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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) 18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego

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 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)

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

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Bałtów kreatywne warsztaty i pokazy pszczelarskie.

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

30.09.2019 Data
zakończenia

30.11.2019

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

Projekt dotyczy zorganizowania dwu dniowych wyjazdowych warsztatów dla dzieci i młodzieży w wieku szkoły
podstawowej oraz średniej z województwa mazowieckiego z terenu Gminy Tarczyn, Piaseczno, Ząbki, Kobyłka, Nadarzyn,
Lesznowola do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego dla 50 osobowej grupy. W ramach wyjazdu zostaną
przeprowadzone edukacyjne warsztaty na temat - Kiedy pszczoły pojawiły się na Ziemi i czy mogły użądlić dinozaura? Jak
losy człowieka splotły się z losem pszczół i co pszczołom zawdzięczamy? Czy pszczołą jest wszystko, co wydaje się podobne
do pszczoły? Dlaczego istnienie pszczół jest istotne dla naszej planety i w jaki sposób możemy dziś pomóc tym owadom?
Bać się czy nie bać pszczół? Czym różni się pszczelarstwo od pszczelnictwa? a także możliwości lecznicze. W ramach
warsztatów będzie nie tylko teoria ale również praktyka czyli zwiedzanie skansenu pszczelarskiego - poznajemy pszczoły -
przeprowadzenie kreatywnych warsztatów – robimy pamiątkowe świece z naturalnej węzy pszczelej. Stajemy się
pszczelarzami – zaglądamy do wnętrza przezroczystego ula, zapoznajemy się z narzędziami pszczelarza. Pomagamy
pszczołom – co możemy zrobić, by przywrócić świat przyjazny pszczołom. Produkty pszczele – zdrowie i uroda. Na
zakończenie warsztatów każdy uczestnik otrzyma słoik produktu miodowego a także certyfikat z uczestnictwa w
warsztatach pszczelarskich. Również odbędzie się RYKOWISKO - EKOLOGICZNE WIDOWISKO - ”Jelenie - ich dzieje i życie
codzienne” - przygotowanie teoretyczne
Podczas prezentacji poznamy jelenie – ich charakterystykę biologiczną i pozycję wśród innych jeleniowatych;
dowiadujemy się o przedstawieniu jeleni w sztuce jaskiniowej, dziejach jelenia w Europie i Polsce oraz symbolice
związanej z tym zwierzęciem; uczymy się o środowisku życia i zwyczajach jeleni; uświadamiamy sobie czym jest rykowisko.
A także podglądamy jelenie i inne zwierzęta – wyprawa po górnej części Bałtowskiego Zwierzyńca. W terenie, wsparci
bystrym okiem doświadczonego przewodnika, podpatrujemy zwyczaje różnych gatunków zwierząt: antylop, żubrów,
bydła, alpak, wielbłądów, strusi, owiec i kóz. Szczególną uwagę zwracamy na zachowania jeleniowatych. Obserwujemy
rykowisko jeleni szlachetnych. Obserwujemy jedną z największych tajemnic życia w wersji dzikiej, efektownej,
nieokiełznanej. Pojedynki byków jeleni, charakterystyczne odgłosy, piękno natury – wszystko to stwarza możliwość
ucieczki od zgiełku i pośpiechu codzienności i przeniesienia się w inny, ekologiczny wymiar życia.
Celem projektu jest upowszechnianie roli pszczół w środowisku naturalnym a także przedstawienie leczniczych
właściwości spożywania miodu i propolisu.
Harmonogram
Rekrutacja beneficjentów od 30.09 do 15.10.2019
Przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych w tym zakwaterowanie, wyżywienie, warsztaty, autokar 19-20.10.2019 rok
Zakończenie projektu wraz ze złożeniem sprawozdania - 30.11.2019 rok.

Miejsce realizacji

Bałtowski Kompleks Turystyczny
Bałtów 8a, 27-423 Bałtów, woj.świętokrzyskie.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Przeprowadzenie warsztatów o pszczołach i
pszczelarstwie.

50 osób Lista uczestników

Zwiększenie świadomości młodych ludzi na
temat leczniczych właściwości miodu

50 osób Lista uczestników

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

Jesteśmy organizacją non profit. W naszej fundacji nie ma płatnych etatów. Cały Zarząd swój czas poświęca nieodpłatnie.
Zajmujemy się między innymi organizacją czasu wolnego dzieciom i młodzieży organizując różnego rodzaju zajęcia w tym
rekreacyjne, sportowe, krajoznawcze. Organizujemy letnie i zimowe wyjazdy poza miejsce zamieszkania. Organizujemy
turniej sportowe a także imprezy okazjonalne związane z Andrzejkami, Choinką, Dniem Dziecka. Organizujemy paczki
świąteczne w ramach akcji Podaruj uśmiech na święta dla rodzin potrzebujących takiego wsparcia. W tym roku
obchodzimy 20 lecie naszej działalności.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Nasza fundacja dwukrotnie organizowała w miejscowości Marysin gmina Lesznowola mini warsztaty pszczelarskie. Było to
spotkanie naszego podopiecznego, który wszedł w życie dorosłe i dzięki jego pracy w tym zawodzie 20 osobowa grupka
dzieciaków z gminy Lesznowola na terenie jego pasieki zapoznawała się z tym zawodem.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Rzeczowe - to zapewnienie noclegu oraz wyżywienia (obiad, kolacja, śniadanie) w Kompleksie Turystycznym Bałtów.
Osobowe to: praca wolontariuszy, którzy będą opiekowali się w czasie pobytu czyli kierownik wycieczki, który posiada
odpowiednie kwalifikacje do pełnienia funkcji, umiejętności oraz doświadczenie. Pielęgniarka - posiadająca pełne
kwalifikacje do wykonywania swojego zawodu a także 4 osobowa grupa opiekunów, którzy będą opiekowali się dziećmi i
młodzieżą w czasie prowadzonego projektu. Posiadają odpowiednie kwalifikacje opiekunów grup zorganizowanych.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Autokar 2600,0    

2. Noclegi i wyżywienie 4000,0    

3. Warsztaty pszczelarskie 1000,0    

4. Zakupienie miodu dla uczestników warsztatów 1000,0    

5. Wolontariat 1000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9600,0 7600,0 2000,0

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;

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. Kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji oraz kopia statutu, który określa przedmioto działalności
oferenta i spsób reprezentacji (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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