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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 "Kulturka", Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000772619, Kod pocztowy: 09-410, Poczta: płock, Miejscowość: Płock, Ulica: Kutrzeby, Numer
posesji: 15, Numer lokalu: 41, Województwo:mazowieckie, Powiat: Płock, Gmina:m. Płock, Strona
www: , Adres e-mail: stowarzyszenie.kulturka@gmail.com, Numer telefonu: 790447840,
 
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)

Beata Ambroziak
 
Adres e-mail: stowarzyszenie.kulturka@gmail.com 
Telefon: 790447840

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego "Zdrowo i wesoło! Piknik dla osób z niepełnosprawnością
oraz ich rodzin/opiekunów"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

04.10.2020 Data
zakończenia

31.10.2020

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

Projekt zakłada organizację otwartego pikniku "Zdrowo i wesoło! Piknik dla osób z
niepełnosprawnością oraz ich rodzin" skierowanego do mieszkańców powiatu płockiego i
sierpeckiego, którego celem będzie uświadomienie społeczeństwu i decydentom potrzeb i
problemów dużej grupy społecznej, jaką są niepełnosprawni. Podczas pikniku odbędą się występy
grup artystycznych/tanecznych oraz animatorów dla dzieci. Program zakłada zorganizowanie zabaw
ruchowych oraz wspólne warsztaty plastyczne. Przewidziane są także dodatkowe zadania tj.:
warsztaty/konkursy integracyjne o charakterze ruchowym z nagrodami, w których udział wezmą
osoby niepełnosprawne oraz pełnosprawne, zwiedzanie Mini ZOO na Ranczowisku oraz wspólne
pieczenie kiełbasek nad ogniskiem. Na piknik zaproszeni są wszyscy zainteresowani problemami
osób niepełnosprawnych, którzy pomagają lub chcieliby pomóc i wszyscy, którzy chcą poznać
działalność i dokonania środowiska osób niepełnosprawnych. Impreza ma na celu propagowanie
aktywności, integracji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przewidujemy
zaproszenie ok 30 osób z niepełnosprawnością oraz ich rodziny/opiekunów, łącznie ok 60-80 osób.
Piknik planujemy zorganizować dnia 17.10.2020 roku od godziny 9:00 do 16:00 na terenie miasta
Płock.

Miejsce realizacji

Teren miasta Płock.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Zorganizowanie występów
artystycznych/tanecznych

Organizacja występów zdjęcia, faktura

Zorganizowanie zabawy z animatorami
dla dzieci

Organizacja zajęć z
animatorami dla 60-80 osób

zdjęcia, faktura

Zorganizowanie zajęć/konkursów
ruchowych

Organizacja
zajęć/konkursów ruchowych
dla 60-80 osób

lista obecności, dziennik
zajęć

Zorganizowanie zajęć plastycznych Organizacja zajęć
plastycznych dla 60-80 osób

lista obecności, dziennik
zajęć

Zorganizowanie ogniska oraz
poczęstunku dla uczestników

Zakup kiełbasek i
poczęstunku dla ok 60-80
osób

zdjęcia, faktury

Stworzenie i przeprowadzenie
promocji wydarzenia

Reklama na facebook'u,
plakaty, ulotki, reklama w
mediach/prasie.

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie Kulturka powstało w 2019 roku z chęci pomocy zarówno dzieciom, dorosłym oraz
osobom z niepełnosprawnością. Zajmujemy się organizacją wyjazdów, imprez, szkoleń, warsztatów,
zajęć grupowych oraz indywidualnych. Głównymi celami stowarzyszenia są: krzewienie zamiłowania
do kultury fizycznej i sportu, organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie wszelkich zdolności i talentów, działania na rzecz
osób niepełnosprawnych. Działania obejmują różne formy aktywności fizycznej w tym: taniec,
pływanie, aqua aerobik, fizjoterapię, gimnastykę korekcyjną, terapię integracji sensorycznej, naukę
pływania i rehabilitację dla dorosłych.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W ubiegłym roku w okresie wakacji została nam powierzona organizacja półkolonii w mieście
"Pływaj i tańcz! Aktywne lato z elementami rehabilitacji". Spotkało się to z bardzo pozytywnym
odbiorem przez dzieci i rodziców. Organizacje wypoczynku w mieście cechowało rzetelne i
sumienne wykonanie powierzonego zadania z dużą ilością atrakcji i aktywności dla dzieci. Ponad to
w grudniu 2019 roku stowarzyszenie zorganizowało jednodniowy Maraton Taneczny „Miki Miki,
dance dance”, podczas którego dzieci i młodzież miały okazję nauczyć się tanecznej choreografii o
charakterze mikołajkowym, tym samym udoskonalić swoją sprawność fizyczną i wszelkie
umiejętności sportowe. W roku 2020 nasze stowarzyszenie podjęło się działań w zakresie półkolonii
letnich „Aktywne lato 2020” zarówno dla osób pełnosprawnych jak i osób z niepełnosprawnością.
W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną COVID-19 oraz trudną sytuacją finansową, dużo
rodzin nie miało możliwości wyjazdu na wakacje. Jako stowarzyszenie chcieliśmy, aby ten czas
wolny był dobrze spożytkowany. Oprócz poznania nowych osób, dzieci miały możliwość zwiedzania
ciekawych miejsc oraz rozwijania swoich umiejętności w trakcie różnorodnych warsztatów, zabaw i
gier zespołowych. Działając w ten sposób chcemy wnieść trochę radości oraz sprawić by mimo
trudnej sytuacji nie czuły się gorsze. Założyciele stowarzyszenia działają od wielu lat na rynku
pozyskując z każdym rokiem coraz to nowsze doświadczenia. Działania obejmują zarówno pracę z
dziećmi jak i z dorosłymi,

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Opiekunowie: 5-7 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi
Instruktorzy sportu i fizjoterapeuci: 5 letnie doświadczenie w pracy
Koordynacja projektu, księgowa: osoby posiadające kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów
organizacji pozarządowej
Sprzęt sportowy potrzebny do zajęć

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Występy artystyczne - pokaz 600,0    

2. Użyczenie sprzętu grającego 400,0    

3. Animatorzy: 3-4 osoby + akcesoria 1200,0    
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4. Warsztaty plastyczne: wynagrodzenie
dla prowadzącego + materiały

500,0    

5. Warsztaty ruchowe: wynagrodzenie
dla prowadzącego + sprzęt sportowy

500,0    

6. Opiekunowie: 4 osoby 1000,0    

7. Wstęp na Ranczowisko dla
uczestników + rodzin/opiekunów

1000,0    

8. Ognisko + poczęstunek, napoje 1000,0    

9. Upominki dla uczestników 500,0    

10. Promocja projektu 300,0    

11. Koordynator projektu 800,0    

12. Księgowość 200,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 8000,0 8000,0 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;

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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