
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
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta Burmistrz Miasta Marki

2. Rodzaj zadania publicznego1) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

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 email, numer telefonu

Fundacja Filii Dei
05-270 Marki
Kasztanowa 21

Forma prawna: fundacja
KRS 0000753179

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Zofia Pliszka, 660912903, s.zofia@rodzinamaryi.pl
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Obóz zimowy dla dzieci - umożliwienie wyjazdu dzieciom z rodzin
wielodzietnych lub w trudnej sytuacji finansowej

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2023-02-13 Data

zakończenia 2023-02-18

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

W dniach 13-18 lutego zorganizowany zostanie wyjazd dla dzieci w wieku 7-12 lat w formie zimowiska w miejscowości
Brenna (Beskidy). Grupa dzieci pochodzi z rodzin o różnym statusie społecznym.
W programie m.in. nauka i doskonalenie jazdy na nartach pod okiem doświadczonych instruktorów, gry, zabawy, bal
karnawałowy, festiwal piosenki, wieczór talentów, zabawy integracyjne, quizy, kulig i ognisko. Zapewniamy
wykwalifikowaną kadrę, ubezpieczenie, a wypoczynek posiada zgodę Kuratorium Oświaty. zakwaterowanie i wyżywienie -
zostanie zapewnione w ośrodku: Brenna Ośrodek Spotkań i Formacji, ul. Leśników 38, 43-438 Brenna.
Zimowy wyjazd dzieci nie tylko rozwija i uczy relacji, ale także pokazuje sprawdzone formy zabawy na świeżym powietrzu i
aktywności fizycznej, która jest niezbędna dla zachowania zdrowia. Tej na zimowisku nie zabranie: jazda na nartach,
sankach, rzucanie śnieżkami. Pobyt w pięknej górskiej scenerii to doskonała okazja na pokazanie dzieciom, jak piękna jest
nasza Ojczyzna.
Obecnie koszt zorganizowania kilkudniowego pobytu dzieci na takim wypoczynku jest bardzo wysoki. W dobie trwającego
kryzysu wszyscy borykają się z trudnościami finansowymi.
Naszym celem jest umożliwienie dzieciom, szczególnie z rodzin ubogich i wielodzietnych, udziału w zimowym wypoczynku
poprzez pokrycie całości lub części kosztów wyjazdu. Z częściowego dofinansowania do wyjazdu skorzysta 5 dzieci, 4
dzieci będzie mogło pojechać z całkowitym dofinansowaniem. Wówczas ze wspólnego wyjazdu mogłyby skorzystać dzieci
bez względu na status społeczny, bez poczucia dyskryminacji, w ramach integracji społecznej oraz profilaktyki
marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jesteśmy świadomi, że w wyniku braku zaspokojenia
podstawowych potrzeb dzieci w środowisku rodzinnym, powstają zagrożenia zjawisk socjalizacyjnych, wychowawczych i
opiekuńczych. Taką potrzebą jest również wypoczynek z rówieśnikami w otoczeniu wspierającym edukacyjnie i
wychowawczo rozwój dziecka. Realizacja wyjazdu będzie się wpisywała w trzeci cel szczegółowy określony w Gminnym
Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom
Behawioralnym dla Miasta Marki na lata 2022-2025 (Uchwała nr XLV/522/2022 z dnia 26.01.2022) to jest „wzmacnianie
czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi w zakresie używania alkoholu, używania Internetu i gier oraz
substancji psychoaktywnych” poprzez promowanie abstynencji i zdrowego stylu życia, w szczególności poprzez
dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących element programu profilaktycznego. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

uczestnictwo dzieci w zimowisku 35 dzieci lista zgłoszeń

nabycie podstawowych umiejętności
jazdy na nartach 35 dzieci lista uczestników zajęć z instruktorem

narciarstwa

zajęcia z elementami profilaktyki
uzależnień behawioralnych (gry,
ćwiczenia i zabawy)

35 lista uczestników ferii

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

Fundacja od początku działalności organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży, w formie wakacyjnych wyjazdów,
zimowisk, półkolonii itp. Wakacje i ferie zimowe są czasem wolnym od szkoły, który warto wykorzystać inspirująco. Dlatego
organizujemy kolonie i półkolonie - czas dla dzieci, podczas którego mogą zawrzeć nowe znajomości i przyjaźnie oraz
spędzić wolne dni w sposób ciekawy i rozwijający. Ponieważ jedną z naszych misji jest wspieranie integralnego rozwoju
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człowieka, w programie naszych propozycji znajdują się przeróżne aktywności.
Zorganizowane zostały m.in:
- w 2022 roku - ferie zimowe wyjazdowe - Białe “szaleństwa” - Zimowy aktywny wyjazd dla dzieci, z nauką jazdy na nartach
- w 2022 roku - Kolonie - wypoczynek letni dla dzieci - dla 40 uczestników w okolicy Malborka, z programem edukacyjnym i
sportowym
- w 2022 roku - półkolonie "Sportowy Szach - Mat" z dofinansowanie MSiT
- w 2021 roku - "Na Świętokrzyskich Szlakach"
- w 2021 roku - ZDROWO i AKTYWNIE

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji Z innych
źródeł

1 zakwaterowanie z wyzywieniem 23 940,00 zł

2 Przejazd autokarem w obie strony i obsługa grupy w czasie pobytu 9 000,00 zł

3 wynagrodzenie - kadra wychowawców 10 000,00 zł

4 nauka jazdy na nartach - lekcje(300 zł za 1h/ x 4 grupy/ x 2 godziny/ x 4 dni),
karnety (60 za 2h x 35 x 4 dni), wypożyczenie sprzętu narciarskiego (komplet
dla dziecka do 150cm - 25zł za dzień x 4 dni; komplet dla dziecka powyżej
150cm - 40zł x 4 dni )

22 700,00 zł

5 dodatkowe koszty wyżywienia (dodatkowy posiłek obiadowy w drodze
powrotnej oraz zakup, herbat i przekąsek dla dzieci na czas zajęć
narciarskich)

2 500,00 zł

6 ubezpieczenie 1 000,00 zł

7 zakup różnych gier planszowych dla dzieci, do wykorzystania podczas
obozowych rozgrywek gier planszowych i w czasie rekreacji w ośrodku.
Nagrody dla dzieci za udział w konkursach i zawodach podczas obozu.
Materiały plastyczne na zajęcia.

2 500,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 71 640,00 zł 10 000,00 zł 61 640,00 zł
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V. Oświadczenia

Oświadczam(my), 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*/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 oferentów

Data: 2023-01-26 09:16:12

Przypisy
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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