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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

Gmina Łomianki

2. Rodzaj zadania publicznego1) 13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych
15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży
16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

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: Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego , Forma prawna: Fundacja, Numer Krs:
0000142952, Kod pocztowy: 05-092, Poczta: Łomianki, Miejscowość: Dziekanów Leśny, Ulica:Marii
Konopnickiej , Numer posesji: 1, Numer lokalu: 189, Województwo:mazowieckie, Powiat:
warszawski zachodni, Gmina: Łomianki, Strona www: www.otwarteramiona.pl, Adres e-mail:
kontakt@otwarteramiona.pl, Numer telefonu: 227512416,
 
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)

Urszula Falasa
 
Adres e-mail: kontakt@otwarteramiona.pl Telefon: 
227512416

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Akademia rękodzieła- rodzinne warsztaty z Otwartymi
Ramionami.

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

17.09.2020 Data
zakończenia

15.12.2020



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: cfeb-b77b-096d

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

Opis zadania

Celem zadania będzie przeprowadzenie cyklu zajęć w obszarze rękodzieła dla 15 dzieci z rodzicami
w świetlicy w Łomiankach, aby zaszczepiać zamiłowanie do twórczości, estetyki oraz rozwijać
indywidualne talenty i kreatywne myślenie. Warsztaty będą okazją do poznania technik
artystycznych, rozwijania pasji i zdolności, sposobem na spędzenie wolnego czasu ciekawie i
efektywnie oraz okazją do zawarcia nowych znajomości w lokalnym środowisku. Na zajęciach z
rękodzieła młody twórca przy pomocy rodzica lub opiekuna ma okazję poznać i nauczyć się
wykorzystywać rozmaite techniki. Stworzona praca będzie dla niego źródłem przyjemności
estetycznej i radości z własnej twórczości. Dzięki udziale w zajęciach może nie tylko przyswajać
wiedzę i zdobywać cenne doświadczenie, ale też doskonale bawić się w gronie rówieśników,
sąsiadów. Zajęcia rękodzieła mają wiele zalet, ponieważ kształcą w dziecku zdolności manualne,
które wykorzysta później do nauki pisania i wykonywania niezbędnych czynności, do których
potrzebne są palce. Cykl spotkań łączy ze sobą plastykę, rozwój motoryczny, sensoryczny i
koordynację wzrokowo – ruchową. Dzięki różnorodności materiałów plastycznych i stosowanych
technik, dziecko może stymulować swoje zdolności twórcze, rozwija fantazję, poprawia myślenie,
poszukuje nowych rozwiązań. W ramach zajęć będą wprowadzone różne ciekawe techniki
rękodzieła. Planujemy stworzyć razem na zajęciach: las w słoiku, świece zapachowe, ozdobione
decupagem drewniane pudełko, makramowy liść, ozdoby świąteczne z masy porcelanowej, choinkę
bożonarodzeniową z mchu oraz stroik z wikliny. Czas spędzony na warsztatach będzie przede
wszystkim działaniem aktywizacyjnym mieszkańców Łomianek, mający na celu uwolnienie energii i
potencjału znajdującego się w danej społeczności lokalnej. Czas niezwykle konsolidujący
uczestników życia małej ojczyzny i budujący trwałe więzi społeczne.

Miejsce realizacji

Świetlice przy ul. Parkowej 2 w Burakowie lub przy ul. Akacjowej 20a w Dąbrowie Leśnej.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Przeprowadzenie siedmiu ok.2
godzinnych zajęć rękodzielniczych dla
15 dzieci z jednym
rodzicem/opiekunem z Gminy
Łomianki.

7 zajęć Lista obecności, zdjęcia

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

Jako jedyna w Polsce organizacja od 2000 roku otaczamy opieką niepełnosprawne dzieci i osoby
dorosłe dotknięte uszkodzeniem splotu ramiennego. Działamy na terenie całego kraju. Posiadamy
statut OPP. Nasze działania są ciągłe. Udzielamy pomocy społecznej i pomagamy osobom
niepełnosprawnym. Od początku funkcjonowania fundacji staramy się wzmocnić świadomość
społeczną na temat problemów dzieci niepełnosprawnych i prostych metod pomocy. Finansujemy:
rehabilitację, zagraniczne operacje, sprzęt i turnusy rehabilitacyjne, zajęcia dodatkowe, zakup
pomocy szkolnych i edukacyjnych, dojazdy itp. Organizujemy cotygodniowe konsultacje z
fizjoterapeutą, w otwartym w 2011 r. punkcie konsultacyjno – instruktażowym oraz od 2013 roku
organizujemy bezpłatne zajęcia fizjoterapeutyczne dla dzieci z rejonu gm. Łomianki, w ramach
projektów współfinansowanych przez gminę. Organizujemy cykliczne konsultacje z zagranicznymi
neurochirurgami, na których obecni są również neurochirurdzy, ortopedzi i rehabilitanci z Polski.
Prowadzimy zbiórki publiczne oraz lokalne. Obecnie podopiecznymi fundacji są zarówno dzieci jak i
dorośli, których problemy nie ograniczają się do ręki i splotu ramiennego.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Fundacja Otwarte Ramiona realizowała już podobne zadania publiczne i prawidłowo się z nich
rozliczała. Zadania publiczne dofinansowane ze środków Gminy Łomianki numer umowy:
PR.526.23.2014, PR.526.7.2015, PR.526.8.2016, PR.526.11.2017, PR.526.28.2018, PR.526.26.2019.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Dwie osoby prowadzące zajęcia- podwykonawcy, mają doświadczenie zawodowe w prowadzeniu
zajęć rękodzielniczych. Przeprowadzą 7 około dwugodzinnych zajęć dla 15 dzieci z jednym
rodzicem/ opiekunem z obszaru rękodzieła. Jedna z prowadzących bezpłatnie użyczy swoich
pistoletów do kleju na gorąco oraz przekaże materiały do zajęć tworzenia liścia makramy. Dzięki
temu koszt organizacji warsztatów Liść makramy będzie zerowy.
Pracownik fundacji, który zostanie wyznaczony na rolę Asystenta, będzie odpowiedzialny za
przeprowadzenie akcji promocyjnej, prowadził zapisy na warsztaty, nadzorował i pomagał w
przeprowadzeniu zajęć, prowadził dokumentację oraz pełnił funkcję sprawozdawczą. Będzie
odpowiedzialny za relację fotograficzną zadania. Wkład osobowy, przewidziany do zaangażowania
przy niniejszym zadaniu, to praca wolontariusza, który nieodpłatnie opracuje materiały promocyjne
projektu do umieszczenia w internecie oraz wzór plakatu reklamowego, dostosowanego do
wymogów druku, rozwieszanego w gminie Łomianki.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynagrodzenie prowadzącej zajęcia 1600,0    

2. Wynagrodzenie prowadzącej zajęcia 1400,0    

3. Zakup materiałów na zajęcia 4650,0    

4. Wynagrodzenie asystenta 600,0    

5. Koszty biurowe 400,0    

6. Koszty księgowe 200,0    
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7. Opracowanie materiałów promujących
warsztaty- praca wolontariusza

300,0    

8. Przekazane materiały na warsztaty
tworzenia liścia makramy oraz
bezpłatne użyczenie pistoletów do
kleju na gorąco

200,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9350,0 8850,0 500,0

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..............................
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Załączniki:

1. Referencje, listy polecające itp. (fakultatywny)
2. Aktualny wyciąg z właściwej ewidencji (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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