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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) 2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

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: KRE@KTYWNI, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000506639, Kod pocztowy: 09-227,
Poczta: SZCZUTOWO, Miejscowość: SZCZECHOWO, Ulica: -, Numer posesji: 6, Numer lokalu: -, Województwo:
mazowieckie, Powiat: sierpecki, Gmina: Szczutowo, Strona www: https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-
KreAktywni, Adres e-mail: stowarzyszenie-kreaktywni@wp.pl, Numer telefonu: 731-981-073,
 
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)

EWELINA Kamińska
 
Adres e-mail: stowarzyszenie-kreaktywni@wp.pl Telefon: 731-981-073

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego PIKNIK RODZINNY – PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

20.08.2019 Data
zakończenia

20.09.2019

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

Organizacja w wybranym dniu w okresie między 20 sierpnia a 20 września „PIKNIKU RODZINNEGO – PROMOCJA
ZDROWIA PSYCHICZNEGO”.
Zaproszenie grup zorganizowanych z sąsiednich powiatów woj. mazowieckiego: m. in. Żuromin, Płońsk, Płock,
Sierpc –łącznie około 1000 osób. Rekrutacja na podstawie zbiorczych kart.
Spotkanie będzie okazją do integracji osób, opiekunów, rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, wymiany
doświadczeń, kreatywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego, projekt będzie stanowił odskocznię od dnia
codziennego związanego z opieką nad osobami z zaburzeniami psychicznymi –LICZNE KONKURSY ORAZ
KONKURENCJE SPORTOWE/ZRĘCZNOŚCIOWE Z NAGRODAMI.
Celem zadania publicznego jest:
-integracja rodzin i opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi z różnych powiatów woj. mazowieckiego oraz
ich podopiecznych
-przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi
-kreowanie wśród osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin aktywnych postaw, zachęcanie do
wychodzenia z domu i włączanie się w życie społeczne
-upowszechnianie poszanowania praw i ludzkiej godności osób z zaburzeniami psychicznymi,
-propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, uprawiania sportu.
WKŁAD WŁASNY zostanie wniesiony przez Stowarzyszenie w formie niefinansowej (wkład osobowy) -racjonalnie
wyceniona praca społeczna członków i wolontariuszy.
Stowarzyszenie dysponuje stołami ławkami piknikowymi, naczyniami gastronomicznymi, które zostaną
wykorzystane do przygotowania cateringu. Siedziba Stowarzyszenia –biuro wyposażone w komputer, skaner,
telefon, dostęp do Internetu.
WNIOSKODAWCA OŚWIADCZA, ŻE NIE POSIADA WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ WOBEC WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.
ZAPROPONOWANE DZIAŁANIA WPISUJĄ SIĘ W KIERUNKI ZADAŃ OKREŚLONE WWOJEWÓDZKIEJ I
POWIATOWEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH, POWIATOWYM PROGRAMIE
DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Miejsce realizacji

SIERPC - MUZEUMWSI MAZOWIECKIEJ

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

LICZBA uczestników PIKNIKU RODZINNEGO –
PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

1000 OSÓB ZBIORCZE DEKLARACJE UDZIAŁU,
ZDJĘCIA

LICZBA GODZIN TRWANIA PIKNIKU
RODZINNEGO – PROMOCJA ZDROWIA
PSYCHICZNEGO

8 GODZIN KARTA REALIZACJI ZADANIA,
KARTY CZASU PRACY

LICZBA GODZIN nieodpłatnej pracy
wolontariuszy

100 GODZIN KARTA REALIZACJI ZADANIA,
KARTY CZASU PRACY,
POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY
WOLONTARIACKIEJ

LICZBA ZAWODNIKÓW, którzy wezmą aktywny
udział w grach i konkurencjach, zabawach
animacyjnych

100 OSÓB LISTY UCZESTNIKÓW, LICZBA
NAGRÓD, LICZBA DYPLOMÓW Z
DOKUMENTÓW ZAKUPOWYCH,
ZDJĘCIA
(każdy uczestnik otrzyma
nagrodę/upominek i/lub dyplom)

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

MISJĄ STOWARZYSZENIA JEST PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ. Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań w sferze pomocy i integracji społecznej, edukacyjnych,
aktywizacyjnych,
promowanie idei uczenia się przez całe życie, przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, integracja społeczności
lokalnych,
rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością. Całość działań Stowarzyszenia dzieli się na działalność
odpłatną i
nieodpłatną pożytku publicznego: 1. opracowanie i prowadzenie projektów edukacyjnych, aktywnej integracji; 2.
prowadzenie
działalności edukacyjnej i opiekuńczej; 3. popularyzowanie idei rozwoju i doskonalenia, 4. promowanie w społeczeństwie
idei
ustawicznej edukacji i kształtowanie postaw obywatelskich, 5. współpracę z placówkami edukacyjnymi oraz NGO z
regionu, kraju i
Europy, 6. organizowanie wyjazdów studyjnych, edukacyjnych, integracyjnych 7. organizowanie szkoleń, sympozjów,
konferencji,
zjazdów, wystaw i targów, itp. 8. prowadzenie działalności doradczej, 9. prowadzenie portalu, 10. prowadzenie
działalności
wydawniczej, 11. prowadzenie obsługi administracyjnej i logistycznej Stowarzyszenia

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

"PIKNIK RODZINNY – PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO" UMOWA NR 339/377/18 ZAWARTA DNIA 24.08.2018r.
20.09.2018r
W dniu 25 sierpnia 2018r. (DATA ZAREZERWOWANA W KALENDARZU IMPREZ MUZEUMWSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU)
w ramach realizacji zadania publicznego zorganizowano „PIKNIK RODZINNY – PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO” na
terenie MuzeumWsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Zaproszono grupy z sąsiednich powiatów woj. mazowieckiego: m. in. Żuromin, Płońsk, Płock, Sierpc –łącznie około 1000
osób. Rekrutacja na podstawie zbiorczych kart/deklaracji udziału/zgłoszeń telefonicznych liderów grup.
Spotkanie było okazją do integracji osób, opiekunów, rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, wymiany doświadczeń,
kreatywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Stanowiło odskocznię od dnia codziennego związanego z opieką nad
osobami z zaburzeniami psychicznymi –LICZNE KONKURSY ORAZ KONKURENCJE
SPORTOWE/ZRĘCZNOŚCIOWE Z NAGRODAMI.

Otrzymana dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 10.000zł, wykorzystana dotacja 9.993,87zł,
zwrot 6,13zł (17.09.2018r.)

"WARSZTATY KREATYWNOŚCI" wrzesień - listopad 2018
Organizacja warsztatów kreatywności dla osób z zaburzeniami psychicznymi - mieszkańców Powiatu Sierpeckiego i ich
rodzin (20 osób).
Zajęcia/spotkania miały formę:
-warsztaty artystyczne, plastyczno - techniczne (rękodzieło, muzyka, taniec)
-wyjścia kulturalne do kina dla ON i opiekunów
-aktywność fizyczna, ćwiczenia sportowo-rekreacyjne

Otrzymana dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 10.000zł,

"Piknik rodzinny z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca" Bonisław 30 maj 2015; 5 929,68 zł OWES
Promocja działań partnerskich i lokalnych inicjatyw podejmowanych przez podmioty ekonomii społecznej na rzecz
rozwoju aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. - Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu z
rodzinną i znajomymi; - Kształtowanie nawyku spędzania aktywnie czasu wolnego, budowanie relacji; - Zachęcanie do
zdrowego stylu życia, aktywności ruchowej i intelektualnej; - Wdrażanie zasady "fair play" w rywalizacji sportowej; -
Kształtowanie postawy współdziałania zespołowego.

"SIERPC WSPIERA SWOJE RODZINY" 01.08.2016 - 30.11.2016r. 14 640,00 ZŁ DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA
PUBLICZNEGO OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO

Cele zadania publicznego zostały osiągnięte. Zgodnie z założeniami realizacja zadania publicznego przyczyniła się do: -
wsparcia rodziców, opiekunów w ich funkcjach opiekuńczo - wychowawczych, -wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem, -
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wsparcia systemu norm i wartości społecznych gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowania, - kompensacji
deficytów wychowawczych, -rozwijania umiejętności rodzicielskich poprzez wykłady i warsztaty tematyczne, -promowania
programów dydaktycznych zajęć profilaktyczno - edukacyjno - wychowawczych z zakresu dewiacji i patologii społecznej, -
rozwijania wiedzy rodziców na temat rozwoju dzieci i młodzieży - mini-wykłady, -włączenia rodziców w proces
dydaktyczno - wychowawczy dzieci - warsztaty kompetencji wychowawczych, - budowania poradnictwa i edukacji

"LEPSZY START DLA SIERPECKIEJ MŁODZIEŻY" 01.06.2016 - 31.10.2016r.
DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO; 6 980,14 zł
kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi, - zwiększenia praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości
wśród uczniów, - rozbudzenia podstaw przedsiębiorczych wśród uczniów, - stworzenia warunków do spotkania uczniów i
nauczycieli ze światem biznesu, - zwiększenia świadomości planowania ścieżki kariery zawodowej wśród uczniów.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

WKŁAD WŁASNY zostanie wniesiony przez Stowarzyszenie w formie niefinansowej (wkład osobowy) -racjonalnie
wyceniona praca społeczna członków i wolontariuszy.
Stowarzyszenie dysponuje stołami ławkami piknikowymi, naczyniami gastronomicznymi, które zostaną
wykorzystane do przygotowania cateringu.
Siedziba Stowarzyszenia –biuro wyposażone w komputer, skaner, telefon, dostęp do Internetu.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Artykuły spożywcze do przygotowania dań
piknikowych dla 1000 osób (chleb, kiełbasa,
kaszanka, inne mięsa, ogórki, smalec, sałatki,
przyprawy, dodatki, napoje ciepłe i zimne, inne)

5000,0    

2. Animacje, gry, zabawy, dmuchane zjeżdżalnie,
inne atrakcje (sprzęt i praca animatorów)

2500,0    

3. Nagrody, puchary, medale, dyplomy, słodycze i
inne upominki dla uczestników konkursów
sportowo-zręcznościowych w różnych
kategoriach wiekowych

1000,0    

4. Naczynia jednorazowe, ręczniki papierowe,
worki na śmieci, inne środki czystości zestaw
dla 1000 osób

500,0    

5. Usługa transportowa – dowóz i odwóz
uczestników na spotkanie

500,0    

6. Obsługa księgowa, praca koordynatora
projektu 20h x 25zł

500,0    

7. Praca dodatkowych animatorów zabaw i
konkursów, obsługa cateringowa
przygotowanie i serwowanie pokarmów -
nieodpłatna praca wolontariuszy
wkład własny osobowy 100h x 15zł = 1500zł

0,0    

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

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-
tów);
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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..............................

Załączniki:

1. W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z
oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający
osobowość prawną oferenta; nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej
nieprowadzących działalności gospodarczej. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
niezależnie od tego, kiedy został wydany. (fakultatywny - niezłożony)

2. Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem (fakultatywny - niezłożony)

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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