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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

4. Tytuł zadania publicznego Kultura fizyczna - coś co lubię !

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-06-21 Data

zakończenia 2019-08-31

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

nazwa: Fundacja Pro Edu Cadis
forma prawna: fundacja
KRS: 0000666426
adres siedziby: Sadowa 25, 26-500 Szydłowiec, poczta: Szydłowiec

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: agatacender@wp.pl, telefon: 531537717, numer faksu: -,
strona internetowa: -

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Marek Artur Koniarczyk, adres e-mail: arturking@op.pl, telefon:
606803652, numer faksu: -, strona internetowa: -

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Realizacja zadań w okresie wakacyjnym w Szydłowcu:
I Turniej gry w kapstle dla wszystkich uczestników projektu i chętnych mieszkańców powiatu szydłowieckiego - lipiec 2019
r.
II Przeprowadzenie jednodniowych gier terenowych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem map z terenu miasta i gminy
Szydłowiec - lipiec 2019 r.
III Zorganizowanie marszu nordic walking dla wszystkich uczestników projektu i chętnych mieszkańców powiatu
szydłowieckiego - sierpień 2019 r.
IV Rodzinny turniej badmintona dla uczestników projektu i chętnych mieszkańców powiatu szydłowieckiego - sierpień
2019 r.
Realizacja zadań podczas wspólnego tygodniowego wyjazdu w okresie wakacyjnym (termin uzależniony od dostępności
miejsca zakwaterowania):
I Zajęcia sportowe: ringo, badminton, piłka nożna i siatkowa – teren zielony na świeżym powietrzu.
II Zajęcia rekreacyjne: tenis stołowy, bilard oraz gry świetlicowe m.in. scrabble, szachy, warcaby, bierki w tym gry
planszowe.
III Piesze wędrówki po górskich szlakach polskich gór - zorganizowanie 4 wycieczek turystyczno – krajoznawczych w
Tatrach oraz pobyt 3 godzinny w Parku Wodnym w Chochołowie.
IV Pogadanki dla uczestników projektu - wpływ aktywności fizycznej na rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych oraz
utrzymanie zdrowego trybu życia.
V Ognisko integracyjne oraz wspólne posiłki.

Cel realizacji zadania
Poznanie kultury fizycznej poprzez aktywne uczestnictwo w niej w formie zabaw rekreacyjnych i zawodów sportowych,
propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku w górskim klimacie. Ochrona dzieci przed używkami i
organizacja czasu wolnego. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Prowadzenie
skoordynowanych działań profilaktycznych, rekreacyjnych i sportowych. Integracja dzieci i młodzieży oraz dorosłych czyli
integracja pokoleń biorących udział w projekcie także poprzez wspólne uczestnictwo w różnych aktywnościach fizycznych.
Cel główny programu:
Wspieranie zdrowia psychicznego i fizycznego poprzez pomoc i towarzyszenie uczestnikom projektu w zdobywaniu wiedzy
o zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom poprzez propagowanie
zdrowego trybu życia przy pomocy kultury fizycznej.
Cele szczegółowe:
• Poznawanie sposobów aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu;
• Świadome ukierunkowanie wycieczek turystyczno - krajoznawczych na powtórzenie i pogłębienie wiedzy;
• Uświadomienie i ukierunkowanie szczególnie dzieci i młodzieży, że ich prawidłowy rozwój psychofizyczny jest
uzależniony od aktywności fizycznej;
• Podejmowanie działań na rzecz profilaktyki uzależnień;
• Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego;
• Promowanie wszelkich form aktywności prowadzących do osobistego rozwoju człowieka;
• Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym;
• Rozwijanie umiejętności współżycia społecznego;
• Propagowanie zdrowego trybu życia;
• Podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie motywacji do własnego rozwoju;
• Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
• Kształtowanie postaw otwartości i tolerancji (rozwijanie wrażliwości społecznej);
• Wzmacnianie umiejętności życiowych (porozumiewania się, asertywności, radzenia sobie z trudnościami życiowymi,
stresem, lękami i niepokojami).

Miejsce realizacji zadania
Zakopane, Biały Dunajec, Chochołów, Tatry, Szydłowiec.

Grupa odbiorców zadania
200 mieszkańców województwa mazowieckiego tj. powiatu szydłowieckiego biorących udział w realizacji zadań w okresie
wakacyjnym w Szydłowcu oraz 50 mieszkańców powiatu szydłowieckiego w tym uczniowie PSP NR 1 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu wraz z rodzicami uczestniczących w obozie rekreacyjno - sportowym.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Kierownikiem wycieczki oraz opiekunami będą trzej nauczyciele szydłowieckich placówek oświatowych z oddziałami
integracyjnymi, z wieloletnim stażem pracy tj. osoby posiadające odpowiednie przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje
m.in. posiadające kursy: kierownika i opiekunów wycieczek, trenera II klasy piłki nożnej, animatorów zabaw ruchowych,
kurs Klanza, sensoplastyki, tańce integracyjne, muzykoterapii, terapeuty Integracji Sensorycznej (SI). Zapewniona zostanie
także opieka medyczna w osobie wykwalifikowanej pielęgniarki także jako opiekuna wycieczki.
Posiadamy 2 profesjonalne zestawy do badmintona, kółka ringo, szachy i warcaby, piłki do piłki siatkowej i piłki nożnej,
wiele gier planszowych oraz kilkunastoletnie doświadczenie w organizacji podobnych wycieczek.
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2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

• Docenienie kultury fizycznej poprzez jej różne formy m.in. sport i turystykę, które są alternatywą dla zagrożeń patologii
społecznych.
• Dostarczenie wiedzy dla uczestników programu, że prawidłowy rozwój zależy także od ilości czasu poświęconego na
kulturę fizyczną.
• Wyrobienie nawyku dbałości o własne zdrowie.
• Nabycie świadomości znaczenia poprawnego funkcjonowania ludzi w spoleczeństwie.
• Uzyskanie świadomości zagrożeń wynikających z zażywania środków uzależniających i podniesienie poziomu wiedzy o
przyczynach występowania uzależnień.
• Wyrobienie postawy tolerancyjnej.
• Wzrost poczucia własnej wartości i znajomości swoich słabych i mocnych stron.
• Wykazywanie większej dojrzałości i samodzielności w podejmowaniu decyzji.
• Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania.
• Znajomość i stosowanie zasad dobrego wychowania.
• Poznanie nowych sposobów radzenia sobie z emocjami i dbania o swoje potrzeby.
• Wzmocnienie poczucie bezpieczeństwa i poprawa relacji z rodzicami i innymi ludźmi.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity(zł)
do poniesienia z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1 Transport do Zakopanego i
Chochołowa. 3 000,00 zł 2 600,00 zł 400,00 zł

2

Wynagrodzenie kierownika i
opiekunów wycieczki oraz osób
prowadzących zajęcia sportowe i

rekreacyjne.

1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

3 Zakup sprzętu sportowego i
turystycznego. 700,00 zł 700,00 zł 0,00 zł

4 Opłata za pobyt i wyżywienie grupy
podczas wycieczki. 10 000,00 zł 4 400,00 zł 5 600,00 zł

5
Zakup biletów wstępu na termy
chochołowskie i wejścia na szlaki

turystyczne.
1 500,00 zł 1 000,00 zł 500,00 zł

6

Zakup nagród dla laureatów
konkursów w tym dyplomów

uczestnictwa w poszczególnych
zajęciach.

300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 16 500,00 zł 10 000,00 zł 6 500,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

bezpieczenie społeczne.
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.............................................

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

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:

1. Wyciąg z ewidencji lub innego rejestru - w przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny -
niezłożony)

2. Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny - niezłożony)

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.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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