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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 FRAJDA, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000871166, Kod pocztowy: 26-
600, Poczta: Radom, Miejscowość: Radom, Ulica: Poselska, Numer posesji: 5, Numer lokalu: 1,
Województwo:mazowieckie, Powiat: Radom, Gmina:m. Radom, Strona www: www.frajda.org,
Adres e-mail: biurofrajda@gmail.com, Numer telefonu: 601280464,
 
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)

DARIUSZ GAŁĄZKA
 
Adres e-mail: biurofrajda@gmail.com Telefon: 601280464

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego „Wsparcie organizacji pozarządowych w trybie "małych
dotacji" na rzecz uchodźców z Ukrainy”

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

22.08.2022 Data
zakończenia

26.08.2022

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

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert Fundacja FRAJDA pragnie zgłosić swoją kandydaturę na
rzecz uchodźców z Ukrainy. Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju
społeczeństwa w szczególności dzieci i młodzieży, a zwłaszcza podejmowanie inicjatyw w obszarach:
kultury, nauki, oświaty, edukacji i wychowania, praw człowieka, ochrony zdrowia, rozwoju
regionalnego i lokalnego a w tych trudnych czasach również międzynarodowego, w zakresie
pomocy społecznej, dobroczynności, kultury fizycznej i sportu. Celem głównym wydarzenia jest
wzmocnienie więzi dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy którzy na skutek wojny osiedlili się w
Radomiu i chcieliby poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego realizować swoje pasje.
Warsztaty 5 dniowe o nazwie „Razem Fajnie” to cykl 5 spotkań dwu godzinnych dla jednej
mieszanej grupy max 16 osobowej .
Termin 22.08 – 26-08.
Tematyka warsztatów będzie skupiać się na integracji poprzez taniec. Każde spotkanie będzie
zawierać autorską choreografię, ruchowe zabawy taneczne, oprawę muzyczną.
Skupimy się również na wzmacnianiu poczucia własnej wartości wykorzystując elementy treningu
mentalnego oraz pobudzanie kreatywności. Jednym z elementów warsztatów będzie mini gra
terenowa która odbędzie się w pobliskim parku. Ludzie pracujący dla fundacji to specjaliści w tego
typu zajęciach.

Miejsce realizacji

Park Obozisko, MOK Amfiteatr, Scena Obozisko.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Umożliwienie dzieciom pochodzącym z
Ukrainy mieszkającym w Radomiu
wzięcie udziału w warsztatach
integracyjnych "Razem fajnie"

Dzieci w wieku 6-13 lat Dokumentacja fotograficzna,
sprawozdanie z realizacji
zadania, harmonogram
wydarzenia, faktury za zakup
materiałów

Umożliwienie uczestnikom warsztatów
wzięcie udziału w mini grze terenowej

Dzieci w wieku 6-13 lat dokumentacja fotograficzna,
faktury za zakup materiałów

Umożliwienie uczestnikom warsztatów
wzięcie udziału w poczęstunku

Poczęstunek dla
uczestników warsztatów

faktury za zakup artykułów

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

Członkowie Fundacji od 6 lat prowadzą zajęcia edukacyjno-taneczne w radomskich placówkach
oświatowych - obecnie w 20 szkołach podstawowych. W programie, który jest przez nich stworzony
i realizowany brało udział ponad 4000 dzieci w wieku 6-10 lat. Ponadto członkowie fundacji to
również organizatorzy dziecięcych pokazów tanecznych, organizatorzy aktywnego wypoczynku oraz
warsztatów tanecznych dla dzieci i ich rodzin, w ramach których przeprowadzane są gry terenowe,
animacje dla dzieci i ich rodzin.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Fundacja Frajda dysponuje wolontariuszami z doświadczeniem którzy na co dzień pracują z dziećmi
w radomskich szkołach podstawowych realizując program edukacyjno - taneczny. Wolontariusze
oraz osoby prowadzące realizują ten program od 6 lat. Mają również doświadczenie w organizacji
letnich warsztatów oraz rodzinnych gier terenowych

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

- Nasze zasoby to przestrzeń do prowadzenia warsztatów wyposażona w lustra, klimatyzację,
toalety oraz szatnie. Naszym zasobem jest również przestrzeń wokół budynku czyli piękny park
istotny przy grze terenowej. Zasobem jest także skrupulatnie przygotowany atrakcyjny program
warsztatów oraz metodyka wdrażania.
- Naszym zasobem jest projekt nadruku na koszulkach z tytułem warsztatów

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Osoba prowadząca warsztaty 2 000,00    

2. Sprzęt grający typu mobilna kolumna 2 000,00    

3. Maszyna do pinów: atrakcyjny atrybut
gry terenowej której uczestnicy mogą
wykazać się kreatywnością i zrobić
sobie pamiątkę

2 000,00    

4. Okazjonalny t shirt dla uczestników
warsztatów

1 000,00    

5. Materiały plastyczne 500,00    

6. Poczęstunek 500,00    

7. Księgowość i opracowanie
dokumentacji

1 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9 000,00 9 000,00 0,00
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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..............................

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.
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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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