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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) 7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

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 Promyk, Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe, Ewidencja stowarzyszeń
zwykłych prowadzona przez Starostę Powiatu wyszkowskiego: 6, Kod pocztowy: 07-203, Poczta:
Somianka, Miejscowość: Somianka, Ulica: Somianka, Numer posesji: 62, Województwo:
mazowieckie, Powiat: wyszkowski, Gmina: Somianka, Strona www: www.stow.promyk.pl, Adres
e-mail: stow.promyk@onet.pl, Numer telefonu: 662008561,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 07-210, Poczta: Długosiodło, Miejscowość: Przetycz Włościańska, Ulica: Przetycz
Włosciańska, Numer posesji: 53, Województwo:mazowieckie, Powiat: wyszkowski, Gmina:
Długosiodło,
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Marek Zdziarstek
 
Adres e-mail: stow.promyk@onet.pl Telefon: 662008561

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Spotkanie Bożegonarodzeniowe

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

12.10.2020 Data
zakończenia

15.12.2020

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

Proponowane przez nas zadanie dotyczy organizacji przez osoby niepełnosprawne i ich opiekunów ,
w otwartym terenie , spotkania świątecznego, z okazji Świat Bożegonarodzenia, z wszystkimi
elementami tradycji z tym okresem związanymi . Uczestnikami spotkania będą uczniowie Szkól
Specjalnych i Ośrodków Szkolno –wychowawczych, dzieci , młodzież , osoby dorosłe z terenu
powiatu wyszkowskiego, ostrołęckiego i warszawskiego oraz mieszkańcy powiatu wyszkowskiego .
Impreza , spotkanie będzie miało wiec charakter integracyjno-kulturowy. Główne punkty tego
spotkania to tradycyjne jasełka przedstawione w plenerze, życzenia bożonarodzeniowe , wieczerza
wigilijna , koncert kolęd oraz wspólne śpiewanie kolęd przez wszystkich uczestników spotkania.
Tradycyjna jasełka , ale w plenerze, zostanie przygotowana i przedstawiona przez osoby
niepełnosprawne oraz ich opiekunów stad zaplanowany okres wykonania zadania od 12
października , gdyż konieczne będzie wykonywanie wielu prób oraz przygotowania scenografii. . W
jasełkach udział wezmą także żywe zwierzęta (osły, króliki itp), a wszystko będzie się działo w
zimowy grudniowy wieczór . Scenariusz jasełek , jego oprawa muzyczna i sceneria zostanie
specjalnie przygotowany na potrzeby tego wydarzenia. Atmosferę wydarzenia oddadzą, specjalnie
wybudowana na ten cel szopka bożonarodzeniowa odpowiednio oświetlona, z żywymi zwierzętami,
wieczorowa pora , palące sie ogniska , a przede wszystkim aktorzy, osoby niepełnosprawne z
opiekunami w tradycyjnych strojach jasełkowych. Wszystko to razem podkreśli w sposób szczególny
majestatyczność i wyjątkowość tego wydarzenia. Organizowane przez nas Jasełka będą miały
charakter otwarty i integracyjny , z podkreśleniem udziału w nich osób niepełnosprawnych, oraz
planujemy , ze weźmie w nich udział około 500 osób. (dzieci niepełnosprawnych , ich rodziców i
opiekunów a także mieszkańców z terenu powiatu wyszkowskiego, ostrołęckiego , warszawskiego i
ościennych). Ponieważ wszystko będzie się działo w rozległym terenie otwartym , na powietrzu ,
jesteśmy w stanie zachować, jeśli sytuacja sie nie zmieni, wszystkie obostrzenia wprowadzone i
związane z pandemia korona wirusa . W działania promocyjne wydarzenia będą zaangażowane
okoliczne parafie , odpowiednie komórki urzędu gminy w Brańszczyku oraz Starostwa Powiatowego
w Wyszkowie. Wykorzystane zostaną również takie narzędzia jad facebook , strony Internetowe
oraz plakaty, zaproszenia i ogłoszenia. Po jasełkach i złożonych życzeniach przez oficjalnych gości –
księża, wójt, starosta- nastąpi , spożywanie przygotowanej wcześniej wieczerzy wigilijnej z
tradycyjnymi polskimi daniami i wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie chóru złożonego z
uczniów i nauczycieli szkól specjalnych oraz chóru Koła Gospodyń Wiejskich. Ze względu na
obostrzenia, w chwili obecnej, nie planujemy dzielenia się opłatkiem i bezpośredniego składania
sobie życzeń . W celu wprowadzenia w okres i nastrój świąteczny , integralna częścią projektu
będzie konkurs własnoręcznie wykonanych kart świątecznych , wyrób i kiermasz ozdób
świątecznych, przegląd kolęd i pastorałek , promocja zwyczajów i obrzędów bożonarodzeniowych.
Głównym celem projektu jest wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych w realizacji i
organizacji regionalnej imprezy kulturalnej jakim są jasełka plenerowe . Celami dodatkowymi
realizacji zadania jest promocja aktywności, twórczości i osiągnięć osób niepełnosprawnych ,
twórcze i innowacyjne wspieranie ich aktywności , stworzenie możliwości pełnego i aktywnego
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu lokalnej społeczności , pełna ich integracja ze
środowiskiem. Ze względu na fakt wykonywania zadania w przestrzeni otwartej, konieczne jest
poniesienie kosztów zwiazanych z powstaniem szopki bożonarodzeniowej, sceny do wykonania
jasełek, nagłośnienia i oświetlenia (doprowadzenie zasilania).

Miejsce realizacji

Otwarty teren , wśród przyrody w miejscowości Brańszczyk
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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

organizacja jasełek plenerowych udział około 500
mieszkańców powiatu
wyszkowskiego,
ostrołęckiego i
warszawskiego

scenariusz jasełek ,
fotografie

organizacja wieczerzy wigilijnej udział w integracyjnej
wieczerzy około 500 osób

fotografie

organizacja kiermaszu ozdób
świątecznych wykonanych przez osoby
niepełnosprawne

wykonanie około 300 ozdób
świątecznych i organizacja
kiermaszu dla mieszkańców
powiatu wyszkowskiego

fotografie ,

organizacja konkursu na najpiękniejsza
kartę świąteczną

udział w konkursie około 60
uczestników osób
niepełnosprawnych

regulamin konkursu , lista
uczestników , fotografie

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

Charakterystyka oferenta

Jesteśmy młodym stowarzyszeniem , które powstało w marcu 2019 r. W naszej działalności chcemy
być szczególnie aktywni i podejmować inicjatywy w obszarze :
1. kultywowania tradycji i obyczajów naszej wsi i regionu,
2. promocji zdrowego stylu życia,
3. poprawy jakości życia mieszkańców,
4. rozwijania działalności sportowo –turystycznej,
5. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
7. promocji i organizacji wolontariatu;
Powyższe cele chcemy realizować poprzez:
- organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
- organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,
- propagowanie aktywności ruchowej, rekreacyjnej i turystycznej mieszkańców.
- prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej i warsztatowej
- wzmacnianie więzi międzyludzkich w ramach wspólnie spędzonego czasu wolnego.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Jako młode stowarzyszenie powstałe w 2019 r. nie mamy jeszcze dużego doświadczenia w realizacji
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tego typu przedsięwzięcia. jednak już w tym samym roku przeprowadziliśmy projekt polegający na
organizacji zajęć z hipoterapii i nauki pływania na basenie w Wyszkowie z dofinansowaniem z MCPS
w Warszawie. Drugi projekt jaki zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy , to rajd rowerowy po
Puszczy Białej dla osób niepełnosprawnych. Ponadto członkowie naszego stowarzyszenia maja już
doświadczenie w organizacji rożnego rodzaju imprez i zawodów sportowych .

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby jakie stowarzyszenie będzie wykorzystywało do realizacji zadania to wolontariusze. zaplecze
namiotowe, sprzęt komputerowy . Bedzie to pomoc podczas przygotowania przedstawienia ,
pomoc w przygotowaniu scenografii , prace porządkowe

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. koszty nagród dla uczestników
konkursów

1000,0    

2. koszty nagłośnienia i oświetlenia 1300,0    

3. koszty przygotowania wieczerzy
wigilijnej

4000,0    

4.
koszty materiałów przemysłowych na
potrzeby zadania

2000,0    

5. koszt wykonania ław i stołów na
wieczerze

900,0    

6. koszty ozdób świątecznych 900,0    

7. Koszty przygotowania scenariusza i
przedstawienia jasełek

2100,0    

8. koszty administracyjne i promocyjne (
materiały , księgowa)

700,0    

9. koszt koordynatora 500,0    

10. koszty wykonania szopki 1000,0    

11. koszt udziału zwierząt 300,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 14700,0 10000,0 4700,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
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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..............................

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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