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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: KLUB SPORTOWY OŻAROWIANKA, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej,
Starosta Warszawski Zachodni Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej: SKF "A" 139, Kod
pocztowy: 05-850, Poczta: Ożarów Mazowiecki, Miejscowość: Ożarów Mazowiecki, Ulica:
Poznańska, Numer posesji: 123, Województwo:mazowieckie, Powiat: warszawski zachodni,
Gmina: Ożarów Mazowiecki, Strona www: https://ozarowianka.pl, Adres e-mail:
biuro@ozarowianka.pl, Numer telefonu: +48603762608,
 
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)

Maciej Jówko
 
Adres e-mail: biuro@ozarowianka.pl Telefon: 
+48603762608

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Integracyjny piknik sportowy Razem w Aktywność!

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

25.09.2022 Data
zakończenia

25.09.2022

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

Integracyjny piknik sportowy Razem w Aktywność!
Celem pikniku jest integracja w sporcie grup wykluczonych społecznie lub zagrożonych
wykluczeniem oraz aktywizacja osób nie uprawiających sportu.

Uczestnikami pikniku będą dzieci i młodzież trenująca w KS Ożarowianka Ożarów Mazowiecki, ich
rodzice, rodziny uchodźców z Ukrainy przebywające w ośrodku pobytu dla uchodźców w Ożarowie
Mazowieckim i Kręczkach. Naszym celem jest zainteresowanie osób nieaktywnych uprawianiem
sportu i integracja uczestników pikniku.
Obserwujemy, że dzieci i młodzież z Ukrainy przebywające w Hali Widowiskowo-Sportowej tworzą
zamkniętą społeczność i nie integrują się z dziećmi polskimi trenującymi w Klubie Ożarowianka
Ożarów. Liczymy na to, że piknik stanie się początkiem takiej integracji. Podobnie dzieci
przebywające w ośrodku pobytu długoterminowego dla uchodźców z Ukrainy, który zlokalizowany
jest w Ożarowie przy ul. Żeromskiego 3 przebywają głównie w swoim gronie, gdyż w najbliższej
okolicy nie ma dużych osiedli mieszkaniowych. Dzieci te trauma wojny pozbawiła radości
dzieciństwa. Chcemy podczas pikniku zachęcić dzieci do aktywności sportowej i planujemy pozyskać
dofinansowanie na pokrycie kosztów zajęć dla tych dzieci i młodzieży w naszym klubie, gdyby
zdecydowały się kontynuować uprawianie aktywności sportowej. Ze względu na niezbyt wygodne
skomunikowanie ośrodka w którym mieszkają uchodźcy z obiektem KSO w Kręczkach musimy
zapewnić transport autokarowy.
Jesteśmy przygotowani na obsługę dzieci niesłyszących. Posiadamy w trenera posługującego się
językiem migowym, reprezentanta Polski w piłce nożnej niesłyszących. Zamierzamy zaprosić na
piknik dzieci z ośrodka dla niedosłyszących.

Piknik będzie trwał 6 godzin. W ramach pikniku planowane jest:
1. Rozegranie meczów pokazowych rocznika 2009, który obecnie gra w I lidze MZPN, rocznika 2007 i
wybranych młodszych roczników.
2. Treningi pokazowe we wszystkich kategoriach wiekowych w piłce nożnej: Lwiątka, Skrzat, Żak,
Orlik, Młodzik i Trampkarz oraz trening pokazowy strzelania z łuku.
3. Treningi otwarte dla osób, które chciałyby spróbować swoich sił.
4. Różnej konkurencje sportowe z medalami i dyplomami, przygotowane i przeprowadzone przez
naszych trenerów.
5. Sparing drużyny rodziców.
Liczymy na to, że w wynikiem pikniku będzie również zachęcenie do rywalizacji sportowej i
trenowania rodziców dzieci trenujących w naszym i okolicznych klubach sportowych.
Planujemy utworzenie ligi rodziców w klubach, która następnie skończy się rywalizacją drużyn
rodziców na szczeblu powiatu. W KS Ożarowianka Ożarów przeprowadziliśmy rozgrywki ligi
rodziców na wiosnę 2022 r.
Jako dodatkowe atrakcje dla dzieci przewidujemy dmuchańce dla najmłodszych, ogromne bańki
mydlane, piniaty i malowanie buziek w motywy piłkarskie. Przygotujemy watę cukrową. Mamy
nadzieje, że przywrócimy uśmiechy na twarze dzieci.

Miejsce realizacji

KS Ożarowianka Ożarów Mazowiecki, ul. Sochaczewska 218, 05-850 Kręczki
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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 pikniku trenujących
w KS Ożarowianka Ożarów i ich
rodziców

150 Fotorelacja

Liczba uczestników pikniku z ośrodków
dla uchodźców z Ukrainy w Ożarowie
Mazowieckim i Kręczkach

100 Deklaracja koordynatorów
ośrodków

Liczba meczów pokazowych 5 fotorelacja

Liczba konkurencji sportowych 30 fotorelacja

Liczba treningów pokazowych i
treningów otwartych dla chętnych

18 Fotorelacja

Liczba godzin pikniku 6 Harmonogram pikniku

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

Charakterystyka oferenta

Klub Sportowy Ożarowianka Ożarów Mazowiecki posiada wieloletnie doświadczenie w promocji
kultury fizycznej i sportu. Jest najstarszą jednostką tego typu na naszym terenie - początki
działalności klubu to 1924 rok. Aktualnie prowadzimy zorganizowane zajęcia z łucznictwa, piłki
nożnej, tenisa stołowego i piłki koszykowej, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród
mieszkańców naszej gminy. Klub Sportowy Ożarowianka Ożarów Mazowiecki prowadzi zajęcia
sportowe w sekcjach piłka nożna, koszykówka, tenis stołowy oraz łucznictwo. W klubie trenuje
ponad 250 dzieci i młodzieży.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Byliśmy organizatorem Halowych Rozgrywek Piłki Nożnej ,,Gram o zdrowie”, sportowej oprawy Dni
Ożarowa Mazowieckiego, jak również imprezy biegowej o zasięgu ogólnopolskim Biegu
Ożarowskiego im. Janusza Kusocińskiego.
W roku 2021 roku Klub Sportowy Ożarowianka realizował, przy współpracy z administracją
publiczną następujące zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji - prowadzenie
systematycznych zajęć sportowych, organizacja obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych w
Ożarowie Mazowieckim ,,Sportowy Ożarów”.
Nasz klub organizuje sparingi, turnieje i eventy sportowe. Organizujemy obozy i półkolonie dla
dzieci i młodzieży.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
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Zasoby kadrowe
Trenerzy prowadzący zajęcia posiadają wieloletnie doświadczenie zawodnicze i trenerskie. Do
realizacji zadania przewidujemy osoby posiadających następujące kwalifikacje: UEFA A, UEFA B,
Grassroots C, trenerów przygotowania motorycznego i instruktorów. Posiadamy trenerów ze
znajomością języka rosyjskiego, języka migowego, jak również trenerów posiadających kursy
prowadzenia zajęć sportowych dla osób zagrożonych depresją. Trenerzy zwracają uwagę na
mentalne potrzeby uczestników zajęć, budują ich poczucie własnej wartości. Dbają o integrację
dzieci i młodzieży w drużynach i pilnują przestrzegania zasad fair play. Swoją pracę wykonują z pasją
i zaangażowaniem.
Nadzór i kontrole nad realizacją zadania sprawują: koordynator projektu, księgowa oraz, członkowie
zarządu Klubu. W projekt zaangażowani są również rodzice, którzy nieodpłatnie, pomagają w
prawidłowej realizacji zadania.

Zasoby rzeczowe
Klub posiada zaplecze rzeczowe do realizacji projektu Pikniku integracyjnego "Razem w Aktywność".
Jesteśmy ,,biorącym w użyczenie" teren znajdujący się w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy
Poznańskiej 123. Na tym terenie prowadzimy część zajęć sportowo-rekreacyjnych z zakresu piłki
nożnej. Obiekt wyposażony jest w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć (boiska z naturalnej trawy
, oświetlenie, bramki meczowe i treningowe), budynek klubowy wraz z zapleczem sanitarnym.
Większość zajęć w okresie wiosna, lato, jesień prowadzimy na terenie znajdującym się przy ulicy
Sochaczewskiej 218 w Kręczkach. Jest to ogrodzony teren na którym znajdują się dwa boiska
trawiaste, wobec których jesteśmy również ,, biorącym w użyczenie". Część zajęć z koszykówki,
łucznictwa, piłki nożnej i tenisa
stołowego prowadzimy na terenach i obiektach należących do Gminy Ożarów Mazowiecki, CWS
Gminy Ożarów Maz. jak i GOSIRu w Ożarowie Mazowieckim Są one wyposażone w infrastrukturę
wystarczającą do potrzeb realizacji naszego projektu. W swoich zasobach posiadamy również maty
łucznicze, stoły do tenisa stołowego, łuki, piłki, pachołki i wiele innego sprzętu sportowego, który
wykorzystywany jest w codziennym prowadzeniu zajęć.

Zasoby finansowe
W realizację zadania angażować będziemy środki własne
Przewidywana suma środków finansowych spoza dotacji: 9 000,00 zł
● Wkład własny finansowy w kwocie: 5 000,00 zł, w tym:
○ Środki finansowe własne w kwocie: 5 000,00 zł
○ Środki finansowe z innych źródeł publicznych: 0,00 zł
○ Pozostałe środki finansowe w kwocie: 0,00 zł
● Wkład własny niefinansowy w kwocie: 4 000,00 zł, w tym:
○ wypożyczenie boisk: 2 400,00 zł
○ wypożyczenie sprzętu: 600,00 zł
○ praca wolontariuszy: 1000,00 zł
● Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania w kwocie: 0,00 zł

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł
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1. wynagrodzenia trenerów (10
trenerów, 6 godzin pracy + czas
przygotowania konkurencji
sportowych)

8 730,00    

2. wynagrodzenie ratownika medycznego
(1 ratownik, 6 godzin pracy)

600,00    

3. obsługa graficzna (przygotowanie
projektu plakatu)

579,00    

4. wynagrodzenie sędziego (1 sędzia, 6
godzin pracy)

873,00    

5. fotograf (zdjęcia, nagrania wideo,
montaż filmu)

694,00    

6. komentator 728,00    

7. wynajem toalet (2 toalety toi toi,
usytuowane blisko miejsca pikniku)

500,00    

8. wynajem namiotu 1 000,00    

9. medale i dyplomy dla dla zwycięzców
konkurencji

1 000,00    

10. autokar (transport 100 osób z
Żeromskiego 3 do Kręczek i z
powrotem)

900,00    

11. wydruk plakatów 350,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 15 954,00 10 000,00 5 954,00

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;
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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.
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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