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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
10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

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 Promocji Rekreacji "KIM", Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000258346,
Kod pocztowy: 05-092, Poczta: Łomianki, Miejscowość: Łomianki, Ulica: Partyzantów , Numer
posesji: 21, Województwo:mazowieckie, Powiat: warszawski zachodni, Gmina: Łomianki, Strona
www: www.fundacjakim.pl, Adres e-mail: info@fundacjakim.pl, Numer telefonu: 606225863,
 
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)

Eliza Chodorowska
 
Adres e-mail: eliza@fundacjakim.pl Telefon: 606225863

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Spotkania na Akacjowej

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

20.09.2020 Data
zakończenia

15.12.2020

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

Proponujemy mieszkańcom Łomianek udział w serii zajęć mających na celu:
- organizację czasu wolnego dzieciom w wieku 6-12 lat poprzez uczestnictwo w zajęciach
kreatywnych w świetlicy przy ul. Akacjowej,
- organizację czasu wolnego seniorom poprzez uczestnictwo w zajęciach rekreacyjnych w świetlicy
przy ulicy Akacjowej
- organizację czasu wolnego rodzinom poprzez zaproszenie ich do udziału w warsztatach
edukacyjno-manualnych.
- rozwój i integrację środowiska lokalnego.

Program skierowany jest do mieszkańców Łomianek w różnym wieku. Dzięki organizacji zajęć w
świetlicy przy ulicy Akacjowej, liczymy na integrację mieszkańców Dąbrowy Leśnej i Część
warsztatowa zadania skupi rodziny z dziećmi. Zbudujemy karmniki dla ptaków z recyklingu i
drewniane budki lęgowe. W jeden z grudniowych weekendów zaprosimy do wspólnego wypieku w
przenośnym piekarniku i zdobienia świątecznych pierników.

Czas trwania warsztatów rodzinnych - 2 - 4 godzin (w zależności od liczby chętnych, aby uniknąć
skumulowania większej liczby osób w pomieszczeniu)

Kreatywne zajęcia plastyczne i rękodzielnicze będą przeznaczone dla dzieci w wieku 6-12 lat,
będziemy pracować z różnymi materiałami (modelina, włóczka, tkanina, gips, itp.) oraz różnymi
technikami (malowanie, makrama, wyplatanie, itp.). Zajęcia przykładowe:
- farbowanie koszulek metodą tie-dye;
- odlewy gipsowe, płaskorzeźba odlana w formie z gliny + drobne zawieszki , zwierzątka, itp;
- malowanie kompozycji z wyobraźni poprzedzone czytaniem bajki i nauką rozpoznawania kolorów
ciepłych i zimnych i ich mieszania;
- rzeźby gipsowe "człowiek w ruchu" (konstrukcja z drutu zamontowana na deseczce);
- malowanie.

Czas trwania zajęć kreatywnych: 2-2,5 godziny, będą obowiązywały zapisy.

Seniorom zaproponujemy zajęcia ruchowe:
- jogę - zdrowy kręgosłup (1 godzina);
- gimnastykę rekreacyjną (45 minut).

Wszystkie zajęcia będą organizowane zgodnie z obowiązującymi zaleceniami GIS, dotyczącymi liczby
osób na zajęciach, dezynfekcji rąk oraz wszystkich używanych wspólnie przedmiotów. Fundacja w
ramach wkładu własnego zapewnia potrzebne środki do dezynfekcji (płyny do dezynfekcji
powierzchni i przedmiotów, żele do dezynfekcji rąk, ew. termometr bezdotykowy do mierzenia
temperatury uczestników).

Miejsce realizacji

Zajęcia zostaną zrealizowane w świetlicy przy ulicy Akacjowej w Dąbrowie Leśnej.

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

Organizacja zajęć dla dzieci 6-12 lat 10 zajęć dla 10 osób każde,
czas trwania 2-2,5 godziny

listy obecności,
dokumentacja fotograficzna

Liczba zajęć rekreacyjnych dla
seniorów

24 zajęcia dla ok. 10 osób ,
czas trwania 45 lub 60 minut

listy obecności,
dokumentacja fotograficzna

Liczba warsztatów rodzinnych 3 warsztaty dla ok. 20 osób
każde, czas trwania 2-4
godziny w zależności od
liczby chętnych

listy obecności,
dokumentacja fotograficzna

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

Charakterystyka oferenta

Fundacja Promocji Rekreacji „KIM” działa od 2006 r. Od 2009 r. ma status organizacji pożytku
publicznego.
Działamy na rzecz promocji rekreacji ruchowej i aktywnego stylu życia. Realizujemy projekty z
zakresu edukacji przyrodniczej. Działamy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Pracujemy z
osobami w różnymi wieku, również z dziećmi i seniorami.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Fundacja od kilkunastu lat działa na rzecz społeczności lokalnych. Organizujemy różnego rodzaju
warsztaty integracyjne i edukacyjne, spływy i wyprawy przyrodnicze. Większość naszych programów
realizujemy dzięki wsparciu samorządów lokalnych, m.in. Gminy Łomianki. W ubiegłym roku
przeprowadziliśmy kilka projektów, integrujących społeczność Łomianek i w tym w świetlicy przy
ulicy Parkowej. Były to zarówno zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej, jak i rodzinne warsztaty
tematyczne i świąteczne pierniczkowanie. Zajęcia aktywizujące seniorów w Łomiankach
prowadzimy regularnie od 2014 r.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby ludzkie:

Eliza Chodorowska - politolog, autorka i koordynatorka programów edukacyjnych i integracyjnych,
koordynator zadania, poprowadzi warsztaty z wypieku pierników oraz warsztaty z budowy budek
lęgowych i karmników.

Marcin Chodorowski - z wykształcenia ogrodnik i ekonomista, poprowadzi warsztaty z budek
lęgowych i karmników.

Fundacja współpracuje z plastykami i rękodzielnikami z wieloletnim doświadczeniem w
prowadzeniu zajęć kreatywnych dla dzieci, jak również z wykwalifikowanymi i doświadczonymi
instruktorami prowadzącymi zajęcia ruchowe dla seniorów.
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Podczas zadania będziemy wykorzystywać wkład rzeczowy Fundacji w postaci mat do jogi i
przyrządów do gimnastyki oraz przenośnego piekarnika, wałków, mat silikonowych, foremek do
pierników. Wykorzystamy również własne narzędzia stolarskie.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Koszt zakupu materiałów do
prowadzenia warsztatów, w tym
artykułów spożywczych,plastycznych,
kreatywnych, drewna na budki lęgowe

1400,0    

2. Koszt zatrudnienia osób prowadzących
zajęcia i warsztaty

7540,0    

3. Koszt koordynacji zadania. 800,0    

4. Koszt obsługi biura księgowego. 400,0    

5. Koszt przygotowania plakatów
informujących o zadaniu.

200,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10340,0 10000,0 340,0

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

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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