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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 "Smaki Ukrainy na Duninowskich Ziemiach"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

28.08.2022 Data
zakończenia

31.10.2022

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

Gotowanie to wielka przyjemność, a jeśli robi się to z serca smakuje przepysznie. W ramach
projektu jaki chcemy zorganizować odbędą się zajęcia kulinarne z ukraińskimi dziećmi dorosłymi
oraz ukochanymi babciami. Wspólne gotowanie i kolacja na zakończenie zajęć wniesie na pewno
ogrom radości, ale też wymiany wspólnych doświadczeń i smaków.
W ramach zajęć odbędzie się wspólne lepienie, gotowanie i smakowanie ukraińskich pierogów z
ziemniakami i serem, ale też dania Kuchni polskiej przygotowane przez babcia razem z Gośćmi z
Ukrainy. Spotkanie to ma być być sprzyjające wzajemnej integracji i poznawaniu kultur. Będzie
gwarnie, radośnie i bardzo smacznie.
Gotowanie ćwiczy i relaksuje mózg, zapewnia ruch dłoni i palców, stymuluje zmysły, przez co ma
moc zmniejszania stresu. Przez większą część naszego życia uczymy się świadomie korzystać ze
spożywania pokarmów. Dlatego tak ważne są kulinarne zajęcia podczas których warto sięgać po
bezpieczne produkty spożywcze. Dzieci dotykając mąki, oleju czy np. ugotowanego makaronu
doświadczają nowych wrażeń sensorycznych. Mają okazję obserwować, jak suchy i sypki materiał
zmienia się w mokry i kleisty, a następnie miękki i stały. Tak jak działo się to w przypadku
przygotowywanych pierogów oraz innych dań mącznych.

Uczestnictwo w takich zajęciach wpłynie korzystnie na samopoczucie i dostarcza wiary we własne
możliwości. Wspólne gotowanie oznacza wzajemną współpracę i komunikację, a także w naturalny
sposób pokazuje jak ważna jest rola każdej osoby w procesie osiągania wspólnego celu. Zajęcia
kulinarne to jednocześnie nauka pracy w grupie, nawiązywania i podtrzymywania relacji,
koncentracji i odpowiedzialności. Uczestnicy gotowania szybko widzą efekty swojej pracy, którymi
mogą się pochwalić i podzielić, a to przynosi satysfakcję.

W zadaniu udział weźmie 50 uczestników, którzy spotkają się na wspólnych warsztatach oraz kolacji
spędzonej w miłym i przyjaznym gronie.

Celem projektu jest:
- integracja Polaków i Gości z Ukrainy zamieszkujących Gminę Nowy Duninów
- promowanie kuchni polskiej
- promowanie kuchni ukraińskiej
- postrzeganie Mazowsza jako przyjaznego i gościnnego
- tworzenie się nowych przyjaźni
- ukazanie, że współpraca zawsze buduje
- ukazanie jak ważna jest praca w grupach, która pomaga uzyskać wspólny cel.

W ramach zadania udział wezmą również osoby z niepełnosprawnością, które będą miały
zapewnione odpowiednie warunki tj. toaletę na parterze, szerokie drzwi, podjazd, możliwość
wejścia psa przewodnika lub osoby do pomocy, możliwość zgłoszeń osobiście, telefonicznie oraz
mailowo.

Miejsce realizacji

Gmina Nowy Duninów, powiat płocki.



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 094d-98c8-fdd1

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Uczestnicy. 50 lista obecności, zdjęcia.

Warsztaty kulinarne 6 godzin faktura, zdjęcia, lista
obecności

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

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
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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.

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. Produkty na przeprowadzenie
warsztatów kulinarnych.

4 100,00    

2. Soki, napoje i woda. 600,00    

3. Talerzyki, kubeczki, serwetki i sztućce
jednorazowe do realizacji zadania.

300,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5 000,00 5 000,00 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;
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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)

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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