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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 ROZWOJU OSOBISTEGO EDUKACJI I TURYSTYKI "FERA VIA", Forma prawna:
Fundacja, Numer Krs: 0000827061, Kod pocztowy: 96-515, Poczta: Teresin, Miejscowość: Granice,
Ulica: Bolesława Chrobrego, Numer posesji: 2, Województwo:mazowieckie, Powiat: sochaczewski,
Gmina: Teresin, Strona www: , Adres e-mail: fundacja.fera.via@gmail.com, Numer telefonu:
691848194,
 
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)

Izabela Andryszczyk
 
Adres e-mail: iza4borowska@gmail.com Telefon: 
691848194

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Z wioski na olimpiadę!

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

15.03.2022 Data
zakończenia

31.05.2022

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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 94af-4026-fdd6

Opis zadania

Aktywność fizyczna w dzieciństwie i młodości jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju fizycznego,
motorycznego, psychicznego i społecznego człowieka oraz dla zapobiegania zaburzeniom rozwoju i
zdrowia, zwłaszcza otyłości i zaburzeniom układu ruchu a odpowiedni poziom aktywności fizycznej
w pierwszych dekadach życia zwiększa szansę na kontynuowanie jej w okresie dorosłości. Sprzyja to
wydłużeniu okresu życia w zdrowiu, opóźnieniu procesów starzenia oraz zmniejszeniu ryzyka
przedwczesnego rozwoju chorób przewlekłych i niepełnosprawności` Mając powyższe na uwadze
Fundacja zaplanowała zadanie polegające na zorganizowaniu zawodów lekkoatletycznych dla dzieci
z mazowieckich szkół (z naciskiem na szkoły z powiatów: sochaczewskiego, grodziskiego,
warszawsko-zachodniego). Projekt zakłada przeprowadzenie imprezy sportowej w kwietniu 2022 r.,
na terenie obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bieniewicach. Obiekt posiada bieżnię
lekkoatletyczną oraz infrastrukturę niezbędną do przeprowadzenia tego typu zawodów. Uczestnicy
zostaną podzieleni na grupy wiekowe z podziałem na dziewczynki i chłopców. W ramach zawodów
zostaną przeprowadzone następujące konkurencje: 60 m, 100, 300 m, 600 m, 1000m. Kategorie:
2009, 2010, 2011, 2012 K i M. W ramach zadania zostanie opracowany regulamin zawodów, który
będzie podany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem zawodów. Po zakończonych
zawodach zostanie sporządzony komunikat końcowy. Każdy z uczestników otrzyma trofeum
sportowe (np. dyplom, medal) za udział w zawodach. Zwycięzcy konkurencji zostaną nagrodzeni
trofeami sportowymi/nagrodami rzeczowymi. Fundacja zapewni profesjonalnych sędziów, w liczbie
niezbędnej do sprawnego przeprowadzenia zawodów. Aby zawody przebiegały sprawnie zostanie
zapewniona obsługa techniczna posiadająca odpowiednie doświadczenie w organizacji podobnych
przedsięwzięć. Nad całym przedsięwzięciem będzie czuwał koordynator projektu. Fundacja
zaplanowała również akcję promocyjną projektu poprzez zakup materiałów i usług promocyjnych
takich jak m.in. banery, rollupy, plakaty, projekt graficzny, która będzie prowadzona równolegle w
internecie poprzez media społecznościowe itp.. W materiałach promocyjnych zostanie umieszczony
logotyp Donatora, uczestnicy będą na bieżąco informowani o dofinansowaniu zadania przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego. Do przeprowadzenia ww. zadania będą zaangażowani
wolontariusze na stałe współpracujący z Fundacją w liczbie 4 osoby (rejestracja, konferansjer i
koordynowanie realizacji projektu, asysta). Z przebiegu imprezy zostanie przygotowana
dokumentacja fotograficzna. Do przeprowadzenia zawodów jest niezbędne zapewnienie: - obsługi
sędziowskiej zawodów sportowych, - obsługi technicznej i porządkowej, - zakup trofeów
sportowych dla najlepszych zawodników w konkurencji. - zabezpieczenie aparatury pomiaru czasu,
urządzeń i sprzętu sportowego, nagłośnienia, - przeprowadzenie zawodów , wręczenie medali,
sporządzenie komunikatu końcowego. Cele niniejszego zadania to promowanie rozwoju sportu oraz
kultury fizycznej wśród mieszkańców Mazowsza, promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i
młodzieży, wpajanie dzieciom i młodzieży zasady fair play podczas rywalizacji sportowej oraz
wskazanie atrakcyjnych form spędzenia czasu wolnego. W ramach realizacji niniejszego zadania
zostanie zapewniona możliwość udziału osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z zapisami
ustawy o zapewnieniu dostępności ww osobom, w tym osobom z niepełnosprawnościami w sposób
adekwatny do zaleceń ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami w tym osobom z niepełnosprawnościami oraz wedle możliwości
sytuacyjnych. Większość działań zaplanowano w plenerze gdzie nie przewiduje się utrudnień dla
osób ze szczególnymi potrzebami (planowane miejsca posiadają właściwe przystosowanie).
Zaplanowane miejsce odbywania się zadania - Bieniewice, ul. Błońska 62posiada udogodnienia dla
osób ze specjalnymi potrzebami (osób z niepełnosprawnościami, starszych, rodziny z dziećmi, z
wózkami). Miejsce to posiada równe i utwardzone nawierzchnie –wszystkie ścieżki komunikacyjne
są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Miejsce to gwarantuje również zapewnienie
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miejsc parkingowych oraz toalet dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku zaistnienia
barier architektonicznych Fundacja zapewni osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej
osoby (wolontariusze Fundacji) tzw. zapewnienie asysty. Zaplanowano oznaczenie asystentów, żeby
łatwo byli rozpoznawalni. Wszelkie prośby o zapewnienie dostępności będzie można wcześniej
zgłaszać e-mailowo - wysyłając na adres poczty elektronicznej Fundacji wiadomość z prośbą o
zapewnienie specjalnych udogodnień. Istnieje również możliwość uczestnictwa w zadaniu i
przemieszanie się z psem asystującym. Wszystkie dokumenty niezbędne dla odbiorców (np.
dokumenty rekrutacyjne), publikacje oraz filmy, opracowywane w ramach niniejszego zadania będą
dostępne również w wersji cyfrowej. Fundacja prowadziła już działania obejmujące osoby ze
szczególnymi potrzebami (w tym osoby starsze, z niepełnosprawnościami, rodziny z dziećmi).
Również Prezes Fundacji jest osobą z niepełnosprawnością ruchową i przez co w życiu codziennym,
na własnej skórze doświadcza ograniczeń w dostępnościach architektonicznych, czy też innych
dostępnościach, w tym ograniczenia usług. Posiada zatem szerokie doświadczenie, oparte na
osobistych doświadczeniach, w eliminowaniu utrudnień w dostępnościach. Zostanie to z pewnością
skutecznie wykorzystane podczas realizacji niniejszego zadania. Powyższe z całą pewnością
gwarantuje zapewnienie warunków dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami - zgodnie z
zapisami ustawy o zapewnieniu dostępności, przy realizacji niniejszego zadania.

Miejsce realizacji

Województwo mazowieckie, powiat warszawsko zachodni, Gmina Błonie, Bieniewice, ul. Błońska 62

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

liczba uczestników/zawodników
będących odbiorcami zadania;

100 liczba uczestników - lista
zgłoszeń/dokumentacja
fotograficzna

zorganizowanie imprezy sportowej - 1 relacje
prasowe/dokumentacja
fotograficzna

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

Fundacja powstała w 2020 roku. Organizacja finansuje swoją działalność misyjną zarówno z dotacji
od administracji publicznej (Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego, Urzędy Gmin: Teresin,
Janowiec, Kampinos), darowizn na cele statutowe, jak i świadcząc odpłatnie usługi leżące w zakresie
działalności statutowej, które w 100% są przeznaczone na realizowanie misji organizacji.
Najważniejszymi celami Fundacji wpisującymi się w zadanie są prowadzenie działalności z zakresu
rozwoju osobistego, edukacji i turystyki, a także kultury fizycznej, sportu i rekreacji. W zakresie
działalności fundacji wpisuje się tu organizowanie i prowadzenie spotkań szkoleniowych,
warsztatów, kursów, treningów oraz konferencji, konkursów, wizyt studyjnych, warsztatów, szkoleń
i imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także osób z
niepełnosprawnościami oraz osób zdrowych, dla organizacji pozarządowych oraz innych usług
zwiększających ich aktywność społeczną i zawodową oraz zapobiegającą wykluczeniu społecznemu.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Fundacja pomimo niewielkiego stażu (powstała w 2020 roku) i trudności związanych z pandemią
COVID-19 z sukcesem zrealizowała liczne zadania, projekty i realizacje zarówno te z konkursów
grantowych, zlecone przez podmioty trzecie jak i realizacje własne m.in. z zakresu: 1. wolontariatu
(kierowanego zarówno do młodzieży jak i dorosłych) – Fundacja zaangażowała się w walkę z
pandemią koronawirusa współpracując z samorządem G. Teresin oraz z organizacjami z tego terenu
(Koła Gospodyń Wiejskich) organizując akcję szycia maseczek oraz ich dostarczania mieszkańcom
powiatu sochaczewskiego. Na bieżąco realizuje projekt pn: "Przez żołądek do integracji! -
wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie w Gminie Teresin" cykl spotkań integracyjno-
aktywizujących dla mieszkańców Gminy Teresin (warsztaty kulinarne, rękodzielnicze)
dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. 2. animacji i wychowania dzieci i
młodzieży - projekty pn. "W zgodzie z naturą - cykl spotkań edukacyjnych dla aktywnych"
dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, "Rok 2021 należy do lekkiej
atletyki!", "Lato na sportowo", "Adrenalina - spotkanie z surwiwalem" (edycja 1 w 20019 r., edycja 2
w 2020 r., edycja 3 w 2021 r.), "Kluby Inteligencji Finansowej" we współpracy z LGD "Ziemia
Chełmońskiego" cykl warsztatów surwiwalowych dla Gminno-Parkowego Centrum Kultury i Ekologii
w Plichtowie, warsztaty łucznicze w Janowcu (łącznie w w/w projektach udział wzięło ponad 700
osób).
Ogromnym potencjałem Fundacji są ludzie, z którymi organizacja współpracuje na bieżąco (duże
grono sympatyków i wolontariuszy), m.in. jej Fundatorzy, osoby, które mogą się wylegitymować
ogromnym doświadczeniem jeśli chodzi o działalność w trzecim sektorze, współpracę z
SamorządemWojewództwa Mazowieckiego i Lubelskiego zarówno na płaszczyźnie samorządu -
Gminy Teresin i Janowiec jak i organizacji pozarządowych (kluby sportowe, stowarzyszenia).
Posiadają oni doświadczenie w przygotowaniu, realizacji oraz rozliczaniu projektów z
dofinansowaniem zewnętrznym. Dodatkowo posiadają odpowiednie doświadczenie merytoryczne,
trenerskie i stosowne kompetencje (np. metodyka nauczania, prowadzenia animacji wśród
społeczeństwa, prowadzenia szkoleń w zakresie Programu Polska Cyfrowa w gminach Teresin,
Baranów, Rybno i Janowiec itp.). Prezes Fundacji jest osobą mającą na swoim koncie
koordynowanie projektów miękkich i inwestycyjnych z dofinansowaniem z UE czy też projektów z
funduszy rządowych. Od lat współpracuje ze Stowarzyszeniem LGD Ziemia Chełmońskiego (członek
Zarządu) oraz z SamorządemWojewództwa Mazowieckiego jako pracownik samorządowy z
ramienia Gminy Teresin. Fundatorzy Fundacji oraz sympatycy są uznanymi szkoleniowcami. Warto
tu wspomnieć o ich współpracy z Lasami Państwowymi i przeprowadzanych dla tej instytucji
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szkoleniach. Realizowali oni również projekty z dofinansowaniem z LGD Ziemia Chełmońskiego, a
także z LGD „Zielony Pierścień” w Kośminie. Organizacja realizuje swoją misję poprzez współpracę z
różnymi podmiotami zarówno z sektora finansów publicznych jak i z NGO m.in.. Gminą Teresin,
Gminą Janowiec, Gminą Rybno, Gminą Baranów, Gminą Kampinos, Teresińskim Ośrodkiem Kultury,
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Janowcu, Stowarzyszeniem „Pozytywni w Kulturze”, Fundacją „Dwie
Korony” w Niepokalanowie, LGD Ziemia Chełmońskiego, Stowarzyszeniem Eksploracji Turystycznej
„Salvos”, UKS „Filipides”, LKS „Serokomla”, Fundacją Aktywnego Kształcenia i Rekreacji „Salix”,
Stowarzyszeniem Polska Szkoła Surwiwalu, Fundacją „Groove of Life”, Stowarzyszeniem Na Rzecz
Inicjatyw Społecznych „Paralotnia”, Fundacją "bezMiar", Fundacją "Parasol Wschód", „Quinox”
Sergiusz Borecki, HobbyHouse, lokalnymi Kołami Gospodyń Wiejskich, lokalnymi Ochotniczymi
Strażami Pożarnymi itp. Wymienione podmioty skutecznie uczestniczyły w aktywnościach
podejmowanych przez Fundację zarówno jako partnerzy, ale również jako zleceniodawcy,
wystawiający pozytywne rekomendacje.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
- pierwszy z Fundatorów to osoba współpracująca z lokalnymi samorządami w okresie od września
2018 r. do grudnia 2019 r. w realizacji czterech projektów z zakresu podniesienia kompetencji
cyfrowych (Polska Cyfrowa) mieszkańców gmin Rybno, Teresin, Baranów (mazowieckie) oraz
Janowiec (lubelskie). Prowadził także szkolenia w projekcie "Czas seniorów" w Janowcu (lubelskie).
Posiada również stosowne szkolenie z metodyki nauczania osób dorosłych.
- prezes to osoba, która ma na swoim koncie koordynację wielomilionowych projektów
inwestycyjnych jak i licznych mniejszych - miękkich. Posiada on doświadczenie w rozliczaniu
projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.
Powyższe wskazuje, że wcześniejsza działalność Fundatorów oferenta jak i jego sympatyków daje
gwarancję prawidłowej realizacji założonych w projekcie celów.
Wkładem własnym osobowym będzie nieodpłatna praca wolontariuszy zaangażowanych do
realizacji projektu - 4 osoby (asysta osób z niepełnosprawnościami, rejestracja, konferansjer)

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. trofea sportowe (dyplomy, medale,
puchary)

1 000,00    

2. materiały promocyjne (banery,
plakaty, gadżety)

500,00    

3. nagrody rzeczowe dla najlepszych
uczestników

2 500,00    

4. sędziowanie 2 000,00    

5. koszulki dla uczestników 2 000,00    

6. obsługa techniczna 1 500,00    

7. napoje (np. woda, napoje izotoniczne) 500,00    
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Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 10 000,00 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.

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

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