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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 Małgosi Braunek Bądź", Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000381339, Kod
pocztowy: 02-951, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica: Husarii, Numer posesji: 32,
Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina:Wilanów (dzielnica), Strona www:
www.fundacjabadz.pl, Adres e-mail: kontakt@fundacjabadz.pl, Numer telefonu: 571207720,
 
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)

Anita Nowińska
 
Adres e-mail: anita.nowinska@fundacjabadz.pl Telefon: 
792871982

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Bądźmy blisko cz. II

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

15.09.2022 Data
zakończenia

18.11.2022

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

Bądźmy blisko cz. II to zadanie polegające na organizacji 8 warsztatów kreatywno-ruchowych z
elementami Jogi i Uważności dla dzieci z Ukrainy i Polski. Każdy warsztat przewidziany jest na 3
godziny zegarowe zajęć. Łącznie przewiduje się udział we wszystkich warsztatach ok. 400 dzieci (ok.
50 dzieci na jeden warsztat) z terenu województwa mazowieckiego, w tym minimum 60% stanowić
będą uchodźcy z Ukrainy.
Warsztaty będą odbywały się w języku polskim i ukraińskim (podczas warsztatów będzie obecny
tłumacz języka ukraińskiego). Wskazanym warsztatom będzie towarzyszyła dobra zabawa w ruchu,
a także nauka relaksu, oddechu i skupiania uwagi na byciu tu i teraz. Będzie to również czas na
poznanie się wzajemne przez dzieci oraz integrację. Aby umożliwić skorzystanie z warsztatów jak
największej liczbie dzieci, warsztaty będą odbywały się w trybie weekendowym sobota lub niedziela
przez kolejnych 8 weekendów, począwszy od weekendu 17-18 września 2022 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o zapewnieniu
dostępności":
1) w zakresie dostępności architektonicznej miejsce odbywania warsztatów jest:
- wolne od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnej budynków, w których będzie
realizowane zadanie publiczne,
- zapewniona instalacja urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do pomieszczeń, w których realizowane
jest zadanie publiczne z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
- informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku, w którym jest realizowane zadanie publiczne, co
najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
- wstęp do budynku, gdzie realizowane jest zadanie publiczne, osobie korzystającej z psa
asystującego,
- osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób z
miejsca, gdzie realizowane jest zadanie publiczne.
2) w zakresie dostępności cyfrowej:
- strona internetowa, a także treści wykorzystywane do realizacji lub promocji zadania publicznego
zamieszczane na stronie "Fundacji Małgosi Braunek Bądź" i jej profilach społecznościowych, będą
dostępne cyfrowo, czyli będą spełniały zasady funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i
zrozumiałości przez spełnianie wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z
2019 r., z późn. zm.). Oznacza to, że muszą być one zgodne ze standardem WCAG 2.1, czyli Web
Content Accessibility Guidelines, który zawiera zbiór zasad, jakimi powinni kierować się twórcy
stron internetowych, aby przygotowane przez nich strony były maksymalnie dostępne dla osób z
różnymi niepełnosprawnościami,
- wszystkie treści cyfrowe opracowywane w ramach zadania i publikowane w Internecie, jak np.
zdjęcia, pliki graficzne, filmy, plakaty, dokumenty rekrutacyjne itp. będą dostępne cyfrowo;
3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej będzie zapewniona:
- obsługa, w ramach realizacji zadania publicznego, z wykorzystaniem środków wspierających
komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku
migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. z późn. zm.), tj. w szczególności
poczty elektronicznej, SMS, MMS, komunikatorów internetowych, strony internetowej lub poprzez
wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
- instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w ramach
zadania publicznego, w szczególności pętli indukcyjnej, systemu FM lub urządzeń opartych o inne
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technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
- poprzez umieszczenie na stronie internetowej Fundacji informacji o realizacji zadania publicznego
w postaci elektronicznego pliku zawierające tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w
polskim języku migowym, informacji w tekście łatwym do czytania i rozumienia,
- na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, w ramach realizowanego zadania publicznego,
komunikacji z Fundacją w formie określonej w tym wniosku.
W ramach realizacji zadania będzie wyznaczona osoba do komunikacji z osobami ze szczególnymi
potrzebami, w tym zbierania informacji o szczególnych potrzebach tych osób.

Miejsce realizacji

Warszawa Jazdów (Otwarty Jazdów, domek 10/2) z ogrodem

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 50 osób (na 3 godzinny
warsztat) (w przypadku 8
warsztatów łącznie 400
osób) (wśród uczestników
min. 60% dzieci z Ukrainy)

Lista uczestników

Liczba godzin warsztatów 24 godzin warsztatów (8
warsztatów po 3h każdy)

Program warsztatów

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

Charakterystyka oferenta

"Fundacja Małgosi Braunek Bądź" z siedzibą w Warszawie jest organizacją pozarządową działającą
od 2011 r., a od 2015 r. zajmującą się czynnie edukacją zdrowotną. Fundacja promuje
zintegrowane, holistyczne podejście zarówno do zdrowia, jak i do choroby. Główną osią działalności
Fundacji jest organizacja warsztatów, wydarzeń i akcji edukacyjnych. Działania kierowane są do
osób chorych onkologiczne i przewlekle, ich bliskich, a także do osób zdrowych, zainteresowanych
zdrowym trybem życia oraz prewencją chorób przewlekłych. Bezpośrednio po wybuchu wojny w
Ukrainie, Fundacja zaangażowała się w pomoc i wysyłkę leków, środków medycznych i higienicznych
oraz sprzętu medycznego do szpitali w Ukrainie, które to zaangażowanie przerodziło się dodatkowo
w stacjonarny projekt dedykowany uchodźczym dzieciom i dorosłym "Bądźmy blisko" realizowany
od czerwca 2022 r.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
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"Fundacja Małgosi Braunek Bądź" z siedzibą w Warszawie od jesieni 2021 r. realizuje projekt "Bądź
od małego" (skrót: BOM) dedykowany dzieciom oraz ich rodzicom i opiekunom. To działania
edukacyjne, tj. zajęcia, warsztaty i wykłady, które często w formie zabaw mają na celu zadbanie o
dobrostan dzieci oraz kształtowanie u nich zdrowych nawyków od najmłodszych lat. Wśród zajęć
znajdują się elementy jogi, pracy z emocjami, pracy z oddechem, elementy uważności, świadomość
ciała, budowanie więzi opartych na empatii. Zajęcia są kierowane dla dzieci od 4 lat.
Ponadto od czerwca 2022 r. Fundacja organizuje stacjonarny wakacyjny program dedykowany
uchodźczym dzieciom, w ramach którego odbywają się m. in. zajęcia kreatywno-ruchowe dla dzieci
po polsku i ukraińsku, które prowadzi Karolina Sienkiewicz. Jest to czas na ćwiczenie uwagi i
koncentracji, dobrą zabawę w ruchu, a także poznanie się, wsparcie, zintegrowanie, pobycie razem.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe:
Koordynator zadania: Agnieszka Lewelska - osoba posiadająca doświadczenie w realizacji zadań
opisanych w ofercie, która będzie zarządzała zadaniem pod względem organizacyjnym.
Prowadząca zajęcia kreatywno-ruchowe: Karolina Sienkiewicz - jest założycielką Czary Mary Joga i
twórczynią autorskich interdyscyplinarnych zajęć ruchowo-kreatywnych z elementami Jogi i
Uważności, które angażują, ćwiczą uwagę i koncentrację oraz programu Happy Kids. Cała
dotychczasowa wiedza, kursy, warsztaty i szkolenia, które w/w odbyła i które na bieżąco przechodzi
- łączy w jedno i działa z dziećmi - po to, aby jak najlepiej rozwinąć ich potencjał. W skład zajęć
wchodzą: sensoplastyka, muzykoterapia, kurs prowadzenia zajęć wg metody Weroniki Sherborne,
warsztaty relaksacji, warsztaty mindfullness, warszaty dotyczące świadomości. Karolina Sienkiewicz
posiada duże doświadczenie w realizacji zajęć kreatywno-ruchowych z dziećmi, w tym od czerwca
2022 r. prowadzi takie zajęcia w ramach stacjonarnego programu Fundacji "Bądźmy blisko".
Wolontariusze - osoby wspierające Fundację w podejmowanych przez nią działaniach i
organizowanych wydarzeniach, w tym warsztatach.
Zasoby rzeczowe:
W ramach realizacji zadania Fundacja będzie korzystała z telefonu komórkowego na abonament,
który znajduje się w jej zasobach.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Materiały na warsztaty (maty do jogi,
woreczki na oczy - opaski do relaksu)

4 200,00    

2. Wynagrodzenie prowadzącej zajęcia
kreatywno-ruchowe (8 warsztatów po
3 godziny każdy, koszt 1h warsztatów
to 110 zł)

2 640,00    

3. Wynagrodzenie tłumacza języka
ukraińskiego (8 warsztatów po 3
godziny każdy, koszt 1h to 60 zł)

1 440,00    

4. Poczęstunek (woda, soki, słone i
słodkie przekąski, owoce)

1 020,00    
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5. Promocja warsztatów (przygotowanie
projektu graficznego na social media)

400,00    

6. Wynagrodzenie Koordynatora zadania
(umawianie prowadzących, dzieci,
przygotowanie sali do warsztatów,
opieka i koordynacja wolontariuszy

300,00    

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;

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.



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: c003-ca5c-4e62

........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(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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