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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 "Mocni Mocą Nadziei", Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000565921, Kod
pocztowy: 09-212, Poczta: Sierpc, Miejscowość: Białoskóry, Ulica: Białoskóry , Numer posesji: 31,
Województwo:mazowieckie, Powiat: sierpecki, Gmina:m. Sierpc, Strona www:
www.fundacjammn.pl, Adres e-mail: fundacjammn@interia.pl, Numer telefonu: 533932187,
 
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)

Joanna Fabisiak
 
Adres e-mail: fundacjammn@interia.pl Telefon: 
533932187

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego PoMOCNI!

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.09.2022 Data
zakończenia

29.11.2022

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

Projekt zakłada pomoc socjalno-bytową dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie
województwa mazowieckiego, powiatu sierpeckiego, poprzez działanie planujemy objąć 45 osób
zakwaterowanych na tym terenie przy wsparciu naszej Fundacji.
W ramach działania planujemy zakup 45 kompletów artykułów higienicznych (proszek do prania,
pasta do zębów, żele pod prysznic/szampony, mydło, płyn do mycia naczyń, itp.) oraz leków.
Ponadto przewidujemy jako uzupełnienie projektu realizację 20 godzin warsztatów terapeutycznych
dla 45 osób z Ukrainy (spełniających kryteria udziału w projekcie), zajęcia prowadzone będą przez
naszych terapeutów zajęciowych w ramach pracy społecznej, natomiast konieczny będzie zakup
niezbędnych materiałów warsztatowych (materiały do pracy terapeutycznej). Działania
warsztatowe prowadzone będą w obiektach naszej Fundacji w miejscowości Ligowo (gmina
Mochowo).
Planowane do realizacji w ramach zadania publicznego działania wynikają z bezpośrednich rozmów
z potencjalnymi odbiorcami i zaobserwowanych w ich ramach potrzeb w zakresie wsparcia socjalno-
bytowego, w szczególności wsparcia doraźnego w produkty podstawowego użytku, które są
niezbędne do normalnego funkcjonowania a przy obecnych cenach stanowią dość duży wydatek dla
ograniczonego budżetu Fundacji.
Beneficjentami bezpośrednimi zadania są uchodźcy z Ukrainy (zgodnie z art. 3 ust 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), łącznie 45 osób
zakwaterowanych na terenie województwa mazowieckiego z nadanym numerem PESEL, które
przybyły do Polski przed 24 lutego 2022 r. Objęcie osób wsparciem w ramach projektu
udokumentowane będzie listami zdawczo-odbiorczymi kompletów artykułów oraz listami
uczestników zajęć wspierających. Podkreślamy iż grupa ta jest pod opieką naszej fundacji od
pierwszych dni ich pobytu na terenie naszego kraju, zostali oni wsparci przez nas w zakresie
zapewnienia i zakwaterowania, pomocy socjalno-bytowej, wsparcia edukacyjnego dla dzieci (zajęcia
wyrównawcze, wsparcie w ramach zajęć świetlicy socjoterapeutycznej) i wsparcia z zakresu
zawodowego (kursy zawodowe, wsparcie w zakresie poszukiwania pracy, szkolenia z zakresu
obsługi komputerów, nauka języka polskiego) dla osób dorosłych. Fundacja została zarejestrowana
jako podmiot udzielający oficjalnego wsparcia uchodźcom z Ukrainy na portalu #PomagamUkrainie
(https://pomagamukrainie.gov.pl/). Dotychczas realizowane działania finansowane były ze środków
własnych Fundacji i darowizn oraz realizowane były w zakresie pracy społecznej naszej kadry,
jednocześnie realizowaliśmy zbiórki artykułów pierwszego użytku na rzecz tych osób.
W ramach projektu działania realizowane będą zgodnie z dostępem alternatywnego i zapisami
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. -
Dostępność architektoniczna - zapewnimy obiekt dostępny z barierami w zakresie braku
podjazdów/widny dla osób niepełnosprawnych, co zostanie zniwelowanie wsparciem asystentów
osób niepełnosprawnych. - Dostępność cyfrowa - materiały będą zamieszczane w mediach
społecznościowych i stronie internetowej dostępnej dla osób niepełnosprawnych, które pozwolą
wykorzystać narzędzia dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodne ze standardem WCAG 2.1.
Wszystkie załączane na stronach internetowych i korespondencji z uczestnikami w ramach projektu
materiały będą dostępne cyfrowo. - Dostępność informacyjno- komunikacyjna - zastosowane
zostaną różnego typu narzędzia do komunikacji takie jak SMS, MMS, poczta elektroniczna,
komunikatory społecznościowe, strony internetowe, telefonicznie. Wszelkie zamieszczane
informacje projektowe będą opracowywane w sposób zrozumiały (tzw. prostym jeżyku), w formacie
kompatybilnym z czytnikami tekstu maszynowego.

Miejsce realizacji
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Działania warsztatowe prowadzone będą w obiektach naszej Fundacji w miejscowości Ligowo
(gmina Mochowo). Działania organizacyjne prowadzone będą w siedzibie naszej Fundacji
(Białoskóry, gmina Sierpc).

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba osób będących odbiorcami
zadania

45 osób listy zdawczo-odbiorcze, lista
uczestników,

Liczba godzin udzielonego wsparcia
terapeutycznego.

20 godzin listy uczestników.

Liczba przekazanych kompletów
środków higienicznych i leków.

45 kompletów Faktury/rachunki, lista
zdawczo-odbiorcza.

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

Charakterystyka oferenta

Nasza Fundacja jest realizatorem wielu działań społecznych, w szczególności ukierunkowanych na
wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z terenów wiejskich. Główną grupę
docelową odbiorców stanowią dzieci i młodzież, osoby starsze, a także osoby niepełnosprawne. W
ramach naszych dotychczasowych działań duży nacisk kładziemy na współprace z lokalna
społecznością i instytucjami publicznymi. W przeciągu 7 lat działania utworzyliśmy grupę aktywnie
działających na terenie powiatu sierpeckiego i ościennych blisko 60 wolontariuszy, podjęliśmy
współprace z podmiotami m.in. publicznymi takimi jak urzędy gmin, startowa powiatowe, szkoły
podstawowe, biblioteki gminne, luby instytucje sportowe. Nasza Fundacja działa w obszarach
aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w obszarze
charytatywnych na rzecz osób potrzebujących, w obszarze działań z zakresu profilaktyki uzależnień i
przemocy domowej, a także wsparcia w procesach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych
dzieci z terenów wiejskich. Dotychczas zrealizowaliśmy blisko 40 projektów społecznych na rzecz
mieszkańców powiatu sierpeckiego i powiatów ościennych, odbiorcami w tych projektach było
ponad 2000 osób. Obecnie z uwagi na panująca epidemię COVID-19 prowadzimy przy zachowaniu
odpowiednich wymogów sanitarnych bieżące działania fundacji, w tym, prowadzimy świetlice
środowiskowe dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami, prowadzimy jedne z pierwszych na
terenie kraju dziennych domów pobytu dla osób chorych na chorobę Alzheimera. Od chwili inwazji
Rosji na Ukrainę, aktywnie włączyliśmy się w proces wsparcia uchodźców przybywających na teren
naszego kraju, wolontariusze Fundacji pomagali uchodźcom w transporcie i ustaleniu miejsc
zakwaterowania, członkowie fundacji udostępnili obiekty do kwaterunku, wsparto również proces
rejestracji tych osób. Ponadto objęliśmy tę grupę wsparciem w ramach naszych działań w zakresie
pomocy socjalno-bytowej, wsparcia edukacyjnego dla dzieci (zajęcia wyrównawcze, wsparcie w
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ramach zajęć świetlicy socjoterapeutycznej) i wsparcia z zakresu zawodowego (kursy zawodowe,
wsparcie w zakresie poszukiwania pracy, szkolenia z zakresu obsługi komputerów, nauka języka
polskiego) dla osób dorosłych. Fundacja została zarejestrowana jako podmiot udzielający
oficjalnego wsparcia uchodźcom z Ukrainy na portalu #PomagamUkrainie
(https://pomagamukrainie.gov.pl/).
Obecnie jesteśmy na etapie realizacji projektu dofinansowanego ze środków Fundacji Netto w
ramach programu "Sąsiedzka Pomoc" gdzie objęliśmy wsparciem grupę 30 uchodźców
przebywających na ternie gminy Mochowo.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Fundacja od 2015 r. realizacje działania z zakresu wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym w wyniku różnych problemów społecznych. W sposób stały prowadzimy działania z
zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wsparcia terapeutycznego dla osób w kryzysach
psychicznych, działania wyrównujące szanse edukacyjne, działania wspierające zatrudnienie itp.
Dotychczas zrealizowaliśmy szereg projektów społecznych poza tymi projektami prowadzimy
również działalność w formie społecznej oraz budujemy struktury wolontariackie wspierające
społeczność lokalną w trudnych dla niej chwilach jak choćby epidemia, czy na chwilę obecną pomoc
dla przebywających na terenie naszego działań uchodźców.
Od chwili inwazji Rosji na Ukrainę, aktywnie włączyliśmy się w proces wsparcia uchodźców
przybywających na teren naszego kraju, wolontariusze Fundacji pomagali uchodźcom w transporcie
i ustaleniu miejsc zakwaterowania, członkowie fundacji udostępnili obiekty do kwaterunku, wsparto
również proces rejestracji tych osób. Ponadto objęliśmy tę grupę wsparciem w ramach naszych
działań w zakresie pomocy socjalno-bytowej, wsparcia edukacyjnego dla dzieci (zajęcia
wyrównawcze, wsparcie w ramach zajęć świetlicy socjoterapeutycznej) i wsparcia z zakresu
zawodowego (kursy zawodowe, wsparcie w zakresie poszukiwania pracy, szkolenia z zakresu
obsługi komputerów, nauka języka polskiego) dla osób dorosłych. Fundacja została zarejestrowana
jako podmiot udzielający oficjalnego wsparcia uchodźcom z Ukrainy na portalu #PomagamUkrainie
(https://pomagamukrainie.gov.pl/).
Obecnie jesteśmy na etapie realizacji projektu dofinansowanego ze środków Fundacji Netto w
ramach programu "Sąsiedzka Pomoc" gdzie objęliśmy wsparciem grupę 30 uchodźców
przebywających na ternie gminy Mochowo.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zasoby rzeczowe: Fundacja w ramach projektu zaangażuje zasoby własne rzeczowe w postaci
samochodu osobowego prywatnego (transport osób niepełnosprawnych), laptopa, drukarka, lokal
Fundacji.
Zasoby osobowe:
Osoba ds. promocji projektu – osoba posiadająca doświadczenie w skutecznej promocji działań, w
tym działań projektowych, osoba kontaktowa i komunikacyjna,
Wolontariusze - Wolontariusze naszej fundacji to grupa ludzi doświadczonych w bezinteresownej
pracy na rzecz drugiego człowieka. Wszystkie osoby współpracujące z naszą fundacją to
wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem. Są wśród nich: członkowie OSP, nauczyciele,
terapeuci zajęciowi, artyści, osoby utalentowane twórczo, pracownicy socjalni, animatorzy,
psycholodzy, certyfikowani terapeuci leczenia uzależnień, rehabilitanci, fizjoterapeuci,
wolontariusze – kreatywna młodzież szkolna, która pomagała organizować spotkania integracyjne i
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edukacyjne , harcerze. Wolontariusze zajmą się obsługą wydarzenia zawodów szachowych.
Asystenci osób niepełnosprawnych.
Terapeuta zajęciowy - ponad 6 letnie doświadczenie w tym zakresie. Posiada doświadczenie w
realizacji działań warsztatowych, grupowych jak i indywidualnych, w tym posiada doświadczenie w
prowadzeniu terapii mającej na celu niwelowanie negatywnych skutków pandemii SARS-CoV-2
(aktualnie prowadzi terapie w ramach innych projektów). Praca społeczna w ramach projektu.
Koordynator projektu – prezes fundacji, doradca biznesowy, ekonomista, bankowiec. Przeszkolony
w zakresie realizacji projektu (organizacja prac zespołów, monitoring, rozliczenie), przygotowujący
projekt, zorientowany w działaniach, posiadający kwalifikacje: asystenta osób niepełnosprawnych,
terapeuty zajęciowego (certyfikowany), masażysty, w przeszłości pracujący jako pracownik
administracji. Koordynator wielu projektów unijnych. Animator sportu i rekreacji, animator czasu
wolnego ,organizator koncertów, wyjazdów, kolonii. Odpowiada za prawidłową realizację zadania,
nadzór nad prawidłową realizacją zadania, rozliczenie zadania, przygotowanie sprawozdania oraz
zarządzanie personelem przez cały okres trwania projektu. Praca społeczna w ramach projektu.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Komplety artykułów higienicznych i
leków wraz z ich dostawą (45
kompletów)

8 415,00    

2. Materiały warsztatowe (komplet) 1 585,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 10 000,00 0,00

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.



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: e4a7-8758-a14d

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

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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