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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) 24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

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 Promocji i Rozwoju "Lepszy Gostynin", Forma prawna: Fundacja, Numer Krs:
0000281252, Kod pocztowy: 09-500, Poczta: Gostynin, Miejscowość: Gostynin, Ulica: Rynek,
Numer posesji: 15, Województwo:mazowieckie, Powiat: gostyniński, Gmina:m. Gostynin, Strona
www: , Adres e-mail: korajczykszyperskaagnieszka@gmail.com, Numer telefonu: 603960060,
 
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)

Agnieszka Korajczk-Szyperska
 
Adres e-mail: korajczykszyperskaagnieszka@gmail.com 
Telefon: 603960060

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Gostynin Ukrainie - wydarzenie muzyczne

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

20.08.2022 Data
zakończenia

31.10.2022

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

Projekt obejmuje działania na rzecz uchodźców z Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa, przebywających w województwie mazowieckim, w szczególności w
powiecie gostynińskim.

Głównym celem projektu jest integracja uchodźców z Ukrainy i mieszkańców Gostynina poprzez
organizację wydarzenia muzycznego pn. Gostynin-Ukrainie.
Organizacja wydarzenia przyczyni się do zacieśnienia jeszcze bardziej więzi pomiędzy Ukraińcami
mieszkającymi w naszym powiecie a także Polakami i Ukraińcami. W czasie wydarzenia zbierane
będą m.in. dary żywnościowe, które następnie zostaną przekazane Ukraińcom zamieszkującym
Powiat Gostyniński. W powiecie brakuje działań skierowanych do grupy Ukraińców mieszkających
na naszym terenie. owszem na początku działań wojennych na Ukrainie, kiedy pojawiali się pierwsi
uchodźcy działań tych podejmowanych na ich rzecz było sporo. Niestety w tej chwili stają się grupą
coraz bardziej samotną.
W związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy do Polski przybyło ponad 3
miliony uchodźców wojennych, z tego obecnie na terenie powiatu gostynińskiego przebywa około
250 osób. Fundacja i jej członkowie od samego początku, już w lutym włączyli się w organizację
pomocy uchodźcom - zbiórka darów, pośrednictwo w znalezieniu pracy, mieszkania, grupa
pomocowa w mediach społecznościowych itp.

W ramach niniejszego projektu planujemy zorganizować koncert muzyczny, podczas którego
wystąpią lokalni artyści a zagrane i zaśpiewane będą polskie i ukraińskie przeboje. Do udziału w
przedsięwzięciu zaprosimy również wokalistów z Ukrainy przebywających na terenie Polski. Zadanie
skierowane jest do uchodźców mieszkających na terenie powiatu gostynińskiego, którzy w Polsce
pojawili się po 24 lutym i mają status uchodźcy wojennego. W wydarzeniu rzecz jasna oprócz
ww.grupy wezmą udział mieszkańcy powiatu gostynińskiego, którzy żywo byli i są zainteresowani
tematem wojny na Ukrainie i pomocy naszym sąsiadom.

Grupa docelowa/Odbiorcy działań projektowych:
- uchodźcy z Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa, przebywających w województwie mazowieckim, w powiecie
gostynińskim - min. 50 osób
- mieszkańcy powiatu gostynińskiego - 50 osób

Oferent przeprowadzi akcję informacyjną i promocyjną dotyczącą niniejszego projektu (projekty
graficzne, plakaty, informacje na lokalnym portalu informacyjnym, w mediach społecznościowych).
Oferent zorganizuje wydarzenie muzyczne (sala lub plener, umowa z wykonawcami, nagłośnienie,
oświetlenie, zaiks, promocja). Przy okazji wydarzenia prowadzona będzie zbiórka produktów
żywnościowych i higienicznych, które potem przekazane zostaną Ukraińcom mieszkającym na
terenie powiatu gostynińskiego.Do udziału w wydarzeniu zostaną zaproszeni również lokalni
wykonawcy.
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Zadanie jest zgodne z działalnością statutową oferenta i realizowane będzie na rzecz uchodźców z
Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przebywających w
województwie mazowieckim.

Ogłoszenia o działaniach projektowych, w tym informacje o finansowaniu przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego, wraz z logo marki Mazowsze umieszczone będą:
1. na plakacie promującym projekt;
2. na stronie oferenta i w mediach społecznościowych;
3. w mediach lokalnych.

Materiały promocyjne uzyskają akceptacje pracowników UMWM.
Miejsce realizacji: teren miejski/wiejski- Gostynin, powiat Gostyniński, liczba mieszkańców
Gostynina ponad 18 000/38000.

Przewidywany do wykorzystania wkład rzeczowy:
1. Komputer do obsługi działań projektu i działań promujących projekt w internecie.
2. Aparat fotograficzny do wykonania zdjęć.
3. Auto

Wkład własny fundacji:

1. Samochód osobowy wraz z paliwem do przemieszczania się wolontariuszy i koordynatora w
zakresie realizacji działań projektowych. Zakup paliwa 20 l x 7,80

Zadanie jest nieodpłatne dla odbiorców.

Na etapie opracowywania założeń do niniejszego projektu Oferent przeanalizował trzy zakresy
wskazane w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami (tzw. ustawa o dostępności), tj:
w zakresie dostępności architektonicznej;
w zakresie dostępności cyfrowej;
w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej;

W zakresie dostępności architektonicznej oferent zapewni, że wszelkie pomieszczenia czy teren,
na/w których odbywać się będzie wydarzenie pozbawione będą barier architektonicznych. Oferent
zapewni wsparcie dodatkowej osoby gdyby w czasie wydarzenia pojawiły się osoby mające trudność
w poruszaniu się.
W zakresie dostępności cyfrowej wnioskodawca zapewni umieszczenie informacji na stronach
internetowych w aktualnym standardzie WCAG 2.1
W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej Oferent zapewni możliwość komunikacji z
potencjalnymi uczestnikami przy pomocy środków elektronicznych (poczta, SMS,MMS) lub w inny
sposób zgodny z ewentualnym wnioskiem uczestników.

Miejsce realizacji
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tereny wiejskie/Powiat Gostyniński/Województwo Mazowieckie

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba wydarzeń muzycznych 1 dokumentacja zdjęciowa i
filmowa

Liczba osób objętych wsparciem
działań projektowych

min. 100 dokumentacja zdjęciowa i
filmowa

Liczba działań promocyjnych projektu 1 kampania promocyjna 1.plakat promujący projekt
2.zrzut z ekranu akcji
promocyjnej na portalu
gostynin.info
3. zrzut ekranu ze stron
internetowych i facebook

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

Charakterystyka oferenta

Oferent działa od 2007 r. Prowadzimy działania nieodpłatne w zakresie wspierania społeczności
lokalnej.
Członkowie Zarządu Fundacji i wolontariusze to osoby z doświadczeniem społecznym i zawodowym
m.in. w zakresie promocji zdrowia, pomocy społecznej i szeroko pojętej profilaktyki. Od 2015
fundacja współpracuje z lokalnymi organizacjami i prowadzi działania na rzecz seniorów.
Prowadziliśmy punkty przedszkolne, realizowaliśmy projekty dofinansowane z Unii Europejskiej (np.
Punkt przedszkolny Leśne Ludki w Gostyninie, Punkt Przedszkolny Leśne Ludki w Sierakówku)
We współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podejmujemy działania
promujące markę Mazowsze poprzez realizację różnych eventów i działań na terenie Gostynina i
okolic (koncerty muzyczne, eventy z okazji dnia dziecka). Kadra i wolontariusze fundacji posiadają
doświadczenie w organizacji eventów i koncertów muzycznych.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Posiadamy doświadczenie w realizacji działań na rzecz mieszkańców Gostynina. Od 2007 r.
zrealizowaliśmy kilkanaście projektów z dofinansowaniem UE. W 2019 zorganizowaliśmy koncert
we współpracy z SamorządemWojewództwa Mazowieckiego, w roku 2022 z sukcesem udało się
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zorganizować imprezę z okazji dnia dziecka. Wszystkie otrzymane dotychczas dotacje zostały
prawidłowo rozliczone. Wolonatriusze są pracownikami Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej a
przy tym posiadają doświadczenie w realizacji programów żywnościowych itp. Członkowie fundacji i
wolontariusze intensywnie pracowali przy zbiórce darów na rzecz uchodźców w okresie luty-
czerwiec, brali udział w akcji na PKP Kutno, gdzie uchodźcom podróżującym z Ukrainy do Niemiec
przekazywane były art. spożywcze i higieniczne.
W okresie luty-czerwiec 2022, członkowie fundacji brali czynny udział w poszukiwaniach pracy,
noclegów dla osób z Ukrainy, pośredniczyli w wymianie kontaktów, zbierali odzież, wyprawki
szkolne itp.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

I. Koordynator przedmiotowego projektu - koordynacja i organizacja projektu, monitorowanie
terminowości realizacji poszczególnych etapów zadania, sprawozdawczość. Nadzór merytoryczny
nad całością projektu. Odpowiedzialna za promocję projektu i działań projektowych, rozliczenie,
opisy dokumentów finansowych.

II. Wolontariusze, członkowie fundacji, sympatycy- pomoc przy organizacji wydarzenia.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Koordynator zadnia - umowa
zlecenie/rachunek

2 000,00    

2. Organizacja koncertu ( m.in. opłata za
salę/plac, umowa z wykonawcami,
zaiks, ochrona, opłata za oświetlenie,
nagłośnienie,)

7 300,00    

3. Promocja zadania (projekt graficzny,
informacja w mediach lokalnych i
społecznościowych, wydruk plakatów
a3 i a1, zaproszeń)

700,00    

4. Zakup paliwa 20 l x7,80 zł
/wkład własny finansowy/

156,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 156,00 10 000,00 156,00

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. Dokument potwierdzający status prawny Oferenta (fakultatywny - złożony 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.


	 
	UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

	V. Oswiadczenia

