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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: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Borowice "Więcej Serca", Forma prawna:
Stowarzyszenie Zwykłe, Starostwo Powiatowe w Płocku: 78, Kod pocztowy: 09-470, Poczta:
Bodzanów, Miejscowość: Borowice, Ulica: Borowice, Numer posesji: 61, Województwo:
mazowieckie, Powiat: Płock, Gmina:m. Płock, Strona www: www.facebook.com/wjecej.serca,
Adres e-mail: waldemarbielski@gmail.com, Numer telefonu: 503760318,
 
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)

Waldemar Bielski
 
Adres e-mail: waldemarbielski@gmail.com Telefon: 
503760318

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Jeszcze więcej serca.

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

22.08.2022 Data
zakończenia

13.11.2022

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

Zadanie polega na przeprowadzenia działania integracyjnego ze społecznością lokalną rodzin
Ukraińskich na terenie gminy Bodzanów przeznaczone dla matek z dziećmi. W ramach zadania
zrealizujemy 3 wydarzenia integracyjne . Działaniem obejmiemy grupę łącznie 30 -40osób w tym 15
osób spełniających kryterium uchodźcy z Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego
państwa, przebywających na terenie województwa mazowieckiego z nadanym numerem PESEL.
Każde z wydarzeń trwać będzie 4 godziny i będzie to - doradztwo socjalno-bytowe dla uchodźców
grupowe i indywidualne - 2 godziny podczas wydarzenia oraz 2 godziny warsztatów kulturowych
takich jak wymiana przepisów i pokaz potraw kulinarnych oraz wspólnych warsztatów muzycznych,
znaczenia obyczajów ukraińskich vs obyczajów polskich, tradycji, metod wychowywania dzieci ,
wymiana spostrzeżeń matek, itp. przy wsparciu pań z lokalnego KGW. Na potrzeby zadania
poniesione zostaną następujące koszty: - zakup artykułów spożywczych - 2000zł - komplet x 3
komplety; - oprawa muzyczna wydarzenia (na potrzeby warsztatów muzycznych) - 500
zł/wydarzenie x 3 wydarzenia; - koordynacja i obsługa prawna - 700zł. zakup zabawek, pomocy
dydaktycznych ,wycinanek i innych rzeczy potrzebnych do stworzenia w świetlicy kącika dziecięcego
1800zł.Kryteria udziału Odbiorcami działania będzie 15 osób (rodziny - w różnym wieku)- uchodźcy z
Ukrainy którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. i posiadają wyrobiony numer PESEL, a także
przebywają na terenie województwa mazowieckiego. Sposób dokumentacji lista uczestników z
numerami PESEL i meldunkiem. 15 osób - mieszkańcy gminy Bodzanów, osoby w różnym wieku
udokumentowanych listą uczestnictwa. Zadanie wynika z zaobserwowanych potrzeb naszych
odbiorców, zwłaszcza osób które korzystają na co dzień ze wsparcia oferowanego przez naszą
lokalną społeczność i nasze Stowarzyszenie w szczególności lokalny spotkań integracyjnych podczas
których coraz częściej obserwujemy uczestnictwo osób z Ukrainy. Zwłaszcza z uwagi na fakt
zameldowania uchodźców na terenie naszej gminy, co wiąże się z koniecznością wsparcia procesu
ich integracji społecznej, Wsparcie poprzez organizację spotkań im przyjaznych nastawionych na
wspólne zrozumienie i poznanie oraz wymianę swych kultur. Podczas zwykłych rozmów z
uchodźcami przebywającymi na terenie gminy Bodzanów, wiemy czego potrzebują oraz z jakimi
problemami się borykają, część z nich mówi że są nierozumiani przez społeczność, mają problemy w
podejmowaniu aktywności społecznej z uwagi na brak odpowiednich form wsparcia. Działania są
oparte również na wywiadach z lokalnymi organizacjami takimi jak inne Kola Gospodyń Wiejskich,
rady parafii, Jednostki Straży pożarnej czy inne stowarzyszenia, które bezpośrednio mają styczność z
tymi osobami. Działania projektowe na wypadek wprowadzenia nowych obostrzeń sanitarnych
prowadzone będą zgodnie z ich wytycznymi. Działania projektowe prowadzone będą zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnym
potrzebami w zakresie dostępu alternatywnego.

Miejsce realizacji

Swietlice wiejskie w Gminie Bodzanów pow. płocki

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

osoby objęte projektem 45 osób lista obecnosci , wnioski,
dokumentacja fotograficzna

osoby objęte projektem 3 spotkania lista obecności,
dokumentacja fotograficzna,
rachunki za produkty

Liczba osób o statucie uchodźcy,
biorących udział w projekcie

15 osób karta zgloszenia, lista
obecności, dok. foto.

Liczba godzin warsztatów socjalnych 4,5 godziny Listy uczestników, dok.
fotograficzna, sprawozdanie
koordynatora projektu i
wnioski

liczba godzin warsztatów kulinarnych 4,5 godziny Listy uczestników, dok.
fotograficzna, rachunki za
produkty spożywcze, gaz ,
naczynia jednorazowe

liczba godzin warsztatów muzycznych 3 godziny Listy uczestników, dok.
fotograficzna, sprawozdanie
z pracy terapeuty
muzycznego

kącik edukacyjno- zabawowy dla dzieci komplet materiałów
dydaktycznych dla dzieci

faktura zakupowa

wymiana metod i sposobów
wychowania dzieci miedzy matkami z
Polski , a Ukrainy, spędzania wolnego
czasu z dziecmi po zajęciach lekcyjnych
w czasie wolnym od nauki

materiały i zabawki w kąciku
edukacyjnym, wyodrębniony
czas podczas warsztatów

Listy uczestników, dok.
fotograficzna, sprawozdanie
koordynatora projektu i
wnoski

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

Jesteśmy młodym Stowarzyszeniem od 18 lutego 2021r. Stowarzyszenie udziela się w akcjach
charytatywnych, licytacjach na rzecz chorych dzieci. W naszych założeniach jest integracja
mieszkańców wsi, propagowanie wiedzy o naszej miejscowości, działanie rzecz naszej wsi,
integrowanie, kultywowanie, propagowanie tradycji lokalnych, kulinarnych, promowanie zdrowego
trybu życia. Aktywizacja seniorów i osób niepełnosprawnych.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Realizowaliśmy projekty integracyjne dla lokalnej społeczności pod patronatem Starosty płockiego,
organizowaliśmy pikniki charytatywne, współorganizowaliśmy wspólnie z innymi organizacjami
imprezy społeczne. Organizowaliśmy lokalne zbiórki pomocowe dla uchodżców z Ukrainy.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe: Koordynator projektu – osoba posiadająca doświadczenie w realizacji projektu, w
tym zarządza pod względem organizacyjnym jak i finansowym. W latach ubiegłych aktywnie
uczestniczyła w realizacji projektów, w tym zajmowała się koordynacją projektów, kierowanych
m.in. do osób w potrzebie.. Księgowość – wykształcenie z zakresu rachunkowości, posiada
wieloletnie doświadczenie w zakresu prowadzenia rachunkowości, w tym rachunkowości w
organizacjach pozarządowych. Wolontariusze - członkowie Stowarzyszenia i osoby z nią
współpracujące jak np. członkinie KGW. - obsługa przygotowania i wydawania obiadów. Instruktor
ds. socjalnych - osoba z doświadczeniem z zakresu pomocy i polityki społecznej, wieloletni
pracownik instytucji pomocy społecznej na poziomie samorządu województwa mazowieckiego.
Posiada wykształcenie z zakresu zarzadzania podmiotami gospodarki społecznej. Zasoby rzeczowe:
Do potrzeb realizacji projektu wykorzystane zostaną zasoby własne w postaci drukarki, laptopa,
samochody osobowego, telefonu. Biorąc pod uwagę wiek tych zasobów trudne jest oszacowanie ich
wartości dlatego też nie zostały one ujęte w kosztorysie. Zasoby finansowe, stowarzyszenie nie
przewiduje wkładu własnego finansowego.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. produkty spożywcze 2000zł komplet. 3
komplety

6 000,00    

2. terapia muzyczna z oprawą . 1
warsztaty 500zł . 3 spotkania
muzyczne

1 500,00    

3. materiały dydaktyczne i zabawki do
stworzenia kącika dydaktycznego dla
dzieci. komplet

1 800,00    

4. koordynacja socjalna i obsluga
księgowości

700,00    

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