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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: 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 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)

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

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Wycieczka uczy, bawi i wychowuje.

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

09.08.2020 Data
zakończenia

09.09.2020

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

W ramach zadania zostanie zorganizowana czterodniowa wycieczka autokarowa dla dzieci,
młodzieży niepełnosprawnej oraz rodziców, prawnych opiekunów. Wycieczka odbędzie się w Beskid
Śląski. W ramach wycieczki nasi beneficjenci odwiedzą Pszczynę a tu zespół pałacowo parkowy -
następnego dnia udamy się do Bielska Białej, skąd Kolejką Linową udamy się podziwiając przepiękną
panoramę na Szyndzielnię, następnie zjazd kolejką w dół i zwiedzanie starówki, ratusza, zamek
Książąt Sułkowskich, katedra Świętego Mikołaja. Odwiedzimy również Elektrownie Szczytowo
Pompową, będącą jedyną w kraju elektrownią podziemną. Następnie kolejką linową udamy się na
Górę Żar, z której roztaczają się wspaniałe widoki na Beskidy i leżące u ich stóp jeziora:
Międzybródzkie i Żywieckie, następnie zjazd kolejką w dół i udamy się do miejscowości Żywiec,
gdzie odbędzie się krótki spacer po mieście, podczas którego zobaczymy między innymi ratusz,
katedrę, zespół zamkowo - parkowy: Zamek Komorowskich, Nowy Zamek, park angielski - udamy się
również do Parku Wodnego Tropikana w Wiśle. W drodze powrotnej odwiedzimy Tarnowskie Góry,
zwiedzając zabytkową kopalnię srebra .
Celem wycieczki jest zapoznanie z walorami zabytkowymi, przyrodniczymi, zaciekawienie
różnorodnością walorów turystyczno – krajoznawczych. Ukazywanie pożytecznego, zdrowego
spędzania czasu wolnego. Podnoszenie kompetencji społecznych poprzez wprowadzanie osób
niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zapobieganie izolacji społecznej
osób niepełnosprawnych.
W realizacji zadania planujemy objąć projektem dzieci, młodzież niepełnosprawną z województwa
mazowieckiego w tym z powiatu piaseczyńskiego, powiatu pruszkowskiego oraz Miasta Stołecznego
Warszawy wraz z ich rodzicami i prawnymi opiekunami w ilości 35-40 osób.
W realizacji zadania będą zaangażowani wolontariusze i będą to kierownik wycieczki z
odpowiednimi kwalifikacjami. Posiadający zaświadczenia o ukończeniu kursu wycieczek szkolnych.
Jest to osoba z wieloletnim doświadczeniem a jednocześnie osoba zarządzająca od ponad 20 lat
Fundacją Promyk Słońca Dzieciom. Student Uniwersytetu Warszawskiego oraz wieloletni
wolontariusz w ramach bezpośredniej opieki posiadający odpowiednie kwalifikacje czyli ukończony
kurs opiekuna a także pielęgniarka, która będzie nadzorowała opiekę medyczną.
Osoby niepełnosprawne bardzo często pozostają w swoich domach izolując się od społeczeństwa.
Wycieczka to bardzo ciekawa forma na spędzanie czasu wolnego. Z naszego wieloletniego
doświadczenia widzimy, że tego rodzaju zadania są organizowane bardzo sporadycznie i bardzo ich
brakuje w środowiskach osób niepełnosprawnych.
Harmonogram:
09.08 do 20.08.2020 r. - rekrutacja poprzez zapisy na adres e-mail: promyk1999@gmail.com
28.08 do 31.08.2020 r. - organizacja wyjazdowej autokarowej wycieczki z zapewnieniem
zakwaterowania, wyżywienia, opieki, biletów wstępu, przewodnika oraz transportu.
09.08 do 09.09.2020 rok - zbieranie wszelkiej dokumentacji, faktur, zdjęć z realizacji zadania oraz
rozliczenie zadania.

Miejsce realizacji

Województwo śląskie a miejscem noclegowym będzie miejscowość Ustronie.

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

Zagospodarowanie czasu wolnego z
powiatu piaseczyńskiego,
pruszkowskiego oraz m.st. Warszawy
osób z niepełnosprawnościami wraz z
ich opiekunami, rodzinami.

30-40 osób Lista uczestników z pełnymi
danymi.

Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu oraz wyrównywanie
szans osób z niepełnosprawnościami.

Organizacja czterodniowej
wycieczki autokarowej w
region województwa
śląskiego.

Faktury za pobyt, zdjęcia.

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 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
0000065606. Nasze cele statutowe 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. W fundacji nie ma płatnych etatów. Cały Zarząd
swoje obowiązki wykonuje w sposób nieodpłatny.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Ponad 20 letnia działalność, to wielkie doświadczenie Fundacji Promyk Słońca Dzieciom. Nasza
organizacja wielokrotnie była organizatorem wycieczek w różne regiony Polski, w tym w region
województwa małopolskiego odwiedzając Kraków z jego niektórymi zabytkami a między innymi
Kościół Mariacki, Sukiennice, Wawel, Kopalnię Soli w Wieliczce, Kopalnię Soli w Bochni, Zamek w
Pieskowej Skale, odwiedzając stolicę Podhale - Zakopane, obóz Auschwitz Birkenau, odwiedzając
województwo dolnośląskie, w tym miasto Wrocław - Zamek Książ - Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie,
odwiedzając region ziemi warmińsko mazurskiej w tym Wilczy Szaniec. Byliśmy wielokrotnie
organizatorami wycieczek w miejsca kultu religijnego w tym odwiedziliśmy miejsce urodzin Karola
Wojtyły późniejszego Papieża Świętego Jana Pawła II - Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Jasną
Górę, Licheń, Polskie La Salette w Dębowcu w województwie podkarpackim oraz Świętą Lipkę.
Organizowaliśmy również wycieczki zagraniczne w tym do Włoch odwiedzając między innymi Polski
Cmentarz na Monte Cassino, Cmentarz w Loreto, Watykan, Rzym, Asyż, Wenecję, Florencję a także
byliśmy organizatorami wycieczek do Berlina - Poczdamu. Również były organizowane wycieczki do
Parków Rozrywki jak np Park Rozrywki Rodzinnej Energylandia w Zatorze.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
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Zasoby kadrowe - Prezes Zarządu - Grzegorz Konwiński osoba z bardzo dużym doświadczeniem,
posiadająca różnego rodzaju szkolenia z zakresu prowadzenia programów profilaktycznych. Posiada
ukończone szkolenia z zakresu programów antyalkoholowych przeprowadzone szkolenia przez
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Wieloletni działacz społeczny. Od 20 lat kieruje Fundacją.
Swoją wszelką pracę w fundacji prowadzi w ramach wolontariatu, nie pobierając z tego tytułu
żadnych wynagrodzeń. Wielokrotnie uczestniczył w komisjach dialogu społecznego oceniających
różne oferty w ramach ogłaszanych konkursów przez jednostki samorządu terytorialnego. Posiada
bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień. Był
członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lesznowoli. Również w
ramach projektu uczestniczyć będzie pielęgniarka z czynnym wykonywanym zawodem posiadającą
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Oprócz tych osób będzie dwóch wolontariuszy, którzy
posiadają odpowiednie kwalifikacje do opiekowania się nad dziećmi i młodzieżą. Osoby te będą
sprawować będą nadzór i opiekę nad niepełnoletnimi beneficjentami uczestniczącymi w projekcie.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zakwaterowanie i wyżywienie 7000,0    

2. Transport autokarem 15600,0    

3. Program (bilety wstępu, przewodnik,
ubezpieczenie NNW)

3000,0    

4. Opieka wolontariuszy (kierownik
wycieczki, pielęgniarka, opiekunowie)

2000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 27600,0 10000,0 17600,0

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

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

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

(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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