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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) 15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży
13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych

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 SELF ACTIVE PLANET AKADEMIA ROZWOJU OSOBISTEGO, Forma prawna:
Fundacja, Numer Krs: 0000540463, Kod pocztowy: 01-910, Poczta:Warszawa, Miejscowość:
Warszawa, Ulica: Lekka, Numer posesji: 3, Numer lokalu: 31, Województwo:mazowieckie, Powiat:
Warszawa, Gmina: Bielany (dzielnica), Strona www: www.facebook.com/selfactiveplanet, Adres
e-mail: self.active.planet@gmail.com, Numer telefonu: 788021372,
 
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)

Weronika Doliwa
 
Adres e-mail: self.active.planet@gmail.com Telefon: 788-
021-372

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Aktywna nastolatka - Zajęcia Fitness i Jogi

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

07.09.2020 Data
zakończenia

05.12.2020

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

Fundacja Self Active Planet zorganizuje w Świetlicy Miejskiej przy ul. Akacjowej 20a zajęcia fitness i
jogi dedykowane nastolatkom. W ramach zadania zorganizujemy 27 zajęć, każdorazowo po 90
minut. Zakładamy, że w zajęciach wezmą udział grupy ok. 8-12 osobowe. Zajęcia będą prowadzone
przez dwóch instruktorów - jedna osoba prowadzi fitness, druga jogę. Zajęcia są przeznaczone dla
nastolatek między 13 a 18 rokiem życia, z Gminy Łomianki.
Zajęcia tego typu, skierowane do "niezaopiekowanej" grupy odbiorców, którą są nastolatki poszerzą
ofertę Świetlicy Miejskiej przy Akacjowej. Formy aktywności dofinansowane ze środków publicznych
najczęściej dotyczą dzieci lub np. seniorów. Nastolatki stanowią "trudną" grupę odbiorców, którą
ciężko odciągnąć od mediów społecznościowych i urządzeń mobilnych.
Zajęcia w Świetlicy Miejskiej będą sprzyjać nawiązywaniu kontaktów międzysąsiedzkich, które
niestety w środowisku miejskim, w dobie cyfryzacji zanikają.
Zajęcia fitness i jogi są doskonałym sposobem na upowszechnianie kultury fizycznej, nawyku
zdrowego stylu życia wśród młodych osób. Szczególnie w dzisiejszych czasach zniechęconych do
uczestnictwa w zajęciach sportowych w szkole. Wspomagają integrację środowiska lokalnego, a
także ciekawy sposób spędzania wolnego czasu. Ponadto, poprzez krzewienie postaw i
oddziaływanie relaksacyjne jogi.
Dodatkowe koszty, związane z realizacją zadania, to koszty promocji zadania, zakup sprzętu
sportowego i środków do dezynfekcji.

Miejsce realizacji

Świetlica Miejska w Dąbrowie Leśnej
ul. Akacjowa 20a,
05-092 Łomianki

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Organizacja zajęć fitness i jogi 27 zajęć trwających po 1,5
godziny dla grupy ok 8 -12
nastolatek

Zdjęcia z wydarzeń, lista
uczestników.

Organizacja czasu wolnego dla
mieszkańców gminy poprzez
prowadzenie zajęć cyklicznych

27 zajęć w okresie trwania
zadania

Zdjęcia z wydarzeń, lista
uczestników.

Aktywizacja Świetlicy Miejskiej przy ul.
Akacjowej 20a

poszerzenie oferty zajęć o 27
zajęć dedykowanych
nastolatkom

Zdjęcia z wydarzeń, lista
uczestników.

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

Fundacja jest Akademią Rozwoju Osobistego, który promuje używając różnych narzędzi - rekreacja
ruchowa, kreatywność, sztuka, wydarzenia grupowe, coaching i inne. Dbamy także, o integrację
grup lokalnych i przeciwdziałamy wykluczeniom społecznym. Dotychczas, prowadziliśmy zajęcia w
ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, zrealizowaliśmy i realizujemy zadana
publiczne współfinansowane przez miasta Łomianki, Zielonka, Gorzów Wielkopolski, Grajewo,
Ożarów Mazowiecki, Powiat Warszawski Zachodni, Warszawa-Bielany, Warszawa-Ochota.
Dodatkowo, w Zakroczymiu, Gminie Czosnów, Jabłonnie, Radzyminie, Słupnie, Gdańsku i za granicą.
Od 2015 roku, jesteśmy prężnie działającą organizacją. Bardzo dobrze współpracujemy z urzędami,
zawsze rozliczamy wszystko w terminie, zarówno przy podpisywaniu umów, jak i przy rozliczaniu
sprawozdań. Rzetelnie organizujemy i realizujemy nasze zadania, i kontynuujemy w kolejnych latach
z powodzeniem. Mamy stałych uczestników zajęć, którzy chętnie z nich korzystają, i cały czas
przybywają nowi uczestnicy.

Zasoby kadrowe:
Psycholog i Trener Personalny. Promuje aktywność ruchową, jako formę walki z nadwagą i
otyłością, a także zdrowy tryb życia i przeciwdziałanie stresowi, sięga też po techniki pozytywnego
myślenia i motywacji. Stawia na dbanie o siebie zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Ponadto,
ukończyła studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Uniwersytecie Warszawskim.
Obecnie kończy Psychologię na SWPS, interesuje się rozwojem osobistym i dąży do tego by żyć
szczęśliwie. Jest coachem, motywuje do stawiana sobie celów i ich realizacji. Cały czas rozszerza
swoje kwalifikacje, by lepiej zadbać o siebie i klientów.
Ukończone szkolenie Projekt Akademia Liderów organizacji pozarządowych sfinansowany przez
Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w Polskim Towarzystwie
Ekonomicznym. Weekendowe warsztaty pt. „WOLONTARIAT W PODMIOTACH EKONOMII
SPOŁECZNEJ” dotyczące wolontariatu seniorów i młodzieży w organizacjach pozarządowych oraz
podmiotach ekonomii społecznej, organizowane przez Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej w Gorzowie Wlkp. Seminarium naukowe „Miejskie wspólnoty sąsiedzkie: realia, praktyki,
potencjały” finansowane przez URZĄD M.ST. WARSZAWY Centrum Komunikacji Społecznej.
Dodatkowo, absolwentka studiów podyplomowych Trener Personalny Warszawskiej Akademii
Wychowania Fizycznego, posiada legitymację instruktora sportu i rekreacji ruchowej Polskiej
Akademii Sportu ze specjalnością fitness. Prowadzi zajęcia fitness, pilates i inne z zakresu
aktywności ruchowej. Uzyskany certyfikat Instruktora Pilates w jednym z najsłynniejszych klubów
fitness w Stanach Zjednoczonych „EQUINOX”. Posiada także certyfikat, uprawniający do
prowadzenia zajęć ze zdrowego kręgosłupa oraz aqua aerobiku. Ukończony kurs jogi w ramach
projektu „Zdrowe Społeczeństwo” w Warszawie.

Psycholog społeczny, poetka, autorka tomików wierszy, posiada nauczycielskie wykształcenie
polonistyczne. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego - polonistyka, oraz Collegium Civitas w
Warszawie - socjologia. Ukończyła półroczny kurs redakcji merytorycznej w Polskim Towarzystwie
Wydawców Książek w Warszawie.
Inne szkoleni: Projekt Akademia Liderów organizacji pozarządowych sfinansowany przez Narodowy
Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w Polskim Towarzystwie
Ekonomicznym. Weekendowe warsztaty pt. „WOLONTARIAT W PODMIOTACH EKONOMII
SPOŁECZNEJ” dotyczące wolontariatu seniorów i młodzieży w organizacjach pozarządowych oraz
podmiotach ekonomii społecznej, organizowane przez Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej w Gorzowie Wlkp. Seminarium naukowe „Miejskie wspólnoty sąsiedzkie: realia, praktyki,
potencjały” finansowane przez URZĄD M.ST. WARSZAWY Centrum Komunikacji Społecznej.
Ponadto, nauczyciel jogi, ukończone podyplomowe studia Joga i Relaksacja na AWF wWarszawie,
posiada certyfikat ze zdrowego kręgosłupa. Prowadzi zajęcia z jogi i relaksacji, oraz zdrowego
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kręgosłupa, między innymi, w OSiR Ursus, Fitnestribe w Żyrardowie, EXO Fitness w Markach, ICDS w
Łomiankach, Zielonej Akademii w Czosnowie, a także na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w
Łomiankach. Ukończony kurs jogi w ramach projektu „Zdrowe Społeczeństwo” w Warszawie.
Prowadzi warsztaty w Polsce i za granicą.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Od wielu lat Fundacja prowadzi z powodzeniem podobne projekty na terenie Powiatu
Warszawskiego Zachodniego, Łomianek, Ożarowa Mazowieckiego, Zielonki, Gorzowa
Wielkopolskiego, Grajewa, Warszawy i okolic. Organizujemy warsztaty wyjazdowe, coaching,
relaksację i treningi personalne. Instruktorzy interesują się szeroko pojętym rozwojem osobistym,
od dbania o ciało, poprzez przeciwdziałanie stresowi, aż po techniki pozytywnego myślenia. Gdzie
tylko można, propagują pozytywne postawy, inspirują do pracy nad ciałem i duchem.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Osoby, angażujące się od lat w działanie Fundacji. Osoby te zajmą się koordynacją oraz promocją
zadania.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynagrodzenie dla instruktorów 4320,0    

2. Koordynacja zadania 500,0    

3. Promocja zadania 500,0    

4. Sprzęt sportowy 800,0    

5. Środki do dezynfekcji 200,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6320,0 5820,0 500,0

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;
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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. 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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