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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 Lato na sportowo

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

16.05.2021 Data
zakończenia

12.08.2021

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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 520a-7a66-811d

Opis zadania

Impreza "Lato na sportowo" to impreza sportowo-rekreacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i
dorosłych z terenu centralnej Polski (województwo mazowieckie) z naciskiem na powiat
warszawsko-zachodni i sochaczewski. Zakłada przeprowadzenie imprezy, która będzie miała
charakter otwarty, rodzinny i integracyjny w miejscowości Granica położonej na terenie
Kampinoskiego Parku Narodowego. Podczas imprezy odbędą się aktywności sportowe o różnym
charakterze dla całych rodzin. Poprzez realizację niniejszego projektu chcemy zachęcić całe rodziny
do aktywności ruchowych na świeżym powietrzu. Fundacja „FERA VIA” potrzebę organizacji takiej
imprezy upatruje w spadku poziomu uczestnictwa w aktywnościach rozwijających ludzi fizycznie, co
wynika z ogólnego złego stanu sprawności fizycznej Polaków. Zjawisko to odzwierciedlają wyniki
badań przeprowadzanych cyklicznie przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, które
obrazują diagnozują spadek sprawności dzieci i młodzieży w każdej grupie wiekowej. Z własnego
doświadczenia oraz z analizy przeprowadzonej wśród dzieci ze szkół podstawowych i ich rodziców z
terenu Gmin Kampinos i Teresin, wynika wyraźny spadek aktywności dzieci i młodzieży w zakresie
uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego. Lekcje te wiążą się często ze stresem, biciem
rekordów i nieustanną rywalizacją, a teraz w dobie pandemii z permanentnym siedzeniem przed
komputerem. Mając na uwadze powyższe nastąpił wybór grupy odbiorców zadania – głównie dzieci,
młodzież - ale również dorośli z centralnej Polski - mieszkańcy Mazowsza ze szczególnym naciskiem
na uczniów szkół: w Kampinosie, Teresinie, Sochaczewie (z naciskiem na powiat warszawsko-
zachodni i sochaczewski) itp. - razem 100 uczestników. Zadanie będzie realizowane we współpracy z
Gminą Kampinos, Kampinoskim Parkiem Narodowym, stowarzyszeniami działającymi na tym
terenie oraz z liczną grupą wolontariuszy. Zakłada się wystąpienie do mediów i prasy celem
promocji imprezy i jej nagłośnienia - zadanie będzie również rozpowszechniane w sieci - portale
społecznościowe, strony www. Rezultatem niniejszego zadania będzie przeprowadzenie imprezy
sportowo - rekreacyjnej pn. "Lato na sportowo", co będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie
motywacji społeczeństwa do zmiany nastawienia w stosunku do aktywności fizycznej. Niniejsza
impreza będzie miała charakter pikniku sportowego dla rodzin aktywnie spędzających czas np.
konkurencje sprawnościowe prowadzone przez animatorów, biegi, strzelanie z łuku,
warsztaty/prelekcje na temat zdrowego żywienia, ekologii czy aktywnego spędzania wolnego czasu,
biegi z kijkami (nordic walking) po KPN (do tego działania zaprosimy przedstawicieli lokalnych
stowarzyszeń, Kampinoskiego Parku Narodowego, trenerów biegania, animatorów rekreacji oraz
wolontariuszy itp.). Niniejszy projekt ma za zadanie pokazać uczestnikom, że uprawianie sportu
może być ciekawe, bardziej zróżnicowane, bliższe oczekiwaniom oraz to, że ze sportu każdy może
czerpać przyjemność. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymają pamiątkowe trofea, zwycięzcy
nagrody. Dla wszystkich uczestników będzie przygotowany catering, a profesjonalny personel
zatrudniony do obsługi niniejszego zadania gwarantuje sukces przedsięwzięcia. Z przebiegu
wydarzenia zostanie przygotowana relacja (np. fotograficzna/filmowa).
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.

Miejsce realizacji

Województwo mazowieckie, powiat warszawsko-zachodni, Gmina Kampinos, miejscowość Granica -
teren Kampinoskiego Parku Narodowego
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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.

Charakterystyka oferenta

W zakresie działalności fundacji FERA VIA wpisuje się organizowanie i prowadzenie spotkań
szkoleniowych oraz imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i
dorosłych, a także osób z niepełnosprawnościami. Organizacja pomimo niewielkiego stażu i
trudności związanych z pandemią COVID-19 w 2020 roku zrealizowała kilka projektów m.in. z
zakresu:
1. przeciwdziałania COVID - 19 - projekt pn: "Fundacja Fera Via przeciwdziała skutkom epidemii
COVID - 19" (dofinansowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i rozliczona bez
zastrzeżeń), realizacja z zakresu sportu dla UKS “FILIPIDES" projektu “Ćwicz bezpiecznie w domu z
Filipidesem” z NIW-CRSO w ramach “Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w
Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19,
2. animacji, sportu i wychowania młodzieży - projekt pn. "Adrenalina - spotkanie z surwiwalem" w
Niepokalanowie, cykl warsztatów surwiwalowych dla Gminno-parkowego Centrum Kultury i Ekologii
w Plichtowie, warsztaty łucznicze dla szkółki łuczniczej w Janowcu.
3. wolontariatu podczas pandemii - 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.

Fundacja Fera Via to młoda organizacja (wg KRS) jednak jej Fundatorzy 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. Posiadają oni odpowiednie doświadczenie merytoryczne,
trenerskie i kompetencje w danym zakresie (np. metodyki 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. To doświadczenie gwarantuje prawidłową realizację przedmiotowego
zadania.
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Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Fundacja w 2020 roku otrzymała dofinansowanie od Samorządu Województwa Mazowieckiego na
walkę z pandemią koronawirusa (dotacja w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w celu przeciwdziałania COVID-19 w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - projekt pn:
"Fundacja Fera Via przeciwdziała skutkom epidemii COVID - 19". Projekt zrealizowany i rozliczony
bez zastrzeżeń. Fundacja angażowała się również w działania z zakresu sportu realizowane w
Gminie Janowiec, woj. lubelskie - szkółka łucznicza w ramach projektu „Razem do celu! - zajęcia
integracyjne dla mieszkańców z terenu LSR poprzez zorganizowanie szkółki łuczniczej”
realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oraz w Gminie
Teresin - "Adrenalina - spotkanie z surwiwalem" impreza sportowa w plenerze i “Ćwicz bezpiecznie
w domu z Filipidesem” - realizacja dla UKS FILIPIDES dofinansowanie z NIW-CRSO w ramach
“Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom
COVID-19,
Fundacja to młoda organizacja jednak posiada personel, który ma ogromne doświadczenie w
realizacji imprez sportowych co daje gwarancję należytego wykonania niniejszego zadania.

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 (obsługa techniczna, konferansjer, koordynator)

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. trofea sportowe (dyplomy, medale,
puchary)

1000,0    

2. materiały promocyjne (banery,
plakaty, gadżety)

1500,0    

3. nagrody rzeczowe dla najlepszych
uczestników

2000,0    

4. usługa: sędziowanie i obsługa
techniczna i instruktorska

3000,0    

5. koszulki dla uczestników 1500,0    
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6. catering 1000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,0 10000,0 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;

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 (fakultatywny - 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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