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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 Młodzieży Aktywnej "VIATOR", Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000439829, Kod pocztowy: 07-100, Poczta:Węgrów, Miejscowość: Zając,
Ulica: Zając , Numer posesji: 4, Województwo:mazowieckie, Powiat: węgrowski, Gmina: Liw,
Strona www: , Adres e-mail: stowarzyszenie.viator11@gmail.com, Numer telefonu: 518417698,
 
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)

Lidia Piotrowska
 
Adres e-mail: ltomasiuk@gmail.com Telefon: 505530397

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Ćwiczące Zające

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

19.04.2020 Data
zakończenia

20.06.2020

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

STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY AKTYWNEJ „VIATOR” organizuje imprezę sportową dla dzieci i ich
opiekunów z Zespołu Oświatowym w Grochowie i Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Przywózk
pod nazwą Ćwiczące Zające.
Zorganizowane zostaną zawody sportowe na wesoło. Zw względów logistycznych rozegrane zostaną
w dwa dni - jeden dzień w Czerwone, innego dnia w Przywózkach.
Beneficjentami ostatecznymi będą dzieci przedszkolne (z Przedszkola w Grochowie i Czerwonce)
oraz dzieci szkolne i przedszkolne z Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Przywózkach
które wyrażą chęć wzięcia udziału w zawodach (z terenu województwa mazowieckiego, powiatu
sokołowskiego), wolontariusze, członkowie stowarzyszenia oraz obsługa. Zostanie wynajęty autokar
- dzieci z Grochowa zostaną przewiezione do Czerwonki (na miejsce zawodów i z powrotem).
Imprezy odbędą się na przełomie maja i czerwca 2020r w Wydziale Zamiejscowym Publicznego
Przedszkola w Czerwonce (dla dzieci z Grochowa i Czerwonki) oraz w Przywózkach dla dzieci z
Przywózk.
Szczegółowy plan zawodów: (w obu przedszkolach taki sam)
9.00 – rejestracja zawodników
9.30 – przywitanie i rozpoczęcie imprezy
11.30 – poczęstunek, kawa, herbata
12.00 - rozdanie upominków
Uczestnicy będą brali udział w zabawach rekreacyjnych i rekreacyjno sportowych. Odbędą się: m.
inn. slalomy, wyścigi w workach, konkurencje zręcznościowe. Zakupimy upominki dla każdego
uczestnika (poprzez co nauczymy dzieci, ze nagrody nie są ważne, że liczy się sam udział w
zawodach). Organizator zakupi także zestawy zabawek, sprzętów sportowych dla trzech przedszkoli.

Wszelkiego rodzaju działania o charakterze kulturalnym i sportowym będą nastawione na
realizację wymienionych celów. Organizator szczególnie akcentuje formy aktywne, jak zabawa, gry
sportowe, które w sposób prosty ukazują i pomagają w radzeniu sobie z problemami i przyswojeniu
wartości i zasad, takich jak np. zasada „fair play”, współpraca, pomoc innym, odpowiedni podział
zadań i obowiązków w grupie, itp. Wszelkiego rodzaju działania dostosowywane będą do
umiejętności uczestników. Udział w zawodach dzieci z dwóch oddziałów pozwala na działania
integracyjne. W trakcie zawodów uczestnicy otrzymają poczęstunek, do ich dyspozycji będzie
również woda i napoje. Nad sprawnym przeprowadzeniem imprezy czuwać będzie obsługa
techniczna, medyczna. W imprezie weźmie udział 70 osób.

Na terenie, którym działa Stowarzyszenie Młodzieży Aktywnej "VIATOR" organizowanych jest
bardzo mało imprez o charakterze otwartym dla dzieci. Rozwiązanie problemów tej grupy
społecznej zajmuje ważne miejsce w działalności stowarzyszenia i instytucji z nim współpracującymi.
Tereny powiatu sokołowskiego i ościennych są obszarami rolniczymi, z małymi miasteczkami i
wsiami, gdzie jest bardzo mało obiektów przystosowanych do gier zespołowych. Większość
mieszkańców żyje na granicy ubóstwa, co sprawia, że nieznaczna liczba osób uczestniczy w
imprezach sportowych.
Ludziom brakuje aktywności sportowej, tym samym potrzebuje impulsu do jej pobudzenia,
potrzebne jest także poprawienie sprawności fizycznej, organizacja czasu wolnego, integracja
środowisk. Zajęcia sportowe budują dobry kontakt z rówieśnikami i rozwijają umiejętności
społeczne, kształtują aktywną, twórczą postawę wobec siebie
i otoczenia, kształtują poczucie własnej wartości, rozwijają wszystkie zmysły i wszystkie rodzaje
inteligencji.

Na naszym terenie nie upowszechnia się sportu dzieci, często są oni spychani na drugi plan .
sport mogą uprawiać także dzieci najmłodsze, daje on im bowiem wielką radość. Osoby te biorą
bardzo chętnie udział w zawodach, przy czym nie liczy się dla nich wygrana a sam udział.
Rekrutacja oparta będzie na pracownikach wnioskodawcy. Odbędą się bezpośrednie spotkania i
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rozmowy. Wnioskodawca przygotuje wszelkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne. W rekrutacji
uczestników projektu zostanie przyjęta zasada niedyskryminowania ich ze względu na płeć,
wyznanie, miejsce zamieszkania i wykształcenie. Udział beneficjentów w zadaniu zostanie
udokumentowany poprzez stworzenie list obecności na imprezie.

Miejsce realizacji

- Wydział Zamiejscowy w Czerwonce Publicznego Przedszkola w Grochowie
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przywózkach

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

zorganizowanie 2 zawodów 2 spokania listy obecności, zdjęcia

zakup 70 upominków, 3 zestawów
sprzętu i zabawek dla przedszkoli

70 upominków, 3 zestawy listy obecności, zdjęcia

zorganizowanie zawodów sportowych
dla 70 uczestników

70 uczestników listy obecności, zdjęcia

upowszechnienie sportu i kultury
fizycznej pobudzenie do aktywności
własnej, rozwoju zainteresowań i pasji
integracja środowisk pobudzenie
uczestników do działań społecznych,
oddalających od zagrożeń i pomocy
innym nabycie umiejętności
organizacji sobie i innym czasu
wolnego wymiana doświadczeń
wypromowanie aktywnego sposobu
spędzenia czasu wolnego
wypromowanie zdrowej rywalizacji
oraz zasady „fair play” wypromowanie
aktywności dzieci nauka wrażliwości na
problemy innych przekazanie wartości
moralnych i kulturalnych
wykorzystanie sportu i innych działań
jako możliwości interesującego i
pożytecznego spędzania czasu
wypromowanie kultury fizycznej

98% ankieta

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

Stowarzyszenie Młodzieży Aktywnej VIATOR zostało powołane przez młodych ludzi chcących działać
na rzecz społeczności lokalnej. Powstało w 2011 roku.
Celem Stowarzyszenia jest wykonywanie zadań w zakresie:
1. Krzewienia kultury fizycznej wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań sportowych i
turystycznych, podnoszenie stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
2. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych osób i rodzin;
3. działalności charytatywnej;
4. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. ochrony i promocji zdrowia;
6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
10. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
11. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
12. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
13. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
14. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
15. ratownictwa i ochrony ludności;
16. ochrony praw mieszkańców;
17. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
18. promocji i organizacji wolontariatu;
19. upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej.
20. Zapewniania warunków do rozwoju wszystkim członkom .
21. Kształtowania poczucia współodpowiedzialności za wychowanie i losy członków Stowarzyszenia.
22. Eksponowania w działalności sportowo - wychowawczej zasady "fair play".
23. Działalności na rzecz integracji osób niepełnosprawnych oraz wyrównywania szans i dostępu do
działalności sportowej tych osób.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Stowarzyszenie „VIATOR" realizuje swoje cele przez prowadzenie działalności na polu sportowym,
turystycznym, inicjatyw kulturalnych, pedagogicznych, opiekuńczych. w ostatnim czasie
zrealizowaliśmy projekty:
- Sportowe Zające - zawody Sportowe dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym - dotowana ze
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
- Spartakiada dla osób niepełnosprawnych - organizowana cyklicznie od 2015r, impreza dla osób
niepełnosprawnych, 120 osób, zorganizowano zawody sportowe, zabawy sportowo rekreacyjne -
zadanie dotowane z Samorządu Województwa Mazowieckiego.
- Andrzejkowy Turniej Tenisa Stołowego -organizowany co roku od 2016r., impreza dla osób
niepełnosprawnych, podczas której rozegrano turniej tenisa stołowego i zabawę andrzejkową z
wróżbami, zadanie dotowane z Samorządu Województwa Mazowieckiego.
- AMATORSKIe TENISówki - turniej tenisa stołowego dla osób amatorsko grających w tenisa
stołowgo, całych rodzin, począwszy od babć a skończywszy na ich wnukach. Organizowany od
2016r. Impreza dotowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
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- Nasza dniówka - dzień wolontariusza połączony z dniem niepełnosprawności. Grudzień 2016. W
trakcie jej trwania rozegrano zabawy rekreacyjne i integracyjne. w zadaniu wzięły udział osoby
niepełnosprawne ze Środowiskowego Domu Samopomocy i wolontariuszami współpracującymi ze
Stowarzyszeniem. Impreza dotowana ze środków Województwa
Mazowieckiego.
- Członkowie stowarzyszenia współpracują z rodzicami dzieci pobliskiego przedszkola - organizują
imprezy dla dzieci i młodzieży (zawody sportowe, zawody sportowe, zabawy choinkowe)

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Część sprzętu niezbędnego będzie udostępniona przez zewnętrzną obsługę która przeprowadzi
zawody. Część jednak będzie zakupiona z dotacji.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. woda, napoje 600,0    

2. poczęstunek 1000,0    

3. artykuły organizacyjne (m. in. biurowe,
apteczka, sanitarne)

700,0    

4. upominki (70 x 50 zł) 3500,0    

5. nagrody dla przedszkoli (3 zestawy po
500)

1500,0    

6. przeprowadzenie zawodów
sportowych (usługa zewnętrzna - 2 dni
zawodów x 400zł)

800,0    

7. obsługa biurowa 200,0    

8. obsługa techniczna (2 umowy po
350zł)

700,0    

9. transport 400,0    

10. sprzęt sportowy 500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9900,0 9900,0 0,0

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;
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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..............................

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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