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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: Stowarzyszenie "POMÓŻ DZIECIOM", ul. Gen. Fr. Żymirskiego 1a, 05-205 Klembów, forma
prawna: stowarzyszenie, KRS 0000101494, NIP 762-18-54-624, www.pomozdzieciom.com, Forma
prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000101494, Kod pocztowy: 05-205, Poczta:
Klembów, Miejscowość: KLEMBÓW, Ulica: ul. Gen. Fr. Żymirskiego , Numer posesji: 1a,
Województwo:mazowieckie, Powiat: wołomiński, Gmina: Klembów, Strona www:
www.pomozdzieciom.com , Adres e-mail: pomoz.dzieciom@interia.pl, Numer telefonu: 508 384
977,
 
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)

Marek Pietrzak
 
Adres e-mail: markp30@wp.pl Telefon: 508384977

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Wyjazd grupy dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich
oraz ich opiekunów na międzynarodowy turniej piłkarski
Zwolle International Cup 2020 oraz udział w biegu
przełajowym Zwolle Halve Marathon (Niderlandy)

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.05.2020 Data
zakończenia

01.07.2020

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

Niniejszy projekt docelowo zostanie zrealizowany poprzez zorganizowanie wyjazdu i uczestnictwo w
dwóch imprezach o charakterze stricte sportowym, tj.:

1/ Międzynarodowy turniej piłkarski ZWOLLE INTERNATIONAL CUP 2020 (13-14 czerwca 2020r.);

Krótka charakterystyka wydarzenia:
Międzynarodowy młodzieżowy turniej piłki nożnej rozgrywany co roku w mieście Zwolle położonym
w Niderlandach. Kraje uczestniczące w turnieju to przede wszystkim kraje europejskie, takie jak:
Francja, Niderlandy, Niemcy, Belgia, Norwegia, Dania. Turniej organizowany jest przez dwa
miejscowe kluby: Be Quick`28 i VV Berkum - najbliżsi sąsiedzi klubu Eredivisie PEC Zwolle. Mecze
będą prowadzone przez sędziów KNVB (holenderski związek piłki nożnej). W imprezie bierze udział
ponad 100 drużyn z Europy. Rywalizacja odbywa się na 10 boiskach położonych w dwóch parkach
sportowych. W tym przedsięwzięciu wezmą udział dzieci i młodzież ze szkolnego klubu sportowego
„Kruszewianka Krusze”, uczniowskiego klubu sportowego „Ostrówek” oraz dzieci i młodzież z
domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych współpracujących ze stowarzyszeniem
„Pomóż Dzieciom”. Miejsce realizacji: miasto Zwolle, Niderlandy.

2/ Półmaraton/bieg przełajowy na 4 mile angielskie ZWOLSE HALVE MARATHON ZWOLLE 2020 (13
czerwca 2020r.).

Krótka charakterystyka wydarzenia:
Bieg na 4 angielskie mile i półmaraton są organizowane w ramach imprezy biegowej „Scania Zwolse
Halve Marathon”. Wieczorem w historycznym centrum Zwolle corocznie bierze udział w biegach ok.
10 000 sportowców. Od amatorów po najlepszych biegaczy na świecie. W tym przedsięwzięciu
wezmą udział dzieci, młodzież i osoby dorosłe z nieformalnego klubu biegowego „Kruszewianka
Krusze” (dzieci, młodzież i dorośli biegacze amatorzy). Miejsce realizacji: miasto Zwolle, Niderlandy.

Oprócz dwóch wyżej wymienionych imprez głównych, realizacja projektu będzie składała się z kilku
mniejszych wydarzeń towarzyszących, takie jak:

1/ Przygotowanie grup zawodników do udziału w wydarzeniach sportowych w zależności od
konkurencji (piłka nożna, bieg) – miejsce realizacji: obiekty sportowe położone w Gminie Klembów;

Krótka charakterystyka wydarzenia:
Wykwalifikowani opiekunowie (trenerzy) współpracujący z Oferentem, zamierzają zorganizować
wspólne treningi przed udziałem w imprezach sportowych. Dla drużyn piłkarskich będą
zorganizowane i poprowadzone zgrupowania treningowe, mające na celu odpowiednie
przygotowanie formy młodych zawodników do udziału w turnieju. W turnieju będą brały udział
drużyny w dwóch kategoriach wiekowych. Treningi piłkarskie będą organizowane w miesiącu maju i
w pierwszej połowie czerwca, przynajmniej dwa razy w tygodniu po ok 1.5 godziny każda jednostka
treningowa. Miejsce realizacji: przyszkolne obiekty sportowe położone w Gminie Klembów, boisko
pełnowymiarowe na Błoniach Klembowskich. Dla drużyny biegaczy będą zorganizowane wspólne
treningi biegowe, mające przygotować zawodników do rywalizacji w dwóch kategoriach biegowych:
4 mile angielskie (ok. 6 km) oraz półmaraton (ok. 22 km), w zależności od ich możliwości
kondycyjnych. Treningi biegowe będą organizowane w miesiącu maju i w pierwszej połowie
czerwca, przynajmniej dwa razy w tygodniu po ok 1 godzinie każda jednostka treningowa. Miejsce
realizacji: trasy biegowe wytyczone w miejscowości Krusze, Gmina Klembów.

2/ Wyjazd do Amsterdamu:
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a) Zwiedzanie atrakcji turystycznych miasta;
b) Wizyta na stadionie Ajaxu Amsterdam – Johan Cruyff Arena;
c) Wizyta w Rijksmuseum (muzeum sztuki i malarstwa niderlandzkiego);
d) Rejs statkiem po zabytkowych kanałach miasta.

Krótka charakterystyka wydarzenia:
Po przyjeździe i zakwaterowaniu na miejsce turnieju (Camp Heino, okolice miasta Zwolle), po
krótkim odpoczynku, uczestnicy wybiorą się do miasta Amsterdam (ok 1 godz. od miejsca
zakwaterowania). Na miejscu zapoznamy się z najważniejszymi zabytkami i atrakcjami miasta. Z
uwagi, iż wyjazd będzie miał przede wszystkim charakter sportowy cała grupa uczestników będzie
miała okazję przed rywalizacją sportową zwiedzić jeden z najnowocześniejszych stadionów na
świecie – siedzibę klubu Ajax Amsterdam - Johan Cruyff Arena. Dodatkową atrakcją będzie z
pewnością informacja, że wymieniony obiekt sportowy będzie jedną z aren zmagań reprezentacji
krajów na EURO 2020. Z pewnością w czasie naszego pobytu to miasto, jak i całe Niderlandy będzie
jedną ze piłkarskich stolic Europy (w okresie naszego pobytu, a dokładnie w dniu 15 czerwca 2020r.
w Amsterdamie zostanie rozegrany mecz pomiędzy reprezentacjami Niderlandów i Ukrainy,
inaugurujący rywalizację drużyn w fazie grupowej mistrzostw Europy w piłce nożnej. Możemy więc
w tym okresie spodziewać się niesamowitych emocji i wspaniałego klimatu charakterystycznego dla
tego święta europejskiej piłki nożnej. Nasz wyjazd, to nie tylko emocje sportowe i nasza obecność w
miejscach związanych z piłką nożną, lecz planujemy także wizytę w miejscach ważnych dla kultury i
sztuki. Tym miejscem z pewnością będzie Rijksmuseum (muzeum sztuki i malarstwa
niderlandzkiego). Jest to szczególne miejsce, w którym możemy zapoznać się z twórczością tak
wybitnych malarzy, jak Rembrandt czy Vincent van Gogh. Pozostałe miejsca godne uwagi ze
względu na architekturę i historię tego miasta zamierzamy zwiedzić z pokładu statku
wycieczkowego pływającego po zabytkowych kanałach Amsterdamu. Miejsce realizacji: Amsterdam,
Niderlandy – podczas wyjazdu, w czasie wolnym od udziału w turnieju oraz imprezy biegowej. W
wydarzeniu będzie brała udział cała grupa uczestników (50-60 osób).

I. W pierwszej fazie realizacji zadania Oferent zamierza zrealizować promocję działania poprzez
informację przekazaną w szkołach i placówkach oświatowych położonych na terenie Gminy,
powiatu oraz województwa (dot. domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych), w
postaci: spotkań z zainteresowanymi, poprzez użycie tzw. marketingu szeptanego, zorganizowanie
akcji ulotkowej i plakatowej, poprzez informację przekazaną na zajęciach treningowych (piłkarskich i
biegowych), za pośrednictwem mediów społecznościowych typu Facebook, YouTube, strony
internetowe oferenta oraz urzędów i samorządów, za pośrednictwem lokalnych gazet, periodyków i
biuletynów samorządowych (np. Między Rządzą i Cienką – czasopismo Gminy Klembów, czasopismo
Mazowsze – czasopismo samorządu mazowieckiego, „Życie Powiatu Wołomińskiego”, „Wieści
Podwarszawskie”, itp. Po przeprowadzeniu szerokiej kampanii promocyjnej, zamierzamy przystąpić
do właściwej rekrutacji uczestników w postaci kart zgłoszeń, formowaniu drużyn oraz wsparciu
zawodników w postaci organizowanych treningów.

II. W drugiej fazie działania zamierzamy przystąpić do zorganizowania i prowadzenia treningów,
zarówno piłkarskich, jak też biegowych. Zajęcia będą prowadzone regularnie, aż do samego wyjazdu
w ilości godzin wyszczególnionych w opisie zadania. Równolegle do ww. działania zamierzamy
dokonać zakupu sprzętu sportowego, niezbędnego do prowadzenia zajęć piłkarskich i biegowych, a
także niezbędnych do występu naszych drużyn w międzynarodowej rywalizacji (mogą to być stroje
piłkarskie i biegowe, piłki, sprzęt do prowadzenia treningów. Ponadto, w tym okresie zamierzamy
również dokonać wszelkich rozliczeń finansowych z organizatorem turnieju – wpisowe oraz koszty
zawodów.
III. W trzeciej fazie działania i kulminacyjnej z punktu widzenia całego zadania, zamierzamy
przemieścić się na miejsce realizacji zadania, by móc w tym krótkim czasie pobytu zrealizować
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wszystkie zakładane cele. Poniżej zamieszczamy projektowany harmonogram pobytu:
Czwartek, 11 czerwca
16:00 – 17:00 Zbiórka pod Szkołą Podstawową w Kruszu i przejazd autokarem do Zwolle (Holandia).
Piątek, 12 czerwca
08:00 - 09:00 Przyjazd na miejsce i zameldowanie w Camp Heino.
Położenie: Letni obóz Heino znajduje się na terenie leśnym obok jeziora w pobliżu miejscowości
Heino (około 18 kilometrów od centrum Zwolle). Miejsce zakwaterowania jest popularne ze
względu na wiele udogodnień i przyjazny personel.
Wyposażenie: Restauracja, bar, dyskoteka, kino, kryty basen, tenis stołowy, stoły bilardowe,
minigolf, koszykówka i siatkówka, boisko do piłki nożnej, wypożyczalnia rowerów, przejażdżki na
kucykach, zwierzęta gospodarstwo, mini survival (park linowy), stołówka, bezpłatny
bezprzewodowy dostęp do Internetu, pizzeria, sklep z pamiątkami i parking.
Pokoje: Wszystkie domy mają łóżka piętrowe oraz wspólne prysznice i toalety.
09:00 - 10:00 Śniadanie. Rejestracja drużyn w turnieju.
10:00 - 13:00 Czas wolny. Korzystanie z atrakcji na miejscu (jezioro, basen, rowery, itp.)
13:00 – 21:00 Wyjazd do Amsterdamu. Zwiedzanie miasta. Wizyta na stadionie Ajaxu Amsterdam –
Johan Cruyff Arena. Rejs po kanałach statkiem wycieczkowym. Wizyta w Rijksmuseum (muzeum
sztuki i malarstwa niderlandzkiego).
Sobota, 13 czerwca
08:00 – 09:00 Śniadanie. Przygotowanie do turnieju.
09:00 - 18:00 Ceremonia otwarcia z pokazem, występem tanecznym i paradą. Rozpoczęcie fazy
grupowej meczów. Turniej odbędzie się w pięknych parkach sportowych, w których swoje siedziby
mają kluby: Be Quick 28 i VV Berkum - najbliżsi sąsiedzi klubu Eredivisie PEC Zwolle. Mecze będą
prowadzone przez sędziów KNVB (holenderski związek piłki nożnej).
18:00 - 20:00 W sobotni wieczór mamy alternatywę dla dorosłych uczestników – Bieg na 4
angielskie mile w ramach imprezy biegowej „Scania Zwolle Half Marathon”. Wieczorem w
historycznym centrum Zwolle corocznie bierze udział w biegach ok. 10 000 sportowców. Od
amatorów po najlepszych biegaczy na świecie. Temu przedsięwzięciu lideruje rzecz jasna klub
biegowy „Kruszewianka Krusze”.
Niedziela, 14 czerwca
08:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 15:00 Mecze fazy pucharowej i finały. Ceremonie wręczania nagród UEFA RESPECT
15:00 - 16:00 Obiadokolacja
16:00 - 17:00 Powrót. Przejazd autokarem do Krusza.
Poniedziałek, 15 czerwca
07:00 - 08:00 Przyjazd na miejsce.

Miejsce realizacji

1/ Województwo Mazowieckie, Powiat Wołomiński, Gmina Klembów, miejscowość Klembów i
Krusze;
2/ Niderlandy, miasto Zwolle i Amsterdam.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Aktywny udział grupy dzieci w
rozgrywkach piłkarskich (20-30 osób)

Występ we wszystkich
meczach turnieju

Wyniki meczów podane
przez organizatora turnieju

Aktywny udział grupy dzieci, młodzieży
i dorosłych w biegu przełajowym (10-
20 osób)

Udział w biegu na 4 mile
angielskie i w półmaratonie

Wyniki biegów podane przez
organizatora turnieju

Utworzenie grupy treningowej piłkarzy
(szkolnego klubu sportowego)

Przynajmniej jedna grupa
treningowa (dzieci i
młodzież)

Terminarz zajęć i lista
obecności

Utworzenie grupy treningowej
biegaczy amatorów

Przynajmniej jedna grupa
treningowa (dzieci i
młodzież)

Terminarz zajęć i lista
obecności

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

Charakterystyka oferenta

Rok 2019
W dniu 12 stycznia br. zorganizowano wyjazd na lodowisko PGE Narodowy dla wolontariuszy ze
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Dom dla
dzieci nr 1 i nr 2 w Wyszkowie oraz Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu.
W dniach 27.01. – 02.02.2019 r. wychowankowie z Domu Dziecka w Równem, wychowankowie
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej- Dom dla dzieci nr 1 w Wyszkowie, wychowankowie Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej „Ignaś” w Kaliskach oraz wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Kruszu i wolontariusze z Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu przebywali na
zimowisku w górach Gorcach (Poręba Wielka/ Rabki). Współorganizatorem wypoczynku było
Starostwo Powiatowe wWołominie. Zakwaterowanie i wyżywienie było w pensjonacie „Willa
Tram”. Była do dyspozycji również sala gimnastyczna. W programie oprócz fantastycznej zabawy
były wyjścia na narty, basen – spa, wycieczka do Zakopanego i Rabki.
W niedzielny poranek 31 marca w sali sportowej Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu odbył się
XVII Halowy Turniej Piłki Nożnej Domów Dziecka – Radzymin 2019.
Wzięło w nim udział 9 domów dziecka z terenu Mazowsza oraz drużyna z Zespołu Szkół im. K. K.
Baczyńskiego w Tłuszczu. Głównymi organizatorami turnieju było Stowarzyszenie „Pomóż Dzieciom”
i Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, a współorganizatorem Starostwo Powiatowe wWołominie.
Już przed rozgrywkami organizatorzy mówili o konieczności integracji wychowanków z placówek
opiekuńczo-wychowawczych, propagowaniu sportu w domach dziecka, upowszechnianiu kultury
fizycznej, promocji zdrowego trybu życia oraz stworzenia wychowankom szans na rozwój swoich
sportowych talentów i umiejętności. Udział w turnieju miał przede wszystkim przynieść dzieciom
radość z gry oraz zachęcić do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Zawody prowadzili członkowie Stowarzyszenia „Pomóż Dzieciom”, a w prowadzeniu imprezy
pomagali wolontariusze z Zespołu Szkól im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu. Wyniki rozgrywek
przedstawiają się następująco:
I miejsce – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „IGNAŚ” i „HELENKA” w Kaliskach
II miejsce – Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Socjalizacyjna w Gołotczyźnie
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III miejsce – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
IV miejsce – Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielinach
V miejsce – Dom Dziecka w Woli Gałęziowskiej
VI miejsce – Drużyna Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu
VII miejsce – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Radomiu
VIII miejsce – Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku
IX miejsce – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Dom nr 1 i nr 2 w Wyszkowie
X miejsce – Dom Dziecka w Równem
Sędzią głównym zawodów był niezawodny Pan Mirosław Markowski. Najlepszym piłkarzem turnieju
uznano Damiana Gajera z Woli Gałęzowskiej, najlepszym bramkarzem został Adam Kraska z Kalisk, a
królem strzelców Adam Szulc z Kisielan. Przed finałem odbył się mecz pokazowy uczniów Zespołu
Szkół Nr 2 im. Eleonory Czartoryskiej z reprezentacją Domów Dziecka. Po uroczystości zamknięcia
zawodów odbyła się ceremonia wręczenia nagród. Drużyny, które zajęły pierwsze cztery miejsca
otrzymały puchary i medale, a pozostałe dyplomy i upominki. Dla wszystkich zespołów partnerzy i
sponsorzy ufundowali nagrody rzeczowe. Warto na zakończenie nadmienić, że wszystkie nagrody
zostały ufundowane przez następujących partnerów i sponsorów:
Pan Adam Lubiak – Starosta Wołomiński, Fundacja LOTTO wWarszawie, Pan Krzysztof Chaciński –
Burmistrz Radzymina, Pan Mirosław Jusiński – Dyrektor ROKIS, Pan Marek Łukasiewicz – PPH
„PRIMART” w Duczkach, Pani Agnieszka Oleksiak i Pan Paweł Fydryszek – „AGA-SPORT” w Tłuszczu,
Pani Maria Orych – Kwiaciarnia w Wołominie, Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe,
Radzymiński Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenie „Pomóż Dzieciom”. Halowy Turniej
Piłki Nożnej został objęty patronatem medialnym przez prasę lokalną „Wieści Podwarszawskie”.
Wszystkim partnerom i sponsorom w imieniu dzieci, młodzieży i organizatorów serdecznie
dziękujemy za ufundowanie nagród rzeczowych i pomoc w organizacji turnieju.
W dniach 30.06.-07.07.2019 r. wychowankowie z Domu Dziecka w Równem, wychowankowie
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Ignaś” w Kaliskach, wychowankowie Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej-Dom dla dzieci nr 1 i nr 2 w Wyszkowie oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Kruszu i uczniowie z powiatu wołomińskiego przebywali na wycieczce turystyczno-
krajoznawczej w górach Gorcach (Poręba Wielka k. Rabki). Współorganizatorem wypoczynku była
Fundacja PKO Banku Polskiego w Warszawie. Zakwaterowanie i wyżywienie było w pasjonacie
„Willa Tram”. W programie były wędrówki górskimi szlakami oraz zajęcia sportowe i wyjścia na
basen.
W dniach od 23 do 27 września 2019 r. Stowarzyszenie Pomóż Dzieciom zorganizowało wycieczkę
integracyjną dla wychowanków Domu Dziecka w Równem, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
„Ignaś” i „Helenka” w Kaliskach, dla uczniów polskiego pochodzenia z Litwy oraz dla uczniów
Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego na Mazury. Zwiedzaliśmy kwaterę Hitlera-Wilczy Szaniec, XIX-
wieczną twierdzę Boyen, XIV- wieczny Zamek Krzyżacki, most obrotowy na Kanale Łuczańskim. W
kolejnym dniu odbył się rejs statkiem, korzystaliśmy ze sprzętu wodnego, rowerków wodnych i
kajaków. Uczestnicy wycieczki integracyjnej sprawdzali swoje umiejętności i możliwości w parku
linowym, na rowerach turystycznych oraz podczas korzystania z parku wodnego. Nocleg i
wyżywienie zapewnił Nam hotel Tajty, gdzie można było obcować z dziką przyrodą i poznawać
mazurskie jeziora. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Pomóż Dzieciom, jak i uczestników wycieczki
gorąco dziękujemy Fundacji LOTTO im. H. Konopackiej i Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego
im. J.K. Steczkowskiego za współorganizację wycieczki integracyjnej.

Rok 2018
W dniu 13 stycznia br. zorganizowano wyjazd na lodowisko PGE Narodowy dla uczniów Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu, Domu Dziecka w Równem, Zespołu Szkół im. K. K.
Baczyńskiego w Tłuszczu.
W dniu 10 lutego br. zorganizowano wyjazd na lodowisko PGE Narodowy dla wychowanków Domu
Dziecka w Równem, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Dom dla dzieci nr 1 i nr 2 w Wyszkowie,
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uczniów Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu.
W niedzielny poranek 25 marca w sali sportowej Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu odbył się
XVI Halowy Turniej Piłki Nożnej Domów Dziecka – Radzymin 2018.
Wzięło w nim udział 10 domów dziecka z terenu Mazowsza. Głównymi organizatorami turnieju było
Stowarzyszenie „Pomóż Dzieciom” i Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, a współorganizatorem
Starostwo Powiatowe wWołominie. Już przed rozgrywkami organizatorzy mówili o konieczności
integracji wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych, propagowaniu sportu w domach
dziecka, upowszechnianiu kultury fizycznej, promocji zdrowego trybu życia oraz stworzenia
wychowankom szans na rozwój swoich sportowych talentów i umiejętności. Udział w turnieju miał
przede wszystkim przynieść dzieciom radość z gry oraz zachęcić do aktywnego spędzania czasu
wolnego.
Zawody prowadzili członkowie Stowarzyszenia „Pomóż Dzieciom”, a w prowadzeniu imprezy
pomagali wolontariusze z Zespołu Szkól im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu. Wyniki rozgrywek
przedstawiają się następująco:
I miejsce – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
II miejsce – Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielinach
III miejsce – Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Socjalizacyjna w Gołotczyźnie
IV miejsce – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – dom nr 1 i nr 2 w Wyszkowie
V miejsce – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Radomiu
VI miejsce – Dom Dziecka JULIN w Kaliskach
VII miejsce – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Pałacyk” w Radomiu
VIII miejsce – Dom Dziecka w Woli Gałęziowskiej
IX miejsce – Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku
X miejsce – Dom Dziecka w Równem

Sędziami głównymi zawodów byli niezawodny Pan Mirosław Markowski oraz Łukasz Bibik z Kisielan.
Najlepszym piłkarzem turnieju uznano Tomasza Kwiatkowskiego z Gołotczyzny, najlepszym
bramkarzem został Jakub Tomkiewicz z Ostrowca Świętokrzyskiego, a królem strzelców – Adrian
Czubek z Ostrowca Świętokrzyskiego. Przed finałem odbył się mecz pokazowy uczniów Zespołu
Szkół Nr 2 im. Eleonory Czartoryskiej z reprezentacją Domów Dziecka. W trakcie turnieju wystąpił i
uświetnił całą imprezę Freestyle football (sztuka wykonywania ewolucji żonglersko-cyrkowych
piłką). Po uroczystości zamknięcia zawodów odbyła się ceremonia wręczenia nagród. Drużyny, które
zajęły pierwsze cztery miejsca otrzymały puchary i medale, a pozostałe dyplomy i upominki. Dla
wszystkich zespołów partnerzy i sponsorzy ufundowali nagrody rzeczowe. Warto na zakończenie
nadmienić, że wszystkie nagrody zostały ufundowane przez następujących partnerów i sponsorów:
Pan Kazimierz Rakowski – Starosta Wołomiński, Fundacja PKO Banku Polskiego, Fundacja LOTTO,
Fundacja Drobny Gest, Pan Krzysztof Chaciński – Burmistrz Radzymina, Pan Robert Roguski –
Burmistrz Miasta Kobyłka, Pan Grzegorz Nowosielski – Burmistrz Wyszkowa, Pan Mirosław Jusiński
– Dyrektor ROKIS, Pan Marek Łukasiewicz – PPH „PRIMART” w Duczkach, Pani Agnieszka Oleksiak –
„AGA-SPORT” w Tłuszczu, Pani Maria Orych – Kwiaciarnia w Wołominie, Krajowe Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe, Radzymiński Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenie „Pomóż Dzieciom”.
Halowy Turniej Piłki Nożnej został objęty patronatem medialnym przez prasę lokalną „Wieści
Podwarszawskie”.
Wszystkim partnerom i sponsorom w imieniu dzieci, młodzieży i organizatora, serdecznie
dziękujemy za ufundowanie nagród rzeczowych i pomoc w organizacji turnieju. Kolejny turniej za
rok, a do tego czasu wychowankowie domów dziecka będą udoskonalać swoje umiejętności
sportowe.

W dniach 20.04.-25.04.2018 r. wychowankowie Domu Dziecka w Równem, Domu Dziecka „JULIN” w
Kaliskach, Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej, Placówki Pieczy Zastępczej „KORCZARÓWKA” w
Ostrołęce, Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Dom
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dla dzieci nr 1 i nr 2 w Wyszkowie, dzieci z rodzin zastępczych z Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Oświęcimiu oraz uczniowie Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu przebywali
na wycieczce w Niemczech i Danii. Współorganizatorem wycieczki było Starostwo Powiatowe w
Wołominie, a partnerami: Nadleśnictwo Drewnica w Ząbkach, Burmistrz Miasta Kobyłka oraz
Fundacja Drobny Gest. Pierwszym punktem wycieczki zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pomóż
Dzieciom był Berlin, gdzie dzieci miały możliwość zwiedzania miasta z przewodnikiem. Następnego
dnia uczestnicy wycieczki udali się do Schwerin nad jeziorem Schweriner See w zachodniej części
Meklemburgii, gdzie zwiedzali muzeum kolejnictwa. Następnie zwiedzali Lubekę oraz spacerowali
po Starym Mieście i nadbrzeżem spichlerzy starego hanzeatyckiego miasta.
W kolejnych dniach odwiedziliśmy Legoland w Danii, gdzie mogliśmy podziwiać oraz w bezpieczny
sposób korzystać ze zbudowanych z klocków samolotów, mini-kolejek i innych atrakcji. Zwiedziliśmy
również krainę piratów-Piratland, gdzie mogliśmy wejść na statek piracki, na którego pokładzie były
wirujące w szalonym tempie pojazdy w kształcie bali oraz Miniland, czyli zbudowane z ponad 20
milionów klocków najbardziej charakterystyczne budowle świata, np. Biały Dom czy też Statua
Wolności. Wszystko bajecznie kolorowe i w wersji mini – można było poczuć się, jak Guliwer w
krainie Liliputów. Jednym z bardziej cieszących się punktów wycieczki okazał się pobyt w Hansa
Parku, gdzie mogliśmy korzystać ze wspaniałych atrakcji, m.in. z wodnego toru bobslejowego „Rio
Dorado”, kapsuły spadającej z wysokości 50-ciu metrów „Monte -Zuma”, czy też innych kolejek
ziemnych i powietrznych. Ostatnim punktem wycieczki było dalsze zwiedzanie Lubeki, m.in.
neorenesansowego Zamku Książęcego (Książąt Obodrzycko-Meklemburskich) wybudowanego w
latach 1843-1857 jako nowa siedziba Książąt Meklemburgii. Z całą pewnością wycieczka na długo
zapadnie w pamięci uczestników jako wspaniała przygoda.
W dniach 27.09.-1.10.2018 r. Stowarzyszenie „Pomóż Dzieciom” zorganizowało wycieczkę
turystyczno-krajoznawczą dla wychowanków z Domu Dziecka w Równem, wychowanków Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej – Dom dla dzieci nr 2 w Wyszkowie, wychowanków Domu Dziecka w
Woli Gałęzowskiej oraz uczniów z Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu. Głównym
sponsorem wycieczki była Fundacja PKO Banku Polskiego w Warszawie.
W programie wycieczki było:
– zwiedzanie Krakowa (Pomnik Smoka Wawelskiego, Dziedziniec Zamku
Królewskiego, Katedra Królewska na Wawelu)
– zabawy w największym Parku Rozrywki w Polsce w Zatorze
– spacer szlakiem – Wierch Poroniec – Rusinowa Polana – Gęsia Szyja – Rusinowa
Polana – Wiktorówki – Zazadnia
– całodniowa wycieczka do Zakopanego:
a) wjazd na Gubałówkę kolejką krzesełkową,
b) korzystanie ze zjeżdżalni grawitacyjno-wózkowej,
c) zjazd koleją linowo – terenową z Gubałówki,
d) zwiedzanie Krupówek.
Pierwszego dnia uczestnicy wycieczki byli zakwaterowani w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w
Grodzisku, natomiast w kolejnych dniach w Domu Wczasowym JĘDROL, gdzie mieli możliwość
korzystania z basenu oraz innych rozrywek. Dzieci, młodzież i członkowie Stowarzyszenia „Pomóż
Dzieciom” serdecznie dziękują Fundacji PKO Banku Polskiego w Warszawie za pomoc w organizacji
wyjazdu.
W grudniu 2018 roku członkowie Stowarzyszenia „Pomóż Dzieciom” wspólnie z wolontariuszami z
Liceum Ekonomicznego im. Stanisława Staszica w Wołominie i wolontariuszami Zespołu Szkół im. K.
K. Baczyńskiego w Tłuszczu przeprowadzili zbiórkę charytatywną podczas akcji „Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę”. Paczki świąteczne przekazane zostały dzieciom byłych wychowanków Placówki
Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębinkach (obecna nazwa: P O-W – Dom dla dzieci nr 1 i nr 2 w
Wyszkowie), Domu Dziecka w Równem, oraz dzieciom ze środowiska lokalnego. Dodatkowo
przekazaliśmy artykuły spożywcze dla wychowanków Domu Dziecka w Równem i Domu dla dzieci nr
1 i nr 2 w Wyszkowie.
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Rok 2017
W dniu 28 stycznia br. zorganizowano wyjazd na lodowisko na stadion Narodowy w Warszawie dla
uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu, Domu Dziecka w Równem i Zespół Szkół
im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu.
Stowarzyszenie „Pomóż Dzieciom” w Dębinkach i Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu w
Radzyminie w niedzielny poranek 19 marca 2017 r. zorganizowali w hali Radzymińskiego Ośrodka
Kultury i Sportu XV Halowy Turniej Piłki Nożnej Domów Dziecka – Radzymin 2017.
Współorganizatorem turnieju był Starosta Wołomiński p. Kazimierz Rakowski. W turnieju wystąpiły
drużyny z Domów Dziecka i drużyna środowiskowa, zawody prowadzili członkowie Stowarzyszenia
„Pomóż Dzieciom”, a w prowadzeniu imprezy pomagali wolontariusze z Zespołu Szkól im. K. K.
Baczyńskiego w Tłuszczu. Wyniki rozgrywek przedstawiają się następująco:
I miejsce – Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Płońsku
II miejsce – Dom Dziecka w Równem
III miejsce – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kunowie
IV miejsce – Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielinach
V miejsce – Dom Dziecka w Woli Gałęziowskiej
VI miejsce – Dom Dziecka JULIN w Kaliskach
VII miejsce – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Pałacyk” w Radomiu
VIII miejsce – Zespół Szkół w Tłuszczu (w zastępstwie za Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą
Socjalizacyjną w Gołotczyźnie, która w ostatniej chwili zrezygnowała z uczestnictwa w Turnieju)
IX miejsce – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Radomiu
X miejsce – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – dom nr 1 i nr 2 w Wyszkowie.

Sędzią głównym zawodów był niezawodny p. Mirosław Markowski. Najlepszym piłkarzem turnieju
uznano Dominika Gołaszewskiego z Równego, najlepszym bramkarzem został Krystian Flis z Woli
Gałęziowskiej, a królem strzelców – Adam Kliszmider z Płońska. Nagroda Fair Play trafiła do
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Dom nr 1 i nr 2 w Wyszkowie. Przed finałem odbył się mecz
pokazowy uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Eleonory Czartoryskiej z reprezentacją Domów Dziecka.
Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 przekazali piłki dla reprezentacji Domów Dziecka. W trakcie turnieju
wystąpił i uświetnił całą imprezę Freestyle football (sztuka wykonywania ewolucji żonglersko-
cyrkowych piłką). Po uroczystości zamknięcia zawodów odbyła się ceremonia wręczenia nagród.
Drużyny, które zajęły pierwsze cztery miejsca otrzymały puchary i medale, a pozostałe dyplomy i
upominki. Dla wszystkich zespołów sponsorzy ufundowali nagrody rzeczowe. Warto na zakończenie
nadmienić, że wszystkie nagrody zostały ufundowane przez następujących sponsorów: p. Kazimierz
Rakowski – Starosta Wołomiński, Fundacja PKO Banku Polskiego w Warszawie, p. Krzysztof
Chaciński – Burmistrz Radzymina, p. Grzegorz Nowosielski – Burmistrz Wyszkowa, p. Mirosław
Jusiński – Dyrektor ROKI S w Radzyminie, p. Marek Łukasiewicz – PPH „PRIMART” w Duczkach, p.
Agnieszka Oleksiak – Sklep „AGA – SPORT” w Tłuszczu, p. Maria Orych – Kwiaciarnia w Wołominie,
p. Marek Mazur – Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe wWarszawie, Radzymiński
Ośrodek Sportu i Rekreacji i Stowarzyszenie „Pomóż Dzieciom” w Dębinkach. Halowy Turniej Piłki
Nożnej został objęty patronatem medialnym przez prasę lokalną „Wieści Podwarszawskie”.
Wszystkim sponsorom w imieniu dzieci i młodzieży oraz organizatora serdecznie dziękujemy za
ufundowanie nagród rzeczowych i pomoc w organizacji turnieju.

W dniach 9.06. – 15.06.2017 r. dzięki Stowarzyszeniu „Podaruj Dzieciom Marzenia” z siedzibą w
Paryżu, Stowarzyszenie „Pomóż Dzieciom” zorganizowało wycieczkę do Paryża dla wychowanków
domów dziecka z województw mazowieckiego, lubelskiego i małopolskiego. Stolicę Francji mogły
podziwiać dzieci z Domu Dziecka w Równem, Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach, Domu na Zielonym
Wzgórzu w Kisielanach, Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej, Placówki Pieczy Zastępczej
„KORCZARÓWKA” w Ostrołęce, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Dom nr 1 i nr 2 w
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Wyszkowie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach, Domu Dziecka w Oświęcimiu,
podopieczni PCPR-u w Oświęcimiu oraz uczniowie Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu.
Grupa wycieczkowa liczyła 48 osób. W pierwszym dniu wycieczki odbyła się wizyta w kościele
polskim przy placu Concorde. Przejście do Louvre i zwiedzanie muzeum było kolejnym punktem
wycieczki. W kolejnym dniu zwiedzano Bibliotekę Polską i Muzeum A. Mickiewicza, Katedrę Notre
Dame oraz Wzgórze Montmartre, gdzie u podnóża na zakończenie dnia zaserwowano obiadokolację
w polskiej restauracji Mazurka. Następnego dnia uczestnicy wycieczki mieli możliwość podziwiać
widoki Paryża z Wieży Eiffla, po czym odbyła się wizyta w Ambasadzie polskiej, gdzie odbyło się
spotkanie z ambasadorem, wysłuchano mini koncertu Chopinowskiego, a na zakończenie wizyty
ugoszczono wszystkich wystawnym obiadem. Dzień zakończył się późnym wieczorem, rejsem
statkiem po Sekwanie, skąd można było odkrywać Paryż na nowo z innej perspektywy. Ostatnim
punktem wycieczki był całodzienny pobyt w Disneylandzie.
W dniach 05-08.10.2017 r. Stowarzyszenie „Pomóż Dzieciom” zorganizowało integracyjną wycieczkę
dla wychowanków Domu Dziecka w Równem, Domu Dziecka JULIN w Kaliskach, Domu Dziecka w
Woli Gałęzowskiej, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wyszkowie, Placówki Pieczy Zastępczej
„Korczakówka” w Ostrołęce, oraz dla uczniów Gimnazjum im. Cichociemnych w Postoliskach i
Zespołu Szkól im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu. Głównym sponsorem wycieczki była Fundacja PKO
Banku Polskiego w Warszawie. Pierwszego dnia dzieci i młodzież miały możliwość zabawy w
największym Parku Rozrywki w Polsce w Zatorze. Największym powodzeniem cieszyły się kolejki
górskie, zjeżdżalnie, karuzele, place zabaw, salony gier oraz kino 7D. W drugim dniu uczestnicy
wycieczki spotkali się z przewodnikiem i udali się kolejką na Kasprowy Wierch. Na szczycie spotkała
uczestników miła niespodzianka, ponieważ na górze prószył śnieg, który uzupełniał piękne górskie
widoki. Realizując cele edukacji regionalnej i krajoznawczej w kolejnym dniu odbyła się całodzienna
wycieczka do Zakopanego, w tym m. in. wjazd widokową koleją linową, tzw. wyciągiem
krzesełkowym na Butorowy Wierch, wędrówka na szczyt Gubałówki, zjazd zjeżdżalnią grawitacyjno-
wózkowej. Pomimo pogody, która nie rozpieszczała uczestników, widoki i wrażenia, jakie
dostarczyły krajobrazy górskie były niesamowite. Uczestnicy wycieczki byli zakwaterowani w Domu
Wczasowym JĘDROL, gdzie mieli możliwość korzystania z basenu oraz innych rozrywek. Wszystko co
dobre kiedyś się kończy, tak jak i integracyjna wycieczka. Po śniadaniu i krótkim podsumowaniu,
szczęśliwi uczestnicy integracji wrócili do Tłuszcza.
Dzieci, młodzież i członkowie Stowarzyszenia „Pomóż Dzieciom” serdecznie dziękują Fundacji PKO
Banku Polskiego w Warszawie za pomoc w organizacji wyjazdu.
W grudnia 2017 roku członkowie Stowarzyszenia „Pomóż Dzieciom” wspólnie z wolontariuszami z
Liceum Ekonomicznego im. Stanisława Staszica w Wołominie i wolontariuszami Zespołu Szkół im. K.
K. Baczyńskiego w Tłuszczu przeprowadzili zbiórkę charytatywną podczas akcji „Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę”. Paczki świąteczne przekazane zostały dzieciom byłych wychowanków Placówki
Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębinkach, Domu Dziecka w Równem, oraz dzieciom ze środowiska
lokalnego. Dodatkowo w ramach akcji radia Lublin „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” Szkolny Klub
Wolontariatu przy Zespole Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu przekazał artykuły spożywcze
podopiecznym Stowarzyszenia Pomóż Dzieciom.
W grudniu 2017 r. Stowarzyszenie „Pomóż Dzieciom” przeprowadziło akcję charytatywną „Program
świąteczny”, która polegała na zbiórce datków pieniężnych wśród ludzi dobrej woli, wrażliwych na
krzywdę dzieci. Zbiórkę przeprowadzili wolontariusze ze szkół w Wyszkowie, w Markach, w
Warszawie, w Zielonce, w Zabrodziu, w Dąbrówce, w Leszczydole Starym, w Białym Błocie, w
Klembowie, w Kruszu, w Radzyminie, w Wołominie, w Postoliskach, w Tłuszczu. Podczas zbiórki były
rozdawane karty świąteczne zaprojektowane przez dzieci z Domu Dziecka w Równem i
wydrukowane dla stowarzyszenia.

Pozostałe informacje o dotychczasowej działalności stowarzyszenia są dostępne na stronie
internetowej: http://pomozdzieciom.com/zrealizowane-zadania/
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Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

j/w

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe:

1/ Marek Pietrzak – pedagog, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy, sekretarz
stowarzyszenia „Pomóż Dzieciom”, kierownik i opiekun kolonii i wyjazdów szkolnych, były prezes
Tłuszczańskiego Klubu Sportowego „Bóbr” Tłuszcz – Kierownik wyjazdu, opiekun grupy, trener
drużyny U13.

2/ Tomasz Bogusiewicz – nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy, trener piłki nożnej z
licencją UEFA C, prowadzący Szkolny Klub Sportowy „Kruszewianka” Krusze sekcja piłki nożnej,
założyciel i prowadzący sekcję biegową Run Team „Kruszewianka” Krusze, były członek ZHP Tłuszcz
im. Cichociemnych, pomysłodawca i organizator Biegu Cichociemnych w Kruszu (dotychczas 9 edycji
imprezy), były członek zarządu Tłuszczańskiego Klubu Sportowego „Bóbr” Tłuszcz ds. pracy z
młodzieżą i kontaktów z mediami, aktywny sportowiec i maratończyk – Opiekun grupy, trener
drużyny U11 i grupy biegowej.

3/ Wojtek Frąckiewicz – urzędnik samorządowy, założyciel i członek Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Ostrówek” działający przy Zespole Szkół w Ostrówku, były sekretarz zarządu klubu,
opiekun i koordynator wyjazdów sportowych na międzynarodowe turnieje piłkarskie np. HOLLAND
CUP (Amsterdam, Almere), Wrocław Trophy i turnieje ogólnopolskie – Koordynator zadania.

Zasoby rzeczowe:

W ramach realizacji zadania wykorzystamy wszelki dostępny oferentowi sprzęt sportowy w postaci
przyrządów do ćwiczeń i prowadzenia treningów (np. drabinki, pachołki, znaczniki, torby, odzież
dresowa, itp.). Łączna wartość szacunkowa przeznaczonego do realizacji niniejszego zadania wkładu
rzeczowego to ok. 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 gr). Ponadto
stowarzyszenie wnioskuje o dofinansowanie do sprzętu sportowego w kwocie 2 500 zł brutto
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100 gr).

Zasoby finansowe:

Zasoby finansowe oferenta zostały opisane w części finansowej niniejszej oferty.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Koszt 1 – zakup koszulek piłkarskich i
biegowych dla drużyn

2500,0    

2. Koszt 2 – Wpisowe za turniej 1300,0    
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3. Koszt 3 – koszty przejazdu autokarem
w obie strony i na miejscu

14000,0    

4. Koszt 4 – koszty zakwaterowania i
wyżywienia przez organizatora turnieju

31900,0    

5. Koszt 5 – koszty ubezpieczenia
uczestników

300,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 50000,0 10000,0 40000,0

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

1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (obligatoryjny - złożony elektronicznie)

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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