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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 Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "JAWOR", Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000166743, Kod pocztowy: 07-111, Poczta:Wierzbno,
Miejscowość: Jaworek, Ulica: Jaworek , Numer posesji: 32, Województwo:mazowieckie, Powiat:
węgrowski, Gmina:Wierzbno, Strona www: , Adres e-mail: wtzjaworek@wp.pl, Numer telefonu:
257934519,
 
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)

Elzbieta Trojanowska
 
Adres e-mail: etrojanowska3@wp.pl Telefon: 880854884

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Mazowiecka Letnia Olimpiada Sportowa 2020

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.06.2020 Data
zakończenia

30.06.2020

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

Cele przedsięwzięcia:
1. Promowanie oraz wspieranie rozwoju sportu oraz kultury fizycznej wśród mieszkańców
Mazowsza;
2. Promocja zdrowego stylu życia poprzez organizację atrakcyjnych przedsięwzięć sportowo-
rekreacyjnych;
3. Wzrost umiejętności sportowych, w tym rywalizacja sportowa dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Rozwój zainteresowań sportem i poznanie nowych, aktywnych form spędzenia czasu wolnego.

Zadanie jest adresowane do wykluczonych ze względu na niepełnosprawność i zagrożenie
demoralizacją mieszkańców woj. mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców
powiatów: węgrowskiego, sokołowskiego, siedleckiego i mińskiego. Grupa odbiorców to:
wychowankowie i uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów
Samopomocy.

Zadanie realizowane będzie w następujący sposób:
1. Marsze nordic-walking z podziałem na 2 kategorie wiekowe:
a) trasa jaworkowych kapliczek (marsz połączony ze znajdowaniem w ukrytych miejscach fantów,
informacji itp.)
b) marsz po kompleksie leśnym na terenie miejscowości Jaworek.
2 Sportowy turniej składający się z następujących aktywności:
a) turniej piłki nożnej,
b ) turniej paintball,
c) turniej tenisa stołowego plenerowego,
d) turniej gry w piłkarzyki plenerowe,
e) plenerowy turniej boccia,
f) turniej koszykówki,
g) turniej łuczniczy.
Turnieje będą ogólnodostępne,bez ograniczeń wiekowych, czy innych. Rekrutacja: wybrane
placówki otrzymają Karty Zgłoszeń i na podstawie wewnętrznych eliminacji wyłonią drużyny. Każda
placówka będzie mogła reprezentować siebie w każdej z w/w kategorii. Wstępna diagnoza potrzeb,
przeprowadzona przez naszych członków potwierdza, że w środowisku jest zainteresowanie taką
formą aktywności. Zadanie przeprowadzone będzie na naszym terenie: ogrodzonym, wyposażonym
w stanowiska i boiska niezbędne do przeprowadzenia zadania. Przedsięwzięcie zakończy się
integracyjnym ogniskiem/grillem. Przez cały czas dostępna będzie dla uczestników woda. Nagrody
we wszystkich aktywnościach wręczone zostaną za udział i za miejsca medalowe (od 1 do 3).
Przewidujemy, że w przedsięwzięciu udział weźmie co najmniej 100 osób.

Miejsce realizacji

Jaworek 32, 07-111 Wierzbno

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba drużyn biorących udział w
zadaniu

10 karty zgłoszenia

Liczba zawodników 100 lista obecności

Liczb dni turnieju 1 oświadczenie organizatora

Liczba konkurencji 8 dokumentacja fotograficzna,
listy zawodników z
podziałem na konkurencje

Liczba dyplomów i nagród 100 Lista: poświadczenie odbioru
nagrody

Wzrost umiejętności sportowych 100 ankieta

Poznanie nowych, aktywnych form
spędzenia czasu wolnego.

100 ankieta

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jawor” w Jaworku powstało w grudniu 2000
roku. Przez pierwsze lata naszej działalności realizowaliśmy program Wczesnej Interwencji
skierowany do najmłodszych mieszkańców naszego rejonu. Od wielu lat prowadzimy Warsztat
Terapii Zajęciowej, czyli dzienny pobyt dla osób dorosłych z niepełnosprawnością
intelektualną.Obecnie jesteśmy organizatorem wiele przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym,
turystycznym, rekreacyjnym. Odbiorcami naszych działań są dzieci, młodzież i dorośli. Realizując
cele statutowe współpracujemy z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi,
szkołami i innymi placówkami oświatowymi, a także ze społecznością lokalną, w tym z seniorami.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Od wielu lat organizujemy Mikołajkowe Turnieje Sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Ponadto, w ubiegłym roku, po raz pierwszy zorganizowaliśmy Mazowiecką Letnią Olimpiadę
Sportową: zawodnicy bardzo cieszyli się i składali ofertę wzięcia udziału w przyszłości w podobnym
przedsięwzięciu. Byliśmy pierwszym organizatorem powiatowego plenerowego turnieju boccia.
Dzięki nam młodzież ze szkół ponadpodstawowych poznała zasady nowej dla nich gry: korfball.
Realizujemy zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka, Dnia Sportu i inne.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Wkład rzeczowy: posiadamy: pomieszczenie biurowe, lokal przystosowany do potrzeb osób z
niepełnosprawnością, boisko do paintball, stół do piłkarzyków zewnętrzny, stół do tenisa stołowego
zewnętrzny, pole zewnętrzne do gry w boccię, zestaw kijów nordic-walking. Ponadto, posiadamy
ogrodzony teren rekreacyjny, wyposażony w dwie wiaty,grilla, grillowędzarnię, miejsce do
kociołkowania i palenia ogniska.
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Wkład osobowy: W ramach pracy społecznej wolontariusze"techniczni"z Koła Wolontariatu, zajmą
się obsługą cateringową i sekcją porządkową.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Akcesoria sportowe potrzebne do
przeprowadzenia Olimpiady (zestaw
piłek, rakietek, kulek do pain-ball)

600,0    

2. 3 zestawy do łucznictwa 1100,0    

3. Nagrody indywidualne oraz dla drużyn
(zestawy sportowe po ok 100 zł dla
każdej z drużyn)

2000,0    

4. Catering ( woda dla zawodników, art.
na grilla/ognisko/kociołek): 100 osób x
20 zł

2000,0    

5. Wyposażenie apteczki ( materiały
opatrunkowe, żele p/bólowe)

100,0    

6. Obsługa medyczna ( umowa cywilno-
prawna 1 osoba)

200,0    

7. Artykuły biurowe ( papier na dyplomy,
koszulki biurowe...)

200,0    

8. Sędziowie 8 osób x 400 3200,0    

9. księgowa ( umowa cywilno-prawna) 200,0    

10. koordynator 400,0    

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;
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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)

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.


	 
	UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

	V. Oswiadczenia

