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)

17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

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 Społeczno-kulturalne "sokół" w Bodzanowie, Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer
Krs: 0000590804, Kod pocztowy: 09-470, Poczta: Bodzanów, Miejscowość: Chodkowo, Ulica: Bankowa, Numer posesji: 7,
Województwo: mazowieckie, Powiat: płocki, Gmina: Bodzanów, Strona www: www.sokol-bodzanow.pl, Adres e-mail:
sokol.bodzanow@wp.pl, Numer telefonu: 510314384
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)

Mirosława Żaglewska
Adres e-mail: sokol.bodzanow@wp.pl Telefon: 510314384

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Maluchy na start !

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

01.06.2019

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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30.08.2019

Opis zadania
"Maluchy na start!" to zadanie, którego głównym celem jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla małych
dzieci w wieku od 3 do 6 lat poprzez organizację w Gminie Bodzanów imprezy sportowo - rekreacyjnej, promującej w
województwie mazowieckim kulturę fizyczną w okresie trwania zadania. W dniu 15 sierpnia 2019 r. o godz. 16.00
wystartuje 70 dzieci, na określonym w regulaminie dystansie (miejsce: Bodzanów ul. Bankowa 1) Liczba bezpośrednich
uczestników biegu 70 dzieci /dziewczynki i chłopcy/. Liczba pośrednich uczestników 500 osób /kibice: dzieci, młodzież,
osoby dorosłe, seniorzy /całe rodziny, internauci /. Gmina Bodzanów jest gminą wiejską. Liczba mieszkańców gminy
wynosi 8.2 tys. stan na 31.12.2018 r. Na terenie gminy nie ma ogólnie dostępnego zaplecza sportowego tj. basenu i
ośrodka sportowo-rekreacyjnego. Najmłodsze dzieci prowadzą niezdrowy tryb życia, który przejawia się w niskiej
aktywności fizycznej, złym odżywianiu. Prowadzenie niezdrowego tryb życia ujemnie wpływa również na kompetencje
społeczne dzieci. Przedmiotowy projekt zintegruje w szerokim zakresie społeczność lokalną i będzie skierowany do dzieci z
terenu województwa mazowieckiego. Sport jest „lekiem” na wszystkie problemy zarówno fizyczne, psychiczne jak i
społeczne. Ważną alternatywą do skutecznego przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym jest wzmocnienie
społeczeństwa, wzmocnienie instytucji rodziny poprzez zwrócenie ich uwagi na aspekt zdrowotny pod względem
krzewienia kultury fizycznej. Dla Oferenta ważne jest żeby społeczeństwo otrzymało narzędzie do tego aby stali się
aktywni fizycznie w swoim środowisku, co gwarantuje niwelację zagrożeń ryzykownych w społeczności lokalnej.
Zorganizowanie biegu dla małych dzieci wykształtuje w społeczeństwie sportowe postawy obywatelskie. W ocenie
oferenta koszt realizacji zadania jest niski w stosunku do wartości jaką niesie udział dzieci w biegu, do ilości przyszłych
biegaczy i docelowo ich zdrowia. Dla dzieci organizacja tego biegu i udział w nim będzie wstępem do nowocześniejszego
życia, zwiększania własnej wiedzy i otwartości na zmianę niezdrowego trybu życia. Przeprowadzone wywiady słowne
przez członków stowarzyszenia, wśród mieszkańców Bodzanowa wskazują jednoznacznie na potrzebę realizacji projektu
pod kontem zwiększenia aktywności fizycznej a co za tym idzie poprawy zdrowia własnych pociech. Mazowsze jest
regionem rozwiniętym pod względem ekonomicznym i sportowym, jednak na terenach wiejskich w małych gminach,
istnieją duże różnice w stosunku do warunków sportowych jakie pozostają do dyspozycji społeczności w miastach. Dlatego
tak ważne jest aby upowszechnianie kultury fizycznej było równomiernie rozłożone również na terenach wiejskich gdzie
gminy borykają się z problemami finansowymi i gdzie zamiłowania sportowe są niedoinwestowane.Poprzez organizację
biegu dla dzieci społeczność zwróci uwagę na sport jakim jest bieganie a rozmowy z uczestnikami biegu pozwolą
zrozumieć jaki pozytywny wpływ wywiera bieganie na zdrowie człowieka. Podczas imprezy sportowej nawiążą się nowe
znajomości ,rodziny z dziećmi aktywnie spędzą czas wolny w realu bez komputera. Dzieci będą mieli temat do rozmów z
rodzicami o osiągnięciach lokalnych biegaczy. Społeczeństwo uzyska wiedzę na temat kształtowania sportowych postaw
obywatelskich w środowisku kibiców. Społeczeństwo będzie bardziej aktywne fizycznie, zacznie zwracać uwagę na zdrowy
tryb życia, rodziny wyjdą z domu, będą mniej samotni, nawiążą kontakty międzyludzkie W ramach zadania przygotujemy
regulamin imprezy biegowej, formularze zgłoszeń, plakaty promocyjne. Dokonamy naboru dzieci z terenu województwa
mazowieckiego, rodzice dzieci wypełnią formularze zgłoszenia. Ogłoszenia i plakaty o możliwości uczestnictwa w biegu
będą ogłaszane w prasie, portalach społecznościowych oraz na gminnej stronie www.bodzanow.pl . Zgłoszenia i deklaracje
udziału w biegu będą prowadzone w postaci papierowej. Decydować będzie kolejność zgłoszeń. Będzie również zrobiona
lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji uczestnika z biegu, zaprosimy osobę z listy rezerwowej. Zakupimy medale,
nagrody dla dzieci, oraz zakupimy materiały promocyjne dla przygotowania starterów dla dzieci uczestniczących w biegu.
W dniu imprezy sportowej przygotujemy punkt odżywiania i odświeżania dla dzieci. Zakupimy wodę dla dzieci. Wykupimy
ubezpieczenie dla dzieci i podpiszemy umowę z firmą obsługującą usługę medyczną na biegu. Wolontariusz w projekcie
przygotuje dyplomy i numery startowe. Dokonamy ostatecznego rozliczenia i sprawozdania z zadania. Zadanie jest zgodne
z działalnością statutową naszego stowarzyszenia i będzie realizowane na rzecz mieszkańców Województwa
Mazowieckiego. Ogłoszenia o naborze do projektu będą umieszczone : 1. na stronie stronie profilaktycznej Gminy
Bodzanów na facebooku: https://www.facebook.com/gmina.bodzanow.stawia.na.rodzine/ 2.na stronie stowarzyszenia na
facebooku :https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Społeczno-Kulturalne-SOKÓŁ-w-Bodzanowie 3. na stronie Urzędu
Gminy w Bodzanowie www.bodzanow.pl 4. na stronie internetowej www.sokol-bodzanow.pl Grupa odbiorców zadania:
Bezpośrednimi odbiorcami projektu jest 70 dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkujących na terenie województwa
mazowieckiego, dziewczynki i chłopcy. Pośrednimi odbiorcami będą rodzice dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, publiczność
oraz internauci czytający relacje z biegu ok. 500 osób.
Miejsce realizacji
Miejscowość Bodzanów pow. płocki. na działce przy ul. Bankowej 1

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika
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przygotowanie imprezy biegowej

1 sz biegowej imprezy
udział 70 dzieci chłopców i
dziewczynek
w wieku 3-6 lat

zdjęcia, formularze zgłoszenia,
regulamin, 2 ogłoszenia w
lokalnych gazetach, portalach
społecznościowych i stronach
internetowych

zakup medali dla dzieci

70 szt medali dla dzieci

faktura lub rachunek za zakup
medali

przygotowanie plakatu promocyjnego

przygotowanie 1 szt. plakatu
promującego z logo darczyńcy,
wydruk 20 sztuk

faktura, zdjęcie

podpisanie umowy o świadczenie usług
medycznych podczas imprezy biegowej

1 szt umowa z firmą medyczną

umowa i faktura, zdjęcia

przygotowanie punktu odżywiania i
odświeżania dla dzieci

1 szt punktu odżywiania

faktury, zdjęcia

zakup wody dla dzieci

zakup wody smakowej i soków 200 szt

faktura, zdjęcia

zakup nagród dla dzieci / gry planszowe/

70 szt. edukacyjnych gier
planszowych

faktura , zdjęcia

zakup ubezpieczenia dla dzieci

zawarcie 1 szt. polisy
ubezpieczeniowej

umowa

zakup starterów dla dzieci

70 szt koszulek promocyjnych. 70
szt długopisów, 70 szt czapeczek
promocyjnych, 70 szt smycze
promocyjne

faktura, zdjęcia

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Jesteśmy stowarzyszeniem, które działa od 2016 r. prowadzimy działania nieodpłatne w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej na terenie województwa mazowieckiego. Jesteśmy wolontariuszami i nie pobieramy
wynagrodzenia za swoja społeczną działalność. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia to osoby z dużym doświadczenie
zawodowy w zakresie kultury, promocji zdrowia, pomocy społecznej i szeroko pojętej profilaktyki. Członkowie Zarządu
posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne i administracyjne. Wg. naszego statutu do najważniejszych działań należy:
1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu o zasięgu ogólnopolskim 2) działalność związana z rozwojem świadomości
społecznej w zakresie promowanie zdrowego stylu życia i zapobieganie uzależnieniom oraz przeciwdziałanie patologiom
społecznym, ochrona i promocja zdrowia 3) działanie w zakresie pomocy społecznej tj. tworzenie, promocja i realizacja
programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym), 4) przeciwdziałanie marginalizacji i
wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży, dorosłych oraz integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem
lokalnym, 5) działanie na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i sportowo-rekreacyjnego społeczności lokalnej, 6)
tworzenie i rozwijanie różnych form zorganizowanej pomocy osobom niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży ze
środowiska wiejskiego a w szczególności z rodzin wieloproblemowych, 7)działalność na rzecz integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 8) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 9) promocja
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, 10) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w
tym: rozwój przedsiębiorczości; rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez
pracy, 11) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 12) działania w sferze rozwoju kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 13) działania w sferze rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego,
edukacji, oświaty i wychowania, 14) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działania wspomagające rozwój demokracji, 15) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 16)
promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka, 17)
promocja i organizacja wolontariatu, 18) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka, 19) działalność charytatywna 20) działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego, 21) promocja czytelnictwa i literatury 22) ochrona środowiska i przyrody, 23) działanie na
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rzecz zrównoważonego rozwoju, 24) upowszechnianie profilaktyki społeczno-zdrowotnej o zasięgu ogólnopolskim
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Posiadamy doświadczenie w realizacji działań sportowych. Od 2016 r. organizujemy biegi uliczne dla dorosłych i dla dzieci.
/Nasze realizacje: II, III i IV Bieg Bodzanowski oraz I, II i III Bieg Krasnala. Na realizację tych działań pozyskujemy dotacje od
Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Zarządu Powiatu Płockiego. Wszystkie otrzymane dotacje zostały
prawidłowo rozliczone. Z realizacja naszych projektów można zapoznać się na stronie www.sokol-bodzanow.pl w zakładce
Projekty 16/17 oraz 2018/2019.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy: 1. Koordynator przedmiotowego projektu - Prezes
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sokół w Bodzanowie. Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, pracownik z 22 letnim stażem pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzanowie,
wykształcenie wyższe pedagogiczne. Koordynator 2 projektów EFS oraz asystent 2 projektów w latach 2007-2013.
Koordynator 10 projektów stowarzyszenia w 2016 r. i 2017 r. Zakres zadań koordynatora : koordynacja projektu,
monitorowanie terminowości realizacji poszczególnych etapów zadania, nadzór nad wydatkami, sprawozdawczość.
Odpowiedzialny za rozliczenia, sprawozdania. Nadzór merytoryczny nad całością projektu. Księgowa projektu wykształcenie wyższe/rachunkowość, wolontariusz w projekcie/wkład osobowy w projekcie. Asystent projektu wykształcenie pedagogiczne, wieloletni pracownik GOPS w Bodzanowie. Wolontariusz do wykonania dyplomów dla dzieci.
2.Drukarka do przygotowania dyplomów. Komputer do przygotowania artykułów. Aparat fotograficzny do zrobienia zdjęć.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Zakup medali dla
dzieci -70 szt

2.

Plakaty promocyjne

3.

Zakup starterów dla 70 dzieci materiały promocyjne /długopisy,
smycze,koszulka biegowa
promocyjna, czapeczka promocyjna/

4000,0

4.

zakup nagród dla dzieci/ gry
planszowe/ 70 szt

2000,0

5.

Posiłek
energetyczny dla
dzieci uczestniczących w biegu- zakup
art. spożywczych

800,0

6.

Obsługa
medyczna

800,0

7.

Zakup
ubezpieczenia dla
dzieci

100,0

8.

Zakupu wody dla
dzieci

300,0

Z innych źródeł

1500,0
500,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

10000,0

10000,0

0,0

Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych
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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.
2.

Wyciąg z ewidencji lub innego rejestru - w przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny niezłożony)
Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny - niezłożony)

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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