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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: Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum, Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe,
Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Nieprowadzących Działalności Gospodarczej
Prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Radomia: Ed.III/4123/1/6/04, Kod pocztowy: 26-600, Poczta: Radom, Miejscowość: Radom,
Ulica: Kościelna, Numer posesji: 37, Województwo:mazowieckie, Powiat: Radom, Gmina:m.
Radom, Strona www: brak, Adres e-mail: rss-centrum-radom@wp.pl, Numer telefonu: 536016100,
 
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)

Marcin Górnik
 
Adres e-mail: rss-centrum-radom@wp.pl Telefon: 
536016100

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego "PODAJĘ CI POMOCNĄ DŁOŃ”

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

18.08.2022 Data
zakończenia

15.09.2022

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

Wolontariusze oraz młodzież trenująca piłkę nożną w naszym Stowarzyszeniu zwróciła się do
Zarządu naszego Stowarzyszenia z niżej opisaną inicjatywą, którą Zarząd przyjął i pragnie
zrealizować projekt w ramach organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w szczególności
integracji młodzieży polskiej i ukraińskiej (przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego).
Za ewentualnie pozyskany grant zorganizujemy wycieczkę dla dzieci przybyłych z Ukrainy, którzy
doświadczyli tragizmu wojny i ucieczki ze swojej ojczyzny.
18-19 sierpnia 2022 r. planujemy zorganizować wycieczkę integracyjną pt. "PODAJĘ CI POMOCNĄ
DŁOŃ”. Uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić Zakopane, Gubałówkę, Wielką Krokiew oraz Morskie
Oko.
Następnie będzie czas na wręczenia pamiątkowych upominków przygotowanych przez
wolontariuszy i młodych piłkarzy naszego klubu.
Realizowane spotkanie integracyjne będzie dla dzieci żywym przykładem, że w każdej nawet tej
najtrudniejszej sytuacji mogą liczyć na drugiego człowieka, a także, że nie zostali sami w tym
trudnym dla nich czasie. Integracja polskich uczestników z dziećmi ukraińskimi, które doświadczyły
ogromu zła i niesprawiedliwości uświadomi młodym członkom naszego Stowarzyszenia, że nie
wiemy kiedy sami możemy się znaleźć w takiej sytuacji.
Realizacja powyższego zadania ma na celu znalezienie zrozumienia, tolerancji wytworzenia
pozytywnej więzi.

Analiza wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania oraz planowany sposób minimalizacji ryzyka:
ANALIZA RYZYKA ;
Ryzyko 1: Utrzymujące się zagrożenie epidemii COVID 19 i trudności w prowadzeniu zajęć z
bezpośrednim udziałem beneficjentów
• oddziaływanie: niepełne efekty realizacji zadania i rezultatów , opóźnienie planowanych zajęć,
• prawdopodobieństwo wystąpienia: małe
• mechanizm kontroli ryzyka i sposób jego minimalizowania: W czasie zagrożenia
epidemiologicznego COVID -19 Zajęcia , warsztaty , spotkania odbywać się będą z zachowaniem
reżimu społecznego i sanitarnego, prowadzenie spotkań z wykorzystaniem przestrzeni zewnątrz
budynku (teren zielony). Przeprowadzenie testów przed wyjazdem na obóz.
Ryzyko 2: Brak chętnych dzieci z Ukrainy na obóz
• oddziaływanie: niespełnienie rezultatów zadania
• prawdopodobieństwo wystąpienia: małe
• mechanizm kontroli ryzyka i sposób jego minimalizowania: Posiadamy wiedzę i kontakty, gdzie
przebywają dzieci z Ukrainy. W przypadku słabej frekwencji naborowej wystąpimy do
zaprzyjaźnionych klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej o pomoc w uzupełnieniu naboru.
Ryzyko 3: Nieobecność prowadzącego warsztaty lub zajęcia przez niedyspozycję chorobową.
• oddziaływanie: zniechęcenie uczestników do udziału w zadaniu
• prawdopodobieństwo wystąpienia: niskie • mechanizm kontroli ryzyka i sposób jego
minimalizowania: zobowiązanie wolontariusza-opiekuna ( w umowie) do wyznaczenia zastępcy o
tych samych kwalifikacjach,
• dysponowanie przez oferenta bazą współpracujących osób które można zaangażować w
zastępstwie.

Opis wymagań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
Dostępność architektoniczna
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Ośrodek Wypoczynkowy:
a). Wejście główne do budynku znajduje się od strony podwórka. W ośrodku znajduje się jeden
pokój przystosowany na potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku
inwalidzkim, umiejscowiony na parterze budynku. Wejście do niego możliwe jest od strony
głównego korytarza wewnątrz budynku. Posiada on także dwa dodatkowe wejścia – jedno od ulicy
oraz drugie od strony podwórka, przy którym znajduje się pochylnia z barierkami umożliwiająca
dostęp do pomieszczenia osobom niepełnosprawnym. W pokoju znajduje się łazienka, której
wyposażenie jest również przystosowane dla osób niepełnosprawnych, ułatwiające korzystanie z
urządzeń sanitarnych.
Na terenie Ośrodka może przebywać pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz
pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne
uczestnictwo w życiu społecznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W budynku znajdują się
oznaczenia systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i
słabowidzącym. W budynku znajduje się pętla indukcyjna.
b). Obiekt posiada również WC dla osób ze szczególnymi potrzebami z udogodnieniami.
c). Obiekt posiada miejsca parkingowe dla ze szczególnymi potrzebami.
Dostępność cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna:
d). Nasze Stowarzyszenie uruchomi specjalny email oraz wskazany telefon do kontaktu. Osobą ze
szczególnymi potrzebami, które zapiszą się i wskażą te potrzeby w zapisie zostanie przydzielony
wolontariusz, który zaopiekuje się zgłoszoną osobą.

Miejsce realizacji

Miejsce realizacji zadania:
Hotel Dukat ul. Kmietowicza 181b
34-470 Czarny Dunajec

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

udział w imprezie wyjazdowej 30 uczestników lista uczestników

Zapewnienie transportu i noclegu 30 uczestników faktury

ilość wyjść w trakcie wycieczki 3 program wyjazdu.

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

RSS „Centrum” od 23 lat prowadzi swoją działalność rekreacyjno – profilaktyczną.
W latach 2017, 2018, 2019, 2020 roku dzięki wsparciu z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
zorganizowaliśmy obozy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w ramach programu „Na Wakacje Po
Uśmiech” oraz Świetlicę Środowiskową (2017,2018,2019).

W 2015 roku dzięki dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej zorganizowaliśmy wspólny obóz w
ramach Programu „Współpracy Polsko-Ukraińskiej Młodzieży” w którym uczestniczyło 40 młodych
ukraińskich uczestników i 40 polskich rówieśników.

W 2019 oraz 2022 roku zrealizowaliśmy obóz - "Młodzież Bliżej Historii i Tradycji" dofinansowany
przez Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Woj.Mazowieckiego.

W latach 2007-2022, dzięki dotacji z Mazowieckiego Kuratorium oraz Wydziału Zdrowia UM w
Radomiu zorganizowaliśmy wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży. Współpracujemy również z
Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego realizując programy profilaktyki
antyalkoholowej „ Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży” oraz zadania z
profilaktyki antynarkotykowej (lata 2007-2021)

W latach 2019-2022 zrealizowaliśmy program pomocy społecznej skierowany do dzieci i młodzieży z
Radomia dofinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego.

W latach 2017-2021 realizowaliśmy zadanie "Aktywna Turystyka" i Rajd Niepodległości
dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Woj.Mazowieckiego.

W Latach 2022, 2021 oraz 2020 otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej na
realizację obozów obronnych dla dzieci i młodzieży.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W 2015 roku dzięki dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej zorganizowaliśmy wspólny obóz w
ramach Programu „Współpracy Polsko-Ukraińskiej Młodzieży” w którym uczestniczyło 40 młodych
ukraińskich uczestników i 40 polskich rówieśników.

W 2017 roku na zaproszenie naszego partnera ze Lwowa grupa dzieci i młodzieży wzięła udział w
turnieju piłkarskim we Lwowie połączonym z wycieczką turystyczną. Nawiązane kontakty
utrzymujemy do dnia dzisiejszego, czego efektem jest ściągnięcie do Radomia grupy rodzin w
okresie konfliktu zbrojnego.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Kierownik wycieczki - Posiada udokumentowany pięcioletni udział w obozach i koloniach jako
opiekun.
Instruktor /opiekun oraz Nauczyciel - Posiada udokumentowany pięcioletni udział w obozach i
koloniach jako opiekun. Na co dzień nauczyciel ZDZ Radom.
Instruktor sportowy/opiekun oraz Nauczyciel -Posiada udokumentowany pięcioletni udział w
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obozach i koloniach jako opiekun. Na co dzień nauczyciel ZDZ Radom.
Nauczyciel -Posiada udokumentowany pięcioletni udział w obozach i koloniach jako opiekun.
Psycholog – na co dzień pracownik szkoły podstawowej z Radomia
Tłumacz języka ukraińskiego – 2 osoby wolontariusze, mieszkańcy Radomia (posiadają również
uprawnienia do pracy z dziećmi.)

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Transport autokarowy do Czarnego
Dunajca oraz

4 000,00    

2. Ubezpiecznie NW 300,00    

3. pobyt grupy z wyżywieniem 5 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9 300,00 4 000,00 5 300,00

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.
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........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(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.
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