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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: Uczniowski Klub Sportowy "Serw", Forma prawna: Uczniowskie Kluby Sportowe (inna
ewidencja), Ewidencja Uczniowski Klubów Sportowych Starosty Sierpeckiego: 13/2013, Kod
pocztowy: 09-200, Poczta: Sierpc, Miejscowość: Sierpc, Ulica: Konstytucji 3 Maja, Numer posesji: 8,
Województwo:mazowieckie, Powiat: sierpecki, Gmina:m. Sierpc, Strona www: , Adres e-mail:
uks.serw@gmail.com, Numer telefonu: 508380733,
 
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)

Łukasz Wodowski
 
Adres e-mail: l.wodowski1@gmail.com Telefon: 
795934832

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Rakiety dla Ukrainy!

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

10.08.2022 Data
zakończenia

07.11.2022

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

W ramach zadania publicznego klub przeprowadzi cykl działań integracyjnych w postaci zajęć
sportowych dla 20 dzieci i młodzieży spełniających statut uchodźcy zgodnie z zapisami ustawy 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, przebywającym, w województwa mazowieckim. Zajęcia
prowadzone będą w sposób integracyjny z udziałem dzieci i młodzieży z Polski 10 osób. Zajęcia
prowadzone będą w oparciu o sporty rakietowe, tenis, badminton, tenis stołowy. W ramach
projektu przewidujemy realizację zajęć w postaci półkolonii realizowanych w trybie przemywanym
(co drugi dzień). Zajęcia realizowane będą w sierpniu i wrześniu, przewidujemy realizacji 60 godzin
zajęciowych (po 20 godzin zajęć w każdej dyscyplinie). Projekt zakończony będzie turniejem w
trzech kategoriach pn. "Rakiety dla Ukrainy". Zajęcia prowadzone będą na terenie obiektu
sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu lub na terenie obiektu sportowego im.
Zbigniewa Mroczkowskiego w Sierpcu przy ulicy Bolesława Chrobrego l, a za ich przeprowadzenie
odpowiedzialni będą trenerzy sportowi z danych dyscyplin sportowych. Zadanie zostanie również
wsparte działaniami promocyjnymi przez Urząd Miejski w Sierpcu. Kosztami w zadaniu będzie
wynagrodzenie trenerów, woda dla uczestników, oraz upominki, medal i dyplomy dla uczestników
turnieju, drobny sprzęt sportowy (uzupełnienie zasobów na potrzeby zajęć i turnieju).
Udział uczestników w wydarzeniu dokumentowany będzie formularzami zgłoszeniowymi, oraz
listami uczestników turnieju oraz dokumentacją fotograficzną.

Projekt stanowi odpowiedź na zauważoną wśród dzieci i młodzieży - uchodźców przebywających na
terenie miasta Sierpca i powiatu sierpeckiego potrzebie budowania więzi i integracji ze
społecznością lokalną, zwłaszcza młodzieżą. Jednym ze sprawdzonych rozwiązań jakie można
zastosować w tym celu jest realizacji zajęć sportowych, które poprzez współzawodnictwo,
współpracę i bezpośrednią oraz styczność z drugą osobą budują więzi i przełamują bariery
społeczne. Sport posługuje się językiem uniwersalnym, dlatego tez uczestnicy niezależnie od
pochodzenia potrafią się porozumieć i współpracować. Aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na
przemianę psychiczną i odblokowanie pozytywnych emocji, które przynoszą efekt w postaci
motywacji do dalszego działania w tym w zakresie integracji.
Co warto podkreślić ruch i ćwiczenia fizyczne wpływają korzystnie na samopoczucie, ułatwiają
radzenie sobie ze stresem, a także wspomagają leczenie oznak depresji, jeśli takie się pojawiają.
Aktywność fizyczna przyczynia się również do poprawy takich sprawności umysłowych, jak szybkość
podejmowania decyzji, planowanie i pamięć krótko- i długotrwała, skupienie i podzielność uwagi.
Ruch zmniejsza poczucie niepokoju i poprawia jakość snu, rozwija odpowiedzialność, pewność
siebie i poczucie własnej wartości, pobudza empatię, kreatywność i zdolności społeczne.
Z uwagi na powyższe planujemy wyjść na przeciw powyższej potrzebie poprzez organizację działań
opartych na zdrowej rywalizacji sportowej a zarazem promujących sport jako fundamentalny
element życia codziennego, zaproponowana przez nas działań będą motywowały do podejmowania
aktywności fizycznej przy jednoczesnym budowaniu na więzi społecznych.

Odbiorcy zadania publicznego:
*20 osób - dzieci i młodzież - uchodźcy z Ukrainy godnie z zapisami ustawy 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, przebywającym, w województwa mazowieckim. Dokumentacja
formularzem zgłoszeniowym, listami uczestników. Do uczestników dotrzemy poprzez Urząd Miejski
w Sierpcu, szkoły (podstawowe i średnie) z terenu powiatu sierpeckiego, a także miejską bibliotekę
publiczną, a także z wykorzystaniem profili społecznościowych.
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* 10 osób - dzieci i młodzież - mieszkańcy województwa mazowieckiego - Do uczestników dotrzemy
poprzez Urząd Miejski w Sierpcu, szkoły (podstawowe i średnie) z terenu powiatu sierpeckiego.
Dokumentacja udziału formularze zgłoszeniowe i listy uczestników.

Zadanie będzie realizowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym poprzez zwapnieniu dostępu
alternatywnego działań projektowych zgodnie ze zgłaszanym przez uczestników zapotrzebowaniem.
Zadanie realizowane będzie na terenie obiektu pozbawionego barier architektonicznych (obiekt
sportowy ogólnodostępny), zapewnione zostanie wsparcie asystenta osób niepełnosprawnych (w
miarę potrzeb). Wszystkie materiały informacyjne będą opracowywane zgodnie z zasadami
dostępności (język WCAG 2.1.), natomiast do komunikacji wykorzystamy narzędzia o wyższym
poziomie dostępności (e-mail, komunikatory na profilach społecznościowych z alternatywnymi
opisami).

Ryzykiem w tym działaniu może być absencja uczestników w działaniach projektowych, w związku z
np. sytuacją pandemiczną w kraju. Podczas realizacji działań stosowane będą zasady i ograniczenia
wynikające ze stanu epidemii na chwilę ich realizacji. W razie potrzeby dla uczestników zapewnimy
środki ochrony osobistej (maseczki, płyny dezynfekujące.)

Miejsce realizacji

Wydarzenie zostanie zrealizowane na terenie ogólnodostępnego obiektu sportowego im. Zbigniewa
Mroczkowskiego w Sierpcu przy ulicy Bolesława Chrobrego lub na terenie obiektu sportowego przy
Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu. Obiekt pozbawiony barier architektonicznych.
Działania organizacyjne prowadzone będą w biurze Klubu w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 3 w
Sierpcu.

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.

30 osób Formularze zgłoszeniowe,
listy uczestników,
dokumentacja fotograficzna
(maksymalnie 5 zdjęć).

Liczba godzin zajęć sportowych
integracyjnych

60 godzin Listy uczestników,
dokumentacja fotograficzna
(maksymalnie 5 zdjęć).

Liczba wydarzeń integracyjnych 1 wydarzenie Listy uczestników,
dokumentacja fotograficzna
(maksymalnie 5 zdjęć).
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Liczba osób objętych działaniami
projektowymi spełniających kryteria
uchodźcy.

20 osób. Formularze zgłoszeniowe,
listy uczestników.

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

Charakterystyka oferenta

Klub swoje początki istnienia opiera na powstałej w 2010 roku sekcji badmintona przy Uczniowskim
Klubie Sportowym „Jutrzenka”, Ciągły wzrost zainteresowania dzieci i młodzieży oraz ich rodziców
sportami rakietowymi przyczyniły się do powstania w 2013 roku Stowarzyszenie pod nazwą
Uczniowski Klub Sportowy „Serw”, który ukierunkowany został zna sporty rakietowe (badminton,
tenis ziemny, ping-pong). Od chwili powstania klub na bieżąca prowadzi regularne treningi i
organizuje lokalne turnieje badmintonowe i tenisa ziemnego.
UKS regularnie uczestnicy w takich wydarzeniach jak: - Międzyszkolna Liga Młodzików Badmintona
(od 2013 roku do czasu wybuchu pandemii), - Grand Prix Mazowsza; - Mistrzostwach Polski.
W przeszłości klub był organizatorem zawodów wojewódzkich Grand Prix Mazowsza, oraz Grand
Prix Amatorów.
W przeszłości korzystaliśmy z dofinansowań z takich programów jak:
- program LEADER LGD (Lokalna Grupa Działania) program na ok. 11.000 zł dotyczący zakupu
sprzętu sortowego.
- dofinansowania organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych
przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu.
- coroczne dotacje z budżetu Urzędu Miasta na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
biorących udział w współzawodnictwie sportowym.
- od trzech lat korzystamy z Programu KLUB, który jest organizowany przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki.
- Turniej stanowi kontynuację ubiegłorocznej imprezy Zatorze CUP realizowanej przez
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Nasze Zatorze" we współpracy z naszym klubem.
Co istotne klub to też doświadczone kadra instruktorów sportowych i koordynatorów, w dużej
mierze są to osoby które w przeszłości były zawodowymi zawodnikami sportów rakietowych, bądź
są obecnie aktywni zawodnikami.
Należy podkreślić, iż klub na terenie powiatu sierpeckiego stanowi bardzo istotny punkt promocji
sportów rakietowych, które w dużej mierze uważane są za sporty elitarne.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Uczniowski Klub Sportowy "Serw" od chwili wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie zaangażował
się aktywnie w zbiórki charytatywne na rzecz obywateli Ukrainy, przebywających na terenie miasta
Sierpca, jak i zbiórkach na rzecz Ukraińców pozostających w swoim kraju. Podejmowaliśmy również
inicjatywy sportowe otwarte na uczestnictwo dzieci z Ukrainy w celu ich integracji z rówieśnikami.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby osobowe:

Koordynator projektu – prezes UKS, instruktor sportowy, realizator imprez i wydarzeń sportowych.
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Osoba nadzorująca inne działania Klubu w tym działania realizowane z dotacji Urzędu Miejskiego w
Sierpcu, programu KLUB z MSiT. Animator sportu i rekreacji, animator czasu wolnego.
Usługa księgowa - (obsługa księgowa, finansowa i prawna oraz rozliczenie finansowe projektu)-
biuro rachunkowe;
Asystent osób niepełnosprawnych - posiadająca certyfikat ukończenia szkoleń w zakresie asystenta
osób niepełnosprawnych. Osoba ta odpowiedzialna będzie za wsparcie osób niepełnosprawnych
zgłaszacie specjalne potrzeby w zakresie uczestnictwa w projekcie. (praca społeczna)
Instruktorzy - osoby z uprawnieniami instruktorskimi w zakresie tenisa, tenisa stołowego,
badmintona.

Zasoby rzeczowe:
UKS posiada lokal na potrzeby biura i niezbędny sprzęt, który posłuży podczas realizacji projektu
taki jak: komputer stacjonarny, aparat fotograficzny, używany sprzed sportowy (rakiety, piłki, siatki i
inne). Sprzęt ten posiada różny stopień zużycia w związku z czym trudno oszacować wartość
wykorzystywanego do potrzeb projektu sprzętu jako wkładu rzeczowego - w związku z czym
wartości nie ujęto we wniosku.
Ponadto dysponujemy użyczonymi nieodpłatnie przez Urząd Miejski w Sierpcu obiektami
sportowymi w postaci kortów do gry w tenisa.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynagrodzenie instruktorów (60
godzin x 2 osoby x 60 zł/godzina)

7 200,00    

2. Sprzęt sportowy (komplet) 1 000,00    

3. Woda dla uczestników 400,00    

4. Upominki, dyplomy, medale (komplet) 900,00    

5. Opracowanie plakatu promującego
(wersja elektroniczna + 20 szt.)

300,00    

6. Obsługa ksiegowa 200,00    

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;
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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.
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