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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 Włościańska, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000512744, Kod
pocztowy: 07-221, Poczta: Brańszczyk, Miejscowość: Trzcianka, Ulica: Trzcianka, Numer posesji: 94, Województwo:
mazowieckie, Powiat: wyszkowski, Gmina: Brańszczyk, Strona www: www.stow.wł.pl, Adres e-mail:
stow.wloscianska@onet.pl, Numer telefonu: 662008561,
 
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)

Celina Deluga
 
Adres e-mail: stow.wloscianska@onet.pl Telefon: 662008561

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Tradycje bozonarodzeniowe - Jasełka plenerowe

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

25.11.2019 Data
zakończenia

15.12.2019

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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 6038-00f9-4843

Opis zadania

Zadanie polega na przygotowaniu przez osoby niepełnosprawne przedstawienia i organizacji powiatowych jasełek w
plenerze dla mieszkańców powiatu wyszkowskiego . Na spotkanie to zostaną zaproszone osoby niepełnosprawne, dzieci ,
młodzież oraz osoby dorosłe z terenu powiatu wyszkowskiego oraz powiatów ościennych . Sa to wychowankowie szkól
specjalnych ,specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, szkól masowych , warsztatów terapii zajęciowej . Tradycyjne
plenerowe Jasełka odbędą się w skansenie w Brańszczyku . Betlejemski klimat wydarzenia oddadzą, specjalnie
wybudowana na ten cel szopka, wieczorowa pora , palące sie ogniska oraz obecne przy niej zwierzęta, a przede wszystkim
aktorzy w tradycyjnych strojach jasełkowych. Dodatkowo specjalnie przygotowana oprawa muzyczna i artystyczna
przygotowana przez osoby niepełnosprawne, uczniów szkół specjalnych i ich nauczyciele z powiatu wyszkowskiego
podkreśli w sposób szczególny majestatyczność tego wydarzenia. jasełka beda miały charakter integracyjny i otwarty i
planujemy , ze wezmie w nich udział około 1000 osób, również mieszkańców z terenu powiatu wyszkowskiego. Bedzie to
możliwe dzięki specjalnie przeprowadzonej akcji promocyjnej wydarzenia i rozpowszechnieniu informacji o nim, poprzez
okoliczne parafie i ogłoszenia parafialne , urzędy gmin i starostwo powiatowe i zamieszczanie zaproszeń i informacji na
swoich stronach, a także poprzez Facebook. Specjalne zaproszenia do udziału w jasełkach otrzymają starostowie wójtowie
z terenu powiatu wyszkowskiego. Przygotowane zostaną również zaproszenia i plakaty . Po jasełkach odbędzie sie
składanie sobie życzeń świątecznych, wspólne dzielenie sie opłatkiem wszystkich uczestników jasełek , spożywanie
przygotowanej wcześniej wieczerzy wigilijnej z tradycyjnymi polskimi daniami i wspólne śpiewanie kolęd przy
akompaniamencie młodzieżowej orkiestry dętej i chóru złożonego z uczniów i nauczycieli szkól specjalnych. Projekt będzie
miał charakter regionalny , będzie realizowany na płaszczyźnie kulturalnej , kierowany do sob niepełnosprawnych i
wszystkich mieszkańców i będzie to juz kolejna edycja tego wydarzenia lecz w innej formule , scenografii i miejscu. Jasełka
plenerowe to jedna z imprez cyklu świąteczne spotkania osób niepełnosprawnych i składa sie na nie ponadto , konkurs
kart świątecznych, wyrób i kiermasz ozdób świątecznych, przegląd kolęd i pastorałek , promocja zwyczajów i obrzędów
bożonarodzeniowych.
Cel realizacji zadania
1Promocja twórczości i osiągnięć osób niepełnosprawnych .
2.twórcze i innowacyjne wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych
3.skupienie uwagi mieszkańców na talentach , potrzebach i pragnieniach osób niepełnosprawnych
4. stworzenie możliwości pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społeczeństwa
5.stworzenie możliwości spotkania sie osób niepełnosprawnych zajmujących sie twórczością artystyczna
6. stworzenie możliwości rozwijania talentów i uzdolnień osob niepełnosprawnych
7. wymiana doświadczeń dotyczących aktywizacji osób niepełnosprawnych pomiędzy rożnymi instytucjami
uczestniczącym w wydarzeniu.
warto podkreślić ze osoby niepełnosprawne maja zaniżoną samoocenę i brakuje im wiary we własne siły . realizacja tego
projektu , którego głównymi uczestnikami i realizatorami sa osoby niepełnosprawne znacząco przyczyni sie do poprawy
ich samooceny i poprawy wiary we własne możliwości , spowoduje większą ich otwartość.
Głównym celem projektu jest wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych w realizacji i organizacji regionalnej
imprezy kulturalnej jakim sa jasełka plenerowe .

Miejsce realizacji

skansen w gminie Brańszczyk

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

zorganizowane zostana jasełka plenerowe udział w jaselkach około 1000
mieszkanców powiatu
wyszkowskiegio i osciennych

scenariusz jasełek ,fotografie

zorganizowana zostanie wieczerza wigilijna udział w integracyjnej wieczerzy
około 1000 osób

fotografie
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zorganizowany zostanie kiermasz ozdób
swiatecznych

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

fotografie , zgoda własciwych
instytucji na przeprowadzenie
kiermaszu

zorganizowany zostanie konkurs na
najpiekniejsza karte swiateczna

udzial w konkursie około 100
uczestników osób
niepelnosprawnych

regulamin konkursu , listta
uczestników , fotografie

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

Charakterystyka oferenta

Jako stowarzyszenie działamy od 2014 roku, głownie w obszarze sportu, turystyki , rekreacji pomocy osobom
niepełnosprawnym, nauki i oświaty. Nasze działania ukierunkowane sa na mieszkańców powiatu wyszkowskiego.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Stowarzyszenie nasze każdego roku organizuje zajęcia sportowe i rekreacyjne aktywizujące dzieci i młodzież do czynnego i
aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego. W ubiegłych latach były to rajdy rowerowe, rajdy piesze , zajęcia z jazdy
konnej , podchody leśne. Środki na swoja działalność pozyskujemy od instytucji , samorządów, fundacji i osób prywatnych
.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby jakie stowarzyszenie będzie wykorzystywało do realizacji zadania to wolontariusze. Planujemy , ze przy realizacji
zadania udział weźmie 15 wolontariuszy i każdy z nich przepracuje około 15 godzin . Bedzie to pomoc podczas
przygotowania przedstawienia , pomoc w przygotowaniu scenografii .

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. koszty młodzieżowej orkiestry dętej 1000,0    

2. koszty nagłośnienia i oświetlenia 1200,0    

3. koszty wieczerzy wigilijnej 3500,0    

4. koszty materiałóow przemysłowych 2000,0    

5. koszt wykonania ław i stołów 1200,0    

6. koszty ozdób swiatecznych 700,0    

7. Koszty przygotowania przedstawienia 2000,0    

8. koszty administracyjne i promocyjne ( materiały
, księgowa)

700,0    

9. koszt koordynatora 500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12800,0 9900,0 2900,0

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;
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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..............................

Załączniki:

1. Załączniki (złożony również elektronicznie)

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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