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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 Prima Security, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000703392, Kod pocztowy:
07-100, Poczta:Węgrów, Miejscowość:Węgrów, Ulica: Karola Szamoty, Numer posesji: 42A,
Województwo:mazowieckie, Powiat: węgrowski, Gmina:m. Węgrów, Strona www: , Adres e-mail:
fundacja.wwe@gmail.com, Numer telefonu: 257922515,
 
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)

Monika Doktorska
 
Adres e-mail: monika_doktorska@op.pl Telefon: 608 464
229

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego II Węgrowski Dzień Integracji z Osobami z
Niepełnosprawnością

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

22.11.2020 Data
zakończenia

15.12.2020

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

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu regionalnej imprezy kulturalnej dla dzieci i młodzieży,
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i ich kolegów z klas integracyjnych oraz przedszkoli
z terenu miasta Węgrowa oraz uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w
Węgrowie z terenu powiatu węgrowskiego. W ramach zadania uczestnicy będą mogli obejrzeć
występ Rewii Dziecięcej "Sylaba" z Wyszkowa, wziąć udział w zabawach z animatorami oraz
otrzymają upominki z okazji Mikołajek. W wydarzeniu weźmie udział minimum 140 osób, w tym 80
osób z niepełnosprawnością ( ze względu na sytuację epidemiczną WOK może przyjąć jedynie 50%
osób na sali widowiskowej, jeśli sytuacja się zmieni będzie można zaprosić większą liczbę
uczestników). Osoby z niepełnosprawnością będą mogły wspólnie z kolegami z klas integracyjnych i
z przedszkoli uczestniczyć w wydarzeniu kulturalnym, co znacznie przyczyni się do zmniejszenia
wykluczenia społecznego i stygmatyzacji osób z deficytami. Impreza odbędzie się 2 grudnia 2020r. w
godzinach 10:00-13:00 w Węgrowskim Ośrodku Kultury. w którym sale zostaną użyczone bezpłatnie
dzięki współpracy Fundacji z władzami miasta Węgrowa.
Przebieg wydarzenia:
10:00 Powitanie uczestników zadania oraz zaproszonych gości
10:15 występ Rewii dziecięcej "Sylaba" z Wyszkowa -Dziecięca Rewia „Sylaba” została założona w
roku 1984 w Domu Kultury w Wyszkowie. Inicjatorką jej powstania była pani Irena Zdunek –
choreograf, wokalistka, trener wokalny,animatorka kultury – zajmująca się zespołem również
teraz.Aktualnie zespół liczy około 160 dzieci i młodzieży – w tym w grupie koncertującej 50 – w
wieku od 6 do 18 lat. Program wykonywany przez zespół na scenie zawsze składa się z kilkunastu
piosenek i utworów instrumentalnych z opracowaniem choreograficznym. Każdego roku w
repertuarze zespołu pojawia się około 20 nowych choreografii.
11:50 zabawy animacyjne - Śnieżynki, Mikołaj, Szczudlarze, wręczanie upominków\
12:50 Pożegnanie uczestników
Ze względu na sytuację epidemiczną nie przewidujemy poczęstunku.

Miejsce realizacji

Zadanie będzie realizowane na terenie miasta Węgrowa wWęgrowskim Ośrodku Kultury.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Udział 140 osób, w tym 80 z
orzeczeniem o niepełnosprawności w
regionalnej imprezie kulturalnej

100% Lista obecności

Inkluzja społeczna osób z
niepełnosprawnością

100% Obserwacja

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

Fundacja Prima Security skupia się na współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, z
ośrodkami pomocy społecznej, szkołami i placówkami oświatowymi oraz organizacjami
pozarządowymi w ramach działalności na rzez społeczności lokalnej oraz osób niepełnosprawnych,
osób zagrożonych wykluczenie społecznym, a także w celu wspierania wszechstronnego rozwoju
dzieci i młodzieży i integracji społecznej. Wspieramy również działania kulturalne, Fundacja bierze
również udział w akcjach społecznych, między innymi Akcji OdLOTTOwa Jazda. Główne cele
statutowe to ochrona zdrowia, ochrona środowiska i przyrody, wspieranie oświaty i kultury, opieka i
pomoc społeczna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wspieranie inicjatyw na rzecz
poprawy warunków życia społeczności lokalnych.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W 2018 roku Fundacja Prima Security realizowała i rozliczyła projekt„Mogę,chcę,potrafię” dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera w ramach zadania
"Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin
"sfinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego,nr umowy 402/443/18. W roku 2019
Fundacja realizowała projekt "Festiwal Kultury Indian Ameryki Północnej" dofinansowany ze
środków z budżetu województwa mazowieckiego w ramach konkursu "Kultura łączy pokolenia",
projekty na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin "Serce na Dłoni" i "Marzy mi się",
projekt na rzecz osób niepełnosprawnych "Jestem tu i teraz" również dofinansowane ze środków z
budżetu województwa mazowieckiego oraz projekt "Zgrajmy się" w ramach konkursu "Młodzi
Niepełnosprawni sprawni z PZU". dzięki dofinansowaniu w 2019 roku zorganizowała I Węgrowski
Dzień Integracji z Osobami z Niepełnosprawnością. Obecnie realizuje projekt "Mogę, Chcę, Potrafię"
dofinansowany ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Koordynatorem projektu - wolontariuszem będzie magister pedagogiki opiekuńczo w-
wychowawczej z ustawodawstwem rodzinnym, osoba odpowiedzialna za realizację projektów w
Fundacji Prima Security
Projekt będzie realizowany we współpracy z dyrektorem Węgrowskiego Ośrodka Kultury. W ramach
współpracy pracownicy WOK zapewnią przygotowanie sceny, nagłośnienie, obsługę szatni.
Dzięki współpracy z panią dyrektor WOK udało nam się zarezerwować termin występu Rewii
Dziecięcej "Sylaba".
Animatorami będą pedagodzy z Centrum Wspierania Rozwoju oraz aktorzy Teatru Ulicznego, którzy
potrafią chodzić na szczudłach.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Występ Rewii Dziecięcej "Sylaba" 5000,0    

2. Obsługa animacyjna- chodzenie na
szczudłach, zabawy, wręczanie
upominków (4 animatorów - usługa)

1500,0    

3. Upominki mikołajkowe ( książka,
maskotka)

3500,0    
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4. Wynajem sali widowiskowej - wkład
rzeczowy

2000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12000,0 10000,0 2000,0

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

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
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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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