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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 Głowaczowie, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe,
Numer Krs: 0000086525, Kod pocztowy: 26-903, Poczta: Głowaczów, Miejscowość: Głowaczów,
Ulica: Leżeńska, Numer posesji: 1, Województwo:mazowieckie, Powiat: kozienicki, Gmina:
Głowaczów, Strona www: , Adres e-mail: oswiata@glowaczow.pl, Numer telefonu: 486231075
wew. 39,
 
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)

Justyna Bojarska - Siębor
 
Adres e-mail: oswiata@glowaczow.pl Telefon: 486231075

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Sportowy DZIEŃ DZIECKA 2022 w gm. Głowaczów

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

08.05.2022 Data
zakończenia

12.06.2022

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

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej,
edukacyjnej w zakresie fair-play w sporcie oraz kształtowanie postaw związanych z kulturą fizyczną i
zdrowotną.Propagowanie różnych dyscyplin sportowych, uświadamianie związku między
aktywności ruchową a umiejętnością radzenia sobie ze stresem i zapobieganiem
chorobom.Beneficjentami projektu będą uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy
Głowaczów w wieku 7-15 lat.

Cele projektu:
promocja zasad fair - play w sporcie,
promowanie wśród uczestników wiedzy i metod gry ;
rozbudzanie talentów młodych uczestników i zwiększanie poczucia własnej wartości;
aktywny wypoczynek ;
promowanie oraz wspieranie rozwoju sportu oraz kultury fizycznej wśród mieszkańców Mazowsza;
promocja zdrowego stylu życia poprzez organizację atrakcyjnych przedsięwzięć sportowo-
rekreacyjnych;
rozwój i podnoszenie umiejętności sportowych, w tym rywalizacja sportowa dzieci, młodzieży i
dorosłych.

Sposób realizacji:
Projekt będzie realizowany poprzez organizację następujących turniejów:
Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
dwa ognie,
turniej piłki nożnej dla uczniów
mistrzostwa gminy w tenisie stołowym.

Korzyści z realizacji projektu:
Zależy nam na organizacji różnorodnych turniejów angażujących rożne grupy wiekowe uczniów.
Aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój dzieci i młodzieży. Sportowe zajęcia grupowe
pozwalają na zbudowanie poczucia wspólnoty, mogą nauczyć zdrowej rywalizacji, pomogą
zintegrować środowisko, pozwolą dzieciom i młodzieży spędzić czas w towarzystwie rówieśników,
będą alternatywą wobec gier komputerowych i świata wirtualnego.
Niniejszy projekt jest sposobem na promocję zasad fair - play w różnych dyscyplinach sportowych
oraz wsparcie rozwoju sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy
Głowaczów (powiat kozienicki). Z uwagi na to, iż Gmina Głowaczów jest gminą rolniczą na której nie
występują obiektu kulturalne, sportowe jak również oddalona jest od miast od 30 km do 70
km nie wszyscy rodzice mogą pozwolić sobie na zaproponowaną przez nas formę aktywności
fizycznej dla swoich dzieci. Zależy nam aby tego typu aktywność fizyczna znalazła
zainteresowanie wśród rodzin dysfunkcyjnych z problemami wychowawczymi.

W ramach niniejszego zadania chcielibyśmy zorganizować turnieje głównie dla uczniów z rodzin
zagrożonych problemem alkoholowym, uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, w tym dzieci z
FASD, uczniów zagrożonych otyłością, uczniów pochodzący z rodzin ubogich, których rodziców nie
stać na sfinansowanie dodatkowych zajęć ruchowych. Ponadto niniejszy projekt będzie
doskonałą formą integracji społecznej, wspólnego spędzania czasu całych rodzin a przede
wszystkich chcielibyśmy zachęcić do aktywnego spędzania wolnego czasu.Zróżnicowana
aktywność sportowa może pomóc dzieciom między innymi z dysleksją typu wzrokowego poprzez
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harmonizację pracy mięśni ze zmysłem wzroku. Pomaga rozwinąć ich inteligencję,
jednocześnie zwiększając sprawność fizyczną.

Przedłużający się okres pandemii spowodował, że dbałość o kulturę fizyczną zeszła na drugi tor,
problemy z zachowaniem dobrej kondycji dostrzega się już nie tylko wśród starszego pokolenia,
ale również wśród młodzieży i dzieci, które zwłaszcza w tym trudnym okresie spędzają
zdecydowanie za dużo czasu przed komputerami. Organizacja niniejszego projektu ma na celu
promocje zdrowego stylu życia, ale również rozwój i podniesienie umiejętności sportowych poprzez
rywalizację sportową dzieci, młodzieży.

Gminny Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - celem turnieju jest popularyzowanie zasad fair
- play na drodze, podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu
bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:
popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, krzewienie
podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz
promowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Dwa ognie kl. I - IV w ramach turnieju dzieci poprawią koordynację wzrokowo-ruchową, wzmocnią
siłę mięśni RR, kształtują ogólną sprawność fizyczną, przestrzegają zasady fair play,
współpracują w zespole.

Turniej piłki nożnej dla uczniów to turniej, który przede wszystkim oznacza czystą grę i szacunek do
przeciwnika, czyli fair play w piłce nożnej,

Mistrzostwa Gminy Głowaczów w tenisie stołowym przynajmniej w teorii to gra fair play, gdzie
zawodnicy nie przepychają się między sobą, nie dochodzi między nimi do kontaktu fizycznego
Przed każdym turniejem zostanie przeprowadzona pogadanka na temat zasad fair - play.

Dzisiaj w szczególności to rodzice, nauczyciele wychowania fizycznego, zobowiązani są do
przekazywania swoim dzieciom, podopiecznym wartości związanych z pojęciem Fair Play, choć
nie dotyczy ono tylko i wyłącznie sportu. Powinno funkcjonować i być respektowane we wszystkich
dziedzinach życia na co dzień. Dzięki nam uczniowie poznają istotę Fair Play w
rywalizacji sportowej. Realizując niniejszy projekt zwrócimy uwagę w szczególności na uczciwość,
poszanowanie przeciwnika, a także reguł walki sportowej, nienagannego
zachowania podczas zawodów.Ponadto przed turniejami zostaną omówione zasady zdrowego
odżywiania oraz udzielania
pierwszej pomocy.

Oferent zobowiązuje się realizując niniejsze zadanie do zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami w zakresie realizowanego zadania publicznego z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019r. O zapienieniu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami (Dz. U. z 2020r. Poz. 1062). W szkołach podstawowych w Głowaczowie i w Brzózie są
windy i pochylnie dla osób niepełnosprawnych lub korzystających z wózka inwalidzkiego. Przy
szkołach są bezpłatne parkingi ze wskazaniem miejsc dla osób niepełnosprawnych. Osoby które
będą chciały wziąć udział w rozgrywkach sportowych mogą skorzystać z podjazdów przy kościele w
Głowaczowie oraz bezpłatnego parkingu ze wskazaniem miejsc dla osób niepełnosprawnych. Na
miejscu w szkołach pomocą służyć będą pracownicy placówek osobom z niepełnosprawnościami
ruchowymi, słabosłyszących czy niewidomym.
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Całę przedsięwzięcia zostanie zorganizowane w oparciu o obowiązujące zasady bezpieczeństwa
uwzględniając sytuację epidemiczną w kraju.

Miejsce realizacji

Budynek lub plac szkoły podstawowej w Brzózie, gmina Głowaczów (w zależności od aktualnie
panujących obostrzeń epidemicznych).

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba zorganizowanych turniejów 4 zdjęcia,regulamin turniejów

Liczba uczestników 100 zdjęcia, lista uczestników

Liczba konkurencji sportowych 4 zdjęcia

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

Charakterystyka oferenta

Jako stowarzyszenie głównym kierunkiem naszego działania są niżej wymienione punkty, jednak
chcemy się rozwijać i w zeszłym roku zorganizowaliśmy Turniej Piłkarski Ochotniczych Straży
Pożarnych
o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem i był
pierwszym tego typem wydarzeniem na terenie Gminy Głowaczów.
Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego pan Rafał
Rajkowski , który przywitał wszystkich zawodników i kibiców, podziękował druhom za ich pomoc
lokalnym społecznościom.
Statutowe kierunki naszego działania:
1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY ŻYCIA, ZDROWIA, MIENIA I ŚRODOWISKA
PRZED POŻARAMI, KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI I ZAGROŻENIAMI EKOLOGICZNYMI LUB INNYMI
MIEJSCOWYMI ZAGROŻENIAMI.
2. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ
WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ, INSTYTUCJAMI I
STOWARZYSZENIAMI ORAZ ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI, A TAKŻE INNYMI PODMIOTAMI.
3. BRANIE UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH PROWADZONYCH W CZASIE
POŻARÓW,MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ ORAZ INNYCH KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I ZDARZEŃ.
4. INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH, EKOLOGICZNYCH I
INNYCH ORAZ SPOSOBACH OCHRONY PRZED NIMI.
5. WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE
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PRZECIWPOŻAROWEJ I NINIEJSZEGO STATUTU.
6. DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA I EKOLOGII, OCHRONY PRZYRODY ORAZ OCHRONY
ZWIERZĄT.
7. POMOC OFIAROM KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH.
8. DBANIE O PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ DZIAŁANIE NA RZECZ OBRONY
CYWILNEJ.
9. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA.
10. DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA ORAZ ICH
PROMOWANIE.
11. PODNOSZENIE WIEDZY W ZAKRESIE SZEROKO ROZUMIANEGO RATOWNICTWA, A W
SZCZEGÓLNOŚCI UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY.
12. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.
13. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH.
14. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI
SPORTÓW POŻARNICZYCH.
15. DZIAŁANIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM I RATOWNICTWA
DROGOWEGO.
16. UDZIAŁ W POŻARNICZYM I OBRONNYMWYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEŻY.
17. ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY.
18. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
19. PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU
ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ.
20. PROPAGOWANIE I POSZERZANIE WIEDZY NA TEMAT HISTORII GŁOWACZOWA I NAJBLIŻSZEGO
REGIONU.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Od początku swojej działalności prowadzimy różne przedsięwzięcia głównie skupiamy się na
bezpieczeństwie ludności, prowadzimy również działania edukacyjne nt pierwszej pomocy,
bezpieczeństwa a także rozmawiamy z dziećmi, młodzieżą szkolną jak ważny jest ruch w życiu
każdego człowieka. Dlatego przykładem tego typu działań jest organizacja Turnieju Piłkarskiego
Ochotniczych Straży Pożarnych o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zależy nam aby
swoją działalność rozszerzyć również na inne dyscypliny sportowe zgodnie z założonymi celami
statutowymi. Każda dyscyplina sportowa czy to piłka nożna, tenis stołowy czy pływanie zachęca do
aktywnego spędzania wolnego czasu i dbania o własne zdrowie i zdrowie najbliższych w tym
szczególnym czasie pandemii. Zdalne nauczanie, brak możliwości spotkania się z kolegami i
koleżankami z klasy, wiele godzin spędzanych przed ekranem komputera, poczucie izolacji
społecznej niesie za sobą poważne konsekwencje zdrowotne wśród uczniów. . W tym szczególnym
dla dzieci okresie życia kiedy kształtuje się osobowość należny wspomagać rozwój intelektualny,
rozwijać zainteresowania i
proponować alternatywne formy spędzania wolnego czasu, a przede wszystkim pokazywać wzorce
do naśladowania.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Szkoły w Brzózie i Głowaczowie udostępnią nam hale sportowe, boiska orlik, niezbędny sprzęt
sportowy. Współpracujemy z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie zajęć sportowych na
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terenie gm. Głowaczów.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Puchary, statuetki i medale
pamiątkowe

3 500,00    

2. Obsługa sędziowska 600,00    

3. Woda dla uczestników 1 200,00    

4. Koordynator projektu 1 000,00    

5. Piłki nożne 500,00    

6. Zakup wyżywienia - owoce 1 500,00    

7. Szarfy 320,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 8 620,00 8 620,00 0,00

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.
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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 - 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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