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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 "Bez Granic", Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000907937, Kod pocztowy:
09-506, Poczta: Nowy Duninów, Miejscowość: Soczewka, Ulica: Płocka, Numer posesji: 14,
Województwo:mazowieckie, Powiat: płocki, Gmina: Nowy Duninów, Strona www: , Adres e-mail:
fundacjabezgranic@onet.pl, Numer telefonu: 737314697,
 
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)

Katarzyna Ludwiczak
 
Adres e-mail: fundacjabezgranic@onet.pl Telefon: 
737314697

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Wakacje na wesoło !

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

23.08.2022 Data
zakończenia

15.09.2022

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

"Wakacje na wesoło!" to projekt, który skierowany do 80 uczestników: 30 młodych mieszkańców
gminy wiejskiej z terenu Gminy Nowy Duninów oraz 50 młodych gości z Ukrainy zamieszkujących
teren tej Gminy. Będą to zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym, które na co dzień mają ograniczony
dostęp do zajęć dodatkowych, które mają charakter rekreacyjny, edukacyjny i integracyjny.
Chcemy, aby spędzili swój wolny czas na poznawaniu, rozwijaniu i pogłębianiu swoich talentów i
pasji, ale też oderwaniu się od rzeczywistości, polsko-ukraińskiej integracji i zapoczątkowaniu
nowych przyjaźni. W gminie w której chcemy poprowadzić zajęcia nie odbywają się żadne zajęcia
poza szkolne lub wakacyjne integrujące dzieci i młodzież z Polski i Ukrainy. Do udziału w projekcie
zaprosimy również osoby z niepełnosprawnością, zapewnimy lokal dostosowany do potrzeb, pomoc
innej osoby jeśli zajdzie taka potrzeba, podczas wyjazdów autobus będzie również dostosowany do
potrzeb osób z niepełnosprawnością, zapewnimy również niezbędny sprzęt techniczny. W ramach
projektu uczestnicy będą mieli zapewnione następujące zajęcia:

1. Paintball - pozwala dzieciom rozwijać się ruchowo i fizycznie w bardzo przystępny sposób, dzieje
się to jakby przy okazji ganiania na polu paintballowym. Taka ciekawa rozrywka skutecznie odrywa
od komputera i stagnacyjnego spędzania czasu. Świetnym walorem Paintballa jest również nauka
odpowiedzialności, za siebie, za kolegów, ponieważ paintball to gra zespołowa. Dzieciaki lubią
wspólną rywalizację i interakcje, uspołeczniają się, uczą się radzić sobie w różnych sytuacjach
2. Park linowy i ścianka wspinaczkowa - to kolejne pomysły na zajęcia, które integrują, uczą
wzajemnej pomocy, ukazują jak ważna jest praca w grupach i wspólne zaufanie do siebie, czasami
to mały krok, ale żeby go pokonać trzeba naprawdę dużej odwagi.
3. Zajęcia kreatywne - Będą to dwa dni warsztatów kreatywnych o naprawdę różnorodnej
tematyce: *Woreczki zapachowe -Kompozycje z suszonych ziół i kwiatów zamknięte w
dekoracyjnych woreczkach. Do szafy, szuflady, kuchni, samochodu.Można tworzyć własne
mieszanki lub skorzystać z gotowych przepisów. Bazą większości receptur jest lawenda, płatki róż i
nagietka. Mieszanki wzbogacamy miętą, bazylią, tymiankiem, rozmarynem, majerankiem. Wszystkie
kwiaty i zioła pochodzą z polskich upraw ekologicznych. *mydełka glicerynowe - Na zajęciach dzieci
wykonają kolorowe, glicerynowe mydełko, dowiedzą się jak wynaleziono mydło oraz poznają wiele
ciekawostek związanych z mydlarstwem i myciem rąk. Nasze mydełka mogą być wykonane w
jednorazowych pojemnikach z pokrywką, by nie było problemu z zabraniem ich do domu. *kule
kąpielowe - Wanna pełna bąbelków to marzenie każdego dziecka! Kolorowe, pachnące bomby
wprowadzą element zabawy i uatrakcyjnią wieczorną kąpiel. Doskonałe także na prezent np. dla
mamy i babci.Podczas warsztatów wspólnie przygotujemy musujące kule kąpielowe do domowego
Spa. Aromatyczne, kolorowe, wzbogacone suszonymi kwiatami i naturalnymi dodatkami. Wyłącznie
z bezpiecznych produktów spożywczych. * Świece żelowe - Na zajęciach dzieci układają w szklanym
naczyniu kompozycję z wybranych elementów. Oferujemy różnorodne dekoracje: kolorowy piasek,
kamyki, muszelki, lśniące w blasku świecy cekiny, kwiatki, motylki i koraliki.

Każdy z uczestników będzie miał zapewniony transport na zajęcia - Paintball oraz park linowy i
ściankę wspinaczkową, na koniec zajęć wszyscy otrzymają pamiątkowy upominek.
W ramach zadania przewidziany jest posiłek dla wszystkich uczestników.

Poprzez udział w projekcie chcemy wdrażać dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu
wolnego oraz wspólnej integracji. Pokazać, że jest to sposób walki z nudą i marazmem dnia
codziennego. Uświadomić im, że to od nich zależy, jak będzie wyglądało ich życie, że w życiu należy
stawiać sobie cele i je osiągać. Takiego podejścia będą uczyły dzieci chociażby gry terenowe. Dzięki
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nim i innym formom edukacyjnym zdobędą wiedzę w działaniu, co w przyszłości przełoży się na
lepsze oceny w szkole, a co za tym idzie wzrost motywacji do nauki i działania. Chcemy promować
tezę, że warto stawiać na rozwój własny. Ukazywać jak ważna jest wzajemna pomoc oraz poleganie
na sobie.

W ramach zadania osoby z niepełnosprawnością będą mogły wziąć w nim czynny udział.
Zapewnimy: plakaty w przyjaznych kolorach, autobus dostosowany do potrzeb osób z
niepełnosprawnością, sale zajęciowe będą miały miejsca siedzące dla każdego, budynek w którym
będą zajęcia będzie miał sale na parterze, będą szerokie drzwi oraz toaleta na parterze, zapisać na
zajęcia będzie można się osobiście, telefonicznie lub mailowo. Na miejsce będzie mógł wejść pies
przewodnik lub asystent osób z niepełnosprawnością.

Miejsce realizacji

Gmina Nowy Duninów, Miasto Płock, powiat płocki

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba uczestników 80 zdjęcia, lista obecności

Park Linowy 80 uczestników, 1 wyjazd zdjęcia, faktura

Paintball 80 uczestników, 1 wyjazd zdjęcia, faktury

Warsztaty kreatywne 80 uczestników, 10 godzin
szkoleniowych

zdjęcia, faktury

Upominek z logo Mazowsza 80 sztuk faktura, zdjęcie, upominek

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

Fundacja " Bez Granic" powstała w 2021 roku, z inicjatywy dwojga przyjaciół. Zawsze chcieli działać
dla innych, zachęcać Mieszkańców całego Mazowsza do wspólnych inicjatyw, ukazywania, że tylko
dzięki wspólnej i ciężkiej pracy można uzyskać efekty o jakich się marzy. Fundacja już od początku
zaczęła współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
Starostwem Powiatowym w Płocku, Starostwem Powiatowym w Żurominie, Fundacją PZU,
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urzędem Gminy w Nowym
Duninowie oraz w Bodzanowie.
Wspólnie współorganizowaliśmy oraz realizowaliśmy swoje autorskie projekty z zakresu kultury,
promocji, turystyki, sportu, edukacji, pomocy osobom z niepełnosprawnością, zdrowia oraz ekologi i
rolnictwa.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Fundacja " Bez Granic " powstała w 2021 roku, jest to zespół dwójki przyjaciół, których połączył
wspólny cel - chęć działania dla innych! Chcemy docierać do każdej grupy wiekowej. Choć działamy
od niedawna mamy już kilka małych osiągnięć. Realizowaliśmy projekty: * "mała rzecz a cieszy"
dofinansowanego z programu Działaj Lokalnie! - tworzyliśmy hotele dla zwierząt, sadziliśmy drzewa
i krzewy miododajne, spotkaliśmy się z pszczelarzem i leśnikiem * " Kultura na żywo " - cykl 3
koncertów o charakterze patriotyczno - ludowym, a także ciekawymi wykładami etnografa o
niepodległości, projekt w ramach pakietu promocyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego. * "Razem możemy więcej!" - projekt dla osób z niepełnosprawnością oraz ich
opiekunów, polegający na wsparciu psychologicznym i terapeutycznym pomagającym w radzeniu
sobie z negatywnym skutkami covid -19, zrealizowany przy współpracy PFRON * "Spotkajmy się przy
choince" - to bożonarodzeniowe spotkanie dla mieszkańców Mazowsza w ramach pakietu
promocyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, były wspólne kolędy,
warsztaty kreatywne dla dzieci i dorosłych, prelekcja o obrzędach bożonarodzeniowych na
Mazowszu.
W roku 2022 zrealizowaliśmy: warsztaty na dzień babci i dziadka, warsztaty wielkanocne, Pikniki
integracyjne, Rajd rowerowy. Jesteśmy partnerem i współorganizatorem Biesiady Świętojańskiej
oraz Regat Żeglarskich na terenie Gminy Nowy Duninów.
Realizujemy również projekty we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego w Warszawie:
1. Szlaki Mazowsza - cykl wycieczek do miejsc kultury, koncert o tematyce ludowej, warsztaty
lektorskie, przedstawienie teatralne.
2. Ojczyzno Ma - wydarzenie promujące 11 listopada oraz Święto Niepodległości ( połączenie dwóch
znanych Zespołów Ludowych w jeden piękny Koncert)
3. Poznajmy się! - uczestnicy odwiedzą Miejsca wpisane na listę Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
Mazowsza.
4. Jak za dawnych lat! - cykl warsztatów i spotkań dla Mieszkańców w każdym wieku, gdzie w
ramach zajęć odbędzie się wspólne gotowanie, kino letnie, ognisko z przyśpiewkami i gitarą.

Wspólnie z Fundacją PZU realizujemy projekt mający na celu kształtowanie właściwych nawyków
żywieniowych u dzieci i dorosłych oraz zajęcia taneczne i fitness.
Wspólnie z PFRON realizujemy projekt - Razem Możemy Więcej 2! - gdzie poprzez zajęcia grupowe i
indywidualne pomagamy osobom z niepełnosprawnością wracać do tzn normalności i łągodzić
skutki covid 19.
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Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

1. Koordynator zadania - będzie działał w formie wolontariatu, będzie dbał o prawidłową realizację
projektu.
2. Dwóch wolontariuszy - będą dbać o prawidłowy przebieg wydarzeń, pomoc techniczną na
miejscu, robienie zdjęć, list obecności.
3. Sala do prowadzenia zajęć będzie użyczona przez Urząd Gminy w Nowym Duninowie.
4. Laptop i drukarka należące do Fundacji będą wykorzystywane do projektu i wydruku plakatów,
list obecności.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Paintball. 2 000,00    

2. Park Linowy i ścianka wspinaczkowa. 1 500,00    

3. Transport uczestników. 1 100,00    

4. Warsztaty kreatywne. 2 000,00    

5. Upominek dla każdego uczestnika. 2 000,00    

6. Poczęstunek podczas zajęć. 1 500,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 100,00 10 000,00 100,00

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)

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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