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)

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

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 Promyk Słońca Dzieciom, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000065606, Kod pocztowy: 05-552,
Poczta: Wólka Kosowska, Miejscowość: Kosów, Ulica: Karasia, Numer posesji: 1, Numer lokalu: 61, Województwo:
mazowieckie, Powiat: piaseczyński, Gmina: Lesznowola, Strona www: , Adres e-mail: promyk1999@gmail.com, Numer
telefonu: 667558605,
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)

Grzegorz Konwiński
Adres e-mail: promyk1999@gmail.com Telefon: 667558605

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Podaruj uśmiech na święta 2019.

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

10.11.2019

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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15.12.2019

Opis zadania
Czas świąt Bożego Narodzenia oraz okres jesienno zimowy to szczególny czas dla wielu rodzin wielodzietnych, niepełnych,
dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych, zagrożonych bezdomnością. Pragniemy w ramach zadania zapewnić dzieciom,
młodzieży oraz osobą starszym w tym samotnym pomoc rzeczową czyli przekazać odpowiednią odzież zimową, artykuły
spożywcze w tym słodycze, cukier, mąkę, ryż, wędliny, owoce, różnego rodzaju puszki mięsne itp w robionych paczkach w
tym szczególnym okresie. Nasz projekt kierujemy do mieszkańców Gminy Lesznowola, Tarczyna oraz Gminy Nadarzyna.
Jesteśmy organizacją działającą na dawnych terenach popegeerowskich i widzimy wiele potrzeb tych rodzin. Widzimy
wiele potrzeb osób starszych, samotnie zamieszkujących gospodarstwa domowe. Pomocą planujemy objąć około 200
osób z terenu Gminy Lesznowola, Nadarzyna i Tarczyna województwa mazowieckiego.
Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego osób ubogich.
Harmonogram
Rekrutacja beneficjentów od 10.11 do 01.12.2019
Pozyskiwanie artykułów spożywczych oraz odzieży zimowej od 10.11 - 02.12.2019
Przekazanie paczek rodzinom z terenu Gminy Lesznowola, Tarczyna i Nadarzyna 05. 12. 2019 rok.
Miejsce realizacji
Kosów ul. Karasia 61/1.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Zmniejszenia ubóstwa rodzin wielodzietnych,
niepełnych, niepełnosprawnych,
dysfunkcyjnych.

200 przekazanych paczek.

Lista uczestników.

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Jesteśmy organizacją non profit. W naszej fundacji nie ma płatnych etatów. Cały Zarząd swój czas poświęca nieodpłatnie.
Zajmujemy się między innymi organizacją czasu wolnego dzieciom i młodzieży organizując różnego rodzaju zajęcia w tym
rekreacyjne, sportowe, krajoznawcze. Organizujemy letnie i zimowe wyjazdy poza miejsce zamieszkania. Organizujemy
turniej sportowe a także imprezy okazjonalne związane z Andrzejkami, Choinką, Dniem Dziecka. Organizujemy paczki
świąteczne w ramach akcji Podaruj uśmiech na święta dla rodzin potrzebujących takiego wsparcia. W tym roku
obchodzimy 20 lecie naszej działalności.
Cele fundacji to:
1.
Prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej i opiekuńczej.
2.
Promocja i organizacja wolontariatu.
3.
Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkohol, narkomania, agresja, przemoc).
4.
Pomoc społeczna, praca na rzecz środowisk defaworyzowanych, szerzenie wzajemnego zrozumienia i tolerancji.
Dożywianie ubogich i potrzebujących.
5.
Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
6.
Podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa, wypoczynku i turystyki dzieci i młodzieży.
7.
Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Numer Krajowego Rejestru Sądowego to 0000065606.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
W roku kalendarzowym wielokrotnie staraliśmy się pomagać rodzinom wielodzietnym, niepełnym, niepełnosprawnym,
osobą zagrożonym bezdomnością przekazując im paczki żywnościowe lub z odzieżą. Od roku 1999 dwa razy w roku robimy
akcję charytatywną Podaruj uśmiech na święta przekazując paczki świąteczne z okazji świąt Bożego Narodzenia i świąt
Wielkanocnych. Tą akcją obejmujemy rok rocznie ponad 150 rodzin z województwa mazowieckiego. W latach poprzednich
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otrzymywaliśmy pomoc rzeczową od Fundacji Bank Żywności SOS dla naszych beneficjentów z terenu Gminy Nadarzyna i
Lesznowoli.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Osobowe to nieodpłatna praca 20 osobowej grupy wolontariuszy, którzy będą dystrybuowali pozyskaną odzież, artykuły
spożywcze itp a w okresie do 5 grudnia rozdysponują poprzez przekazywanie paczek do rodzin Gminy Lesznowola,
Tarczyna i Nadarzyna.
Rzeczowe - to pomieszczenie gospodarczo garażowe fundacji, gdzie będzie gromadzona pomoc rzeczowa oraz główny
punkt dystrybucyjny oraz samochód którym będzie odbierana żywność otrzymywana od darczyńców.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

1.

Wolontariat

2.

Zakupienie artykułów spożywczych (cukier,
mąka, ryż, wędliny, słodycze, puszki mięsne,
owoce itp) oraz czapek, rękawiczek.

Z dotacji

Z innych źródeł

1000,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

11000,0

12000,0

10000,0

2000,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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.

W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z
oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający
osobowość prawną oferenta; nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej
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2.
3.

nieprowadzących działalności gospodarczej. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
niezależnie od tego, kiedy został wydany. (fakultatywny - niezłożony)
Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem (fakultatywny - niezłożony)
Kopia pełnomocnictwa do podpisania oferty (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 (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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