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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) 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 Santi, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000840544
, Kod pocztowy: 09-402, Poczta: Płock, Miejscowość: Płock, Ulica: Kolegialna, Numer posesji: 26c,
Numer lokalu: 19, Województwo:mazowieckie, Powiat: Płock, Gmina:m. Płock, Strona www: ,
Adres e-mail: adrianfabrykiewicz@vp.plq, Numer telefonu: 514990678,
 
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)

Adrian Fabrykiewicz
 
Adres e-mail: adrianfabrykiewicz@vp.pl Telefon: 
514990678

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Zostań Ninja

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.05.2021 Data
zakończenia

29.07.2021

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

Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć parkour, tj. sztuka przemieszczania się w przestrzeni
miejskiej. Podana aktywność fizyczna polega na efektywnym i bezpiecznym pokonywaniu
przeszkód, które stanowi architektura miejska. Nasza inicjatywa byłaby skierowana do dzieci i
młodzieży od 8. do 14. roku życia. Przewidywana liczba uczestników projektu wynosiłaby 20 osób.
Zajęcia parkour pozytywnie wpływają na ogólny rozwój fizyczny przy tym poprawiając kondycję
zdrowotną. Projekt skierowany byłby do mieszkańców Mazowsza, którzy nie są w stanie finansowo
pokryć kosztów zajęć sportowych. Nasza inicjatywa stanowiłaby alternatywę dla młodych ludzi
wobec wszelkich destrukcyjnych form spędzania czasu wolnego. Naszym celem jest zaszczepienie
pasji u naszych potencjalnych podopiecznych co stanowi czynnik chroniący wobec zachowań
ryzykownych. Nasza inicjatywa będzie realizowana na świeżym powietrzu. Zajęcia odbywałyby się
2x w tygodniu. Czas trwania treningu to 120 minut. W ramach naszej inicjatywy nasi podopieczni
będą uczyć się, a następnie doskonalić takie techniki jak: "two handed vault", "monkey vault",
speed vault", "precission jump", "gap jump", "cat leap", "muscle up". Wsparciem w realizacji
naszych działań będzie obecność asystenta instruktora, którego praca będzie miała charakter
wolontariatu.

Miejsce realizacji

- okolice Pomnika Władysława Broniewskiego
- "Flow Park" przy sklepie "Decathlon"

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 - 20 20 uczestników zgody rodziców + lista
obecności

liczba godzin przeprowadzonych zajęć
- 48 godzin

48 godzin dziennik zajęć

Przyswojenie technik parkour
podanych w syntetycznym opisie
zadania

wysoki test sprawnościowy na
zakończenie projektu

Liczba dni przeprowadzonych zajęć 24 dni dziennik zajęć

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

Główną ideą Stowarzyszenia "Santi" jest podejmowanie działań z dziećmi i młodzieżą z rodzin
niewydolnych wychowawczo i finansowo. Poprzez zajęcia z zakresu sportu i rekreacji, kultury i
sztuki oraz edukacji chcemy tworzyć naszym podopiecznym pozytywne alternatywy. Staramy się
całym rokiem organizować rozmaite aktywności dla młodych osób pochodzących z rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Prezes Stowarzyszenia "Santi" Adrian Fabrykiewicz od 10. lat podejmuje działania z dziećmi i
młodzieżą z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest on inicjatorem, a także osobą
realizującą takie projekty jak: "Wyłaź z bramy, czas na zmiany!", "Warsztaty parkour oraz
breakdance", "Płock to moc". Wymienione inicjatywy były finansowane za sprawą środków
miejskich oraz pochodzących od lokalnych organizacji pozarządowych. Wszystkie podane działania
zakładały nawiązywanie relacji z młodymi ludźmi poprzez różne aktywności, które miały wpływać
pozytywnie wobec ogólnych postaw uczestników projektu.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

- architektura miejska
- doświadczenie członków Stowarzyszenia w pracy z dziećmi i młodzieżą

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynagrodzenie instruktora parkour 6 000,00    

2. Sprzęt sportowy (chwyty treningowe) 1 000,00    

3. Koszulki z logiem Mazowsza dla
uczestników projektu

1 600,00    

4. Poczęstunek dla uczestników 1 000,00    

5. Woda 400,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 10 000,00 0,00

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;
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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..............................

Załączniki:

1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (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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