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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

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 DLA RODZINY, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000627088, Kod
pocztowy: 05-092, Poczta: Łomianki, Miejscowość: Łomianki, Ulica: Polna, Numer posesji: 28a,
Województwo:mazowieckie, Powiat: warszawski zachodni, Gmina: Łomianki, Strona www:
https://www.facebook.com/fundacjadlarodziny/, Adres e-mail: dlarodziny.burakow@gmail.com,
Numer telefonu: 506811350,
 
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)

Justyna Kubicz
 
Adres e-mail: justaart@gmail.com Telefon: 506811350

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Zajęcia kreatywne - ZNAJDŹ SWOJĄ PASJĘ

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

15.09.2020 Data
zakończenia

13.12.2020

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

Cel i grupa docelowa:
Celem zadania jest aktywizacja Świetlic Miejskich w Łomiankach poprzez organizację cyklicznych
warsztatów artystycznych dla mieszkańców gminy Łomianki. Jako mieszkańców i grupę docelową w
tym projekcie określamy dzieci i młodzież w wieku 6 - 12 lat. Założeniem cyklu jest pokazanie
dzieciom różnorodnej oferty twórczych, kreatywnych warsztatów. Zależy nam, żeby miały okazje
spróbować wielu artystycznych tematów, tak aby każdy znalazł coś dla siebie co być może stanie się
jego pasją na dłużej. Kolejnym celem jest integracja lokalnej społeczności, zależy nam by dzieci
miały okazję się poznać i w konsekwencji nawiązać nowe przyjaźnie.
Opis zajęć:
Projekt będzie realizowany we współpracy z Fundacją Jetem Mamą, aby zwiększyć zakres działania i
zapewnić jednakową ofertę w dwóch Świetlicach Miejskich, w Burakowie i na Ðąbrowie.
Proponujemy dwa cykle po 10 warsztatów w dwóch przedziałach wiekowych: 1 grupa dla dzieci 6-8
lat 2 grupa dla dzieci 9-12
Czas 1 warsztatów to 1,5godz. raz w tygodniu. Dla każdej grupy przewidujemy 2 instruktorów,
prowadzących.
Przykładowe tematy warsztatów:
- Warsztaty szycia - dzieci stworzą swoje worko-plecaki, poduszki
-Warsztat malarski - różne techniki malowania obrazu, wykorzystanie przedmiotów codziennego
użytku by tworzyć sztukę
- Warsztat ceramiczny - tworzenie patery oraz szkliwienie jej na kolejnych zajęciach.
- Warsztat pszczelarski - Poznajemy zwyczaje pszczół, tworzymy świece z wosku pszczelego
- Laboratorium Eksperymentów - warsztaty fizyczno-chemiczne
- Warsztaty robienia pudełek, kartek okolicznościowych, prezentów
- Warsztaty świąteczne - Pierniczki, Bombki, świąteczne ozdoby
-Warsztaty Piniaty
- Warsztaty eco : tworzenie mydełek, balsamów, perfum
- Warsztaty Majsterkowania : stworzymy np. karmniki dla ptaków oraz kolby z ziarnem
Warunki uczestnictwa:
Zapisy prowadzone są przed zaczęciem cyklu na cały cykl. Zajęcia będą organizowane z
zachowaniem reżimu sanitarnego. Przy wejściu będzie znajdował się płyn do dezynfekcji. Liczebność
grup jest dostosowana do aktualnych wymogów Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu
Sanitarnego.
Promocja warsztatów:
Fundacja dla Rodziny i Fundacja Jestem Mamą prowadzi aktywną działalność w mediach
społecznościowych, gdzie zachęca do udziału w warsztatach. Tam rodzice znajdują informacje o
charakterze zajęć, grupie docelowej, sposobie zapisów. Wykorzystamy także lokalne grupy
facebookowe, grupę mailową Klubu Mam w Łomiankach, oficjalną stronę Fundacji Jestem Mamą
(www.fundacjajestemmama.pl) oraz newsletter. Gwarantujemy, że informacja dotrze do szerokiej
grupy osób. Wykonamy fotorelację z warsztatów, do wykorzystania w celach promocyjnych.

Miejsce realizacji

Świetlica Miejska przy ul. Akacjowej 20a w Dąbrowie Leśnej

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: d974-3e72-0c34

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Przeprowadzenie warsztatów dla
dzieci.

20 kreatywnych spotkań.
Łącznie 30 godzin
warsztatów

Zostaną utworzone listy
uczestników z zachowaniem
zasad Rodo oraz fotorelacja
zdjęciowa.

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

Charakterystyka oferenta

Fundacja dla Rodziny od 2017 roku wspiera lokalne działania Gminy Łomianki na rzecz rodzin, w
szczególności mam, oraz ich dzieci w różnym wieku. Naszą misją jest inicjowanie i organizowanie
miejsc przyjaznych rodzinie. Organizowaliśmy cykliczne spotkania dla kobiet po porodzie, gdzie
mogły poznać inne mamy i podnieść swoje kompetencje na proponowanych warsztatach. W 2019
roku zorganizowaliśmy przy wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy wydarzenie dla mamMamy
Wolne - wielkie święto kobiet. Obecnie nasze działania skupiają się na ofercie dla dzieci.
Prowadzimy zajęcia umuzykalniające dla dzieci do 3 lat, a także warsztaty artystyczne dla całych
rodzin.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W okresie 15.03.2019 - 15.12.2019 realizowaliśmy na terenie Gminy Łomianki projekt Sztuka i ja.
Zrealizowano 8 warsztatów twórczych o tematyce: -akwarela, szkice, malowanie martwej natury i z
wyobraźni, oprawa prac -DIY biżuteria ze szklanych koralików i z papieru -pompony z tiulu -mobile
przestrzenne -DIY ozdoby do włosów - opaski, spinki, gumki -origami - sztuka składania papieru -DIY
świece żelowe -geometryczne obrazy - malarstwo -filcowanie W każdych zajęciach wzięło udział
około 15-25 osób w różnym wieku, często przychodziły całe rodziny lub jeden z opiekunów z
dziećmi. W całym cyklu wzięło udział około 150 osób co biorąc pod uwagę, że była to praca
warsztatowa i indywidualna jest dobrym rezultatem.
Z dotacji w Gminie Łomianki od w okresie od 1.03.2018 do 15.12.2018 zrealizowano zadanie:
Prowadzenie zajęć oraz zapewnienie czasu wolnego dla rodzin, dzieci, rodziców – cykliczne zajęcia
dla matek i dzieci szczególnie po porodzie „ Sztuka i ja”.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Posiadane kontakty: instruktorzy zajęć, animatorzy, nauczyciele, często mieszkańcy Łomianek,
którzy posiadają doświadczenie i umiejętności do prowadzenia warsztatów twórczych i pracy z
dziećmi
Sale, zaplecze socjalne i wyposażenie Świetlicy Miejskiej na Dąbrowie
Materiały własne instruktorów wykorzystywane podczas zajęć
Materiały plastyczne, techniczne, kreatywne do pracy na warsztatach zakupione ze środków
własnych Fundacji

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Przeprowadzenie warsztatów -
20 warsztatów po 1,5godziny
prowadzonych przez 2 instruktorów

8000,0    

2. Koordynacja projektu 1000,0    

3. Obsługa księgowa projektu 600,0    

4. Oprawa graficzna projektu 200,0    

5. Środki do dezynfekcji 200,0    

6. Materiały potrzebne do realizacji zajęć 3000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 13000,0 10000,0 3000,0

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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