mając na
uwadze aktywne życie i zdrowy rozwój dzieci oraz młodzieży, organizuje towarzyskie biegi na 200 i
1000 m. Chodzi o to by w bieganie zaangażować całe rodziny oraz uczyć dzieci i młodzież kultury
biegania, zdrowego odżywiania, bezpieczeństwa na drodze oraz sportowej rywalizacji.

Miejsce realizacji

NIeporęt, trasa leśna

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Integracja osób niepełnosprawnych z
pełnosprawnymi poprzez udział w
sztandarowym biegu na 2 km

30 Lista obecności osób
niepełnosprawnych i
wolontariuszy,
dokumentacja fotograficzna

Poszerzenie świadomości oraz empatii
uczestników zawodów na problemy z
jakimi zmagają się osoby
niepełnosprawne

150 Rejestracja uczestników
pełnosprawnych,
dokumentacja zdjęciowa

Aktywne zachęcanie osób
niepełnosprawnych do przełamywania
swoich barier

15 Lista obecności osób
niepełnosprawnych
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5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

FUNDACJA ACTIVE LIFE, powstała w 2017r z potrzeby serca, w celu integrowania poprzez sport osób
chorych na Stwardnienie Rozsiane i niepełnosprawnych, z osobami zdrowymi. Główną misją
Fundacji jest uwrażliwianie i oswajanie z trudnym temat komunikacji międzyludzkiej wśród tych
dwóch środowisk. W celu realizacji głównego celu misyjnego, Fundacja organizuje rokrocznie
wydarzenia biegowe promując hasło przewodnie "POMAGANIE PRZEZ BIEGANIE". Bieg Zająca to
wydarzenia sportowe mających na celu integrację społeczna osób zdrowych z osobami z chorymi
oraz budowanie w społeczeństwie świadomości na temat istniejących barier i ograniczeń z jakimi
zmagają się osoby z tego typu dysfunkcjami. Za pośrednictwem sportowych eventów Fundacja
buduje w społeczeństwie empatię na problemy z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne.
Fundacja uczy łamania barier w kontaktach z osobami z różnymi dysfunkcjami poprzez udział we
wspólnym biegu osób zdrowych i chorych. FUNDACJA ACTIVE LIFE, stara się organizować także
wiele dodatkowych działań i współpracować przy nich z innymi organizacjami. Przykładem są:
współpraca z Fundacją DKMS, trening w Szkole Specjalnej w Legionowie, zorganizowanie vouchera
na roczny bezpłatny serwis wózka inwalidzkiego dla osoby chorej na SM, zbiórki nakrętek, które są
częścią środków przeznaczonych na zakup protezy przedramienia ręki dla jednej z osób
uczestniczących w Biegu Zająca od pierwszej edycji. Jako Fundacja chcemy być organizacją
skupiającą różne osoby i inicjatywy, chętne nieść pomoc wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują w
różnych jej obszarach. Nie ma problemu którego nie da się rozwiązać, tylko trzeba mieć chęci by się
z nim zmierzyć i my takie chęci mamy!

Zakres działań FUNDACJI ACTIVE LIFE:
- Organizacja imprez i zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- Promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia
- Promowanie i wypracowanie dobrych wzorców tolerancji oraz empatii
- Promowanie życia zgodnie z naturą, dbamy o środowisko, eliminujemy plastik z naszych imprez i
zapewniamy catering
oraz napoje dla uczestników w naczyniach biodegradowalnych.
- Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy
- Kompleksowa organizacja krajowych i zagranicznych wyjazdów na wydarzenia sportowe
- Upowszechnianie sportu masowego i amatorskiego
- Biegi • gry zespołowe • fitness • turnieje dla dzieci
- Poprzez sport profilaktyka uzależnień oraz edukacja

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Fundacja Active Life, jest organizatorem projektów dedykowanych do wszystkich grup społecznych z
naciskiem na osoby chore i z niepełnosprawnościami pod nazwą „Bieg Zająca”. Obecnie wydarzenia
integrujące osoby z niepełnosprawnościami ze wszystkimi innymi grupami społecznymi zostały
zorganizowany osiem razy w podwarszawskich miejscowościach (Nieporęt, Legionowo, Jabłonna,
Góra Kalwaria). Docelowa jednak idea „Biegu Zająca”, miała z założenia trafić do wszystkich miejsc
w całej Polsce, gdzie jest zapotrzebowanie na integrowanie i aktywowanie środowiska
niepełnosprawnych. Świąteczna edycja Biegu Zająca jest kolejnym etapem w realizacji działań
misyjnych fundacji.
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Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Wnioskodawca posiada szereg wolontariuszy , którzy biorą aktywny udział w organizacji projektu.
Dodatkowo Fundacja wykorzysta swoje zasoby kadrowe i finansowe w celu organizacji edycji
świątecznej Biegu Zająca na najwyższym poziomie.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Scena 3400,0    

2. Nagłośnienie 700,0    

3. Pomiar Czasu 3300,0    

4. Agregaty 1000,0    

5. Toi Toi plus kontener na śmieci 1900,0    

6. Konferansjer 700,0    

7. Numery startowe 1600,0    

8. Nagrody 10000,0    

9. Koszulki Startowe 6000,0    

10. Medale 7800,0    

11. Woda dla uczestników 1500,0    

12. Karetka 2000,0    

13. Druk materiałów promujących
wydarzenie

7000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 46900,0 10000,0 36900,0

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;
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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. 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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