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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 Promyk Słońca Dzieciom, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000065606, Kod
pocztowy: 05-552, Poczta:Wólka Kosowska, Miejscowość: Kosów, Ulica: Karasia, Numer posesji: 1,
Numer lokalu: 61, Województwo:mazowieckie, Powiat: piaseczyński, Gmina: Lesznowola, Strona
www: , Adres e-mail: promyk1999@gmail.com, Numer telefonu: 667558605,
 
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)

Grzegorz Konwiński
 
Adres e-mail: promyk1999@gmail.com Telefon: 
667558605

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Wycieczka uczy, bawi i wychowuje.

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

10.08.2022 Data
zakończenia

30.09.2022

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

W ramach zadania pragniemy zorganizować integracyjną dwudniową wycieczkę autokarową do
Centrum Rozrywki Rodzinnej ENERGYLANDIA w Zatorze, gdzie beneficjenci będą mogli spędzić
pełne dwa dni w beztroskiej zabawie dającej uśmiech i radość w tym wieczorne zorganizowanie
ogniska z gitarą i śpiewami jako integracja rówieśnicza, uczestnictwo w plenerowym kinie jak
również rozegranie meczu piłki siatkowej z innymi grupami przebywającymi na terenie miejsca
zakwaterowania. Następnym działaniem będzie zorganizowanie jednodniowego pobytu w jednym z
największych Parków Wodnych we Wręczy SUNTIAGO, gdzie na terenie znajduje się bardzo wiele
ciekawych form w spędzaniu czasu wolnego - form wodnych. Celem wycieczki będzie
zagospodarowanie czasu wolnego, niwelowanie skutków traumatycznych związanych z wybuchem
wojny, kształtowanie odpowiednich postaw wobec otoczenia i świata, integracja z polskimi
rówieśnikami.
Rekrutacja uczestników skierowana jest do uchodźców z terenu Ukrainy, którzy uciekli przed
toczącą się wojną na ich terytorium. Będą to w szczególności dzieci i młodzież zamieszkujący teren
województwa mazowieckiego. W zadaniu planujemy objąć grupę około 30 beneficjentów
ukraińskich.
Nasza fundacja wielokrotnie organizowała różne wycieczki w tym na terenie Polski oraz poza jej
granicami. Beneficjenci odwiedzili województwo małopolskie w tym miasto Kraków z jego
zabytkami w tym Wawel, Kościół Mariacki, Sukiennice a także Kopalnię Soli w Wieliczce, Kopalnię
Soli w Bochni. Zamek w Pieskowej Skale, miasto Zakopane, miasto Wadowice. Organizowane były
wycieczki w Beskid Śląski w tym Wisła, Czantoria, Szyndzielnia, Klimczok. Beneficjenci mieli okazję
odwiedzić miasto Wrocław ze słynną Panoramą Racławicką, Jaskinię Niedźwiedzia w Kletnie,
Kopalnię Złota w Złotym Stoku. Również organizowane były projekty związane z odwiedzaniem
miejscu kultu religijnego w tym Sanktuarium Na Jasnej Górze, Sanktuarium Licheńskie, Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, Sanktuarium w Gietrzwałdzie i Świętej Lipce. Kilkukrotnie
organizowane były projekty edukacyjne poza granice naszej ojczyzny w tym Monte Cassino, Loreto,
Rzym a także Poczdam.

Miejsce realizacji

Park Rozrywki Rodzinnej ENERGYLANDIA w Zatorze województwo małopolskie oraz Park Wodny we
Wręczy 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

Integracja rówieśnicza 40 benficjentów z Ukrainy. Lista uczestników

Niwelowanie traumatycznych zdarzeń Całodniowe pobytu w
centrach rozrywki.

Faktury za pobyty.
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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

Jesteśmy organizacją non profit zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
0000065606. Nasze cele statutowe to: 1. Prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej i
opiekuńczej. 2. Promocja i organizacja wolontariatu. 3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym
(alkohol, narkomania, agresja, przemoc).
4. Pomoc społeczna, praca na rzecz środowisk defaworyzowanych, szerzenie wzajemnego
zrozumienia i tolerancji. Dożywianie ubogich i potrzebujących.
5. Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.6. Podejmowanie
działań w zakresie krajoznawstwa, wypoczynku i turystyki dzieci i młodzieży. 7. Działalność w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W fundacji nie ma płatnych etatów. Cały Zarząd
swoje obowiązki wykonuje w sposób nieodpłatny.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Ponad 20 letnia działalność, to wielkie doświadczenie Fundacji Promyk Słońca Dzieciom. Nasza
organizacja wielokrotnie była organizatorem wycieczek w różne regiony Polski, w tym w region
województwa małopolskiego odwiedzając Kraków z jego niektórymi zabytkami a między innymi
Kościół Mariacki, Sukiennice, Wawel, Kopalnię Soli w Wieliczce, Kopalnię Soli w Bochni, Zamek w
Pieskowej Skale, odwiedzając stolicę Podhale - Zakopane, obóz Auschwitz Birkenau, odwiedzając
województwo dolnośląskie, w tym miasto Wrocław - Zamek Książ - Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie,
odwiedzając region ziemi warmińsko mazurskiej w tym Wilczy Szaniec. Byliśmy wielokrotnie
organizatorami wycieczek w miejsca kultu religijnego w tym odwiedziliśmy miejsce urodzin Karola
Wojtyły późniejszego Papieża Świętego Jana Pawła II - Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Jasną
Górę, Licheń, Polskie La Salette w Dębowcu w województwie podkarpackim oraz Świętą Lipkę.
Organizowaliśmy również wycieczki zagraniczne w tym do Włoch odwiedzając między innymi Polski
Cmentarz na Monte Cassino, Cmentarz w Loreto, Watykan, Rzym, Asyż, Wenecję, Florencję a także
byliśmy organizatorami wycieczek do Berlina - Poczdamu. Również były organizowane wycieczki do
Parków Rozrywki jak np Park Rozrywki Rodzinnej Energylandia w Zatorze.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe - koordynator to osoba posiadająca odpowiednie szkolenie z zakresu organizacji
wycieczek szkolnych z bardzo dużym doświadczeniem. Osoba przeprowadzająca różne zadania z
zakresu profilaktyki antyalkoholowej, edukacji, zajęć rekreacyjno sportowych. Pielęgniarka na co
dzień pracująca w swoim zawodzie w jednym z warszawskich szpitali oraz opiekunowie w tym
dorośli Ukraińcy mieszkający na co dzień na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Wszystkie osoby
podpiszą umowy wolontariackie.
Zasoby rzeczowe; apteczka pierwszej pomocy, płyny dezynfekcyjne, termometr bezdotykowy,
laptop, telefon komórkowy.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł
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1. Zakwaterowanie i wyżywienie 4 760,00    

2. Transport autokarem 5 000,00    

3. Bilety wstępu do odwiedzanych miejsc. 9 520,00    

4. Wolontariat 1 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 20 280,00 10 000,00 10 280,00

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..............................
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Załączniki:

1. Dokument potwierdzający status prawny Oferenta (fakultatywny)

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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