
Załączniki do rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
14 kwietnia 2016 r. (poz. 570) 

Z~łąr.::mik nr 1 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENiE co do sposobu wypełniania 9fertv: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych połach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
pra\"JidłO\"tą. Przykład: ,,pobieranie* /niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. ()rga11 adminl~tr~cJipubllc:zneJ, 
· .do l<.tóregQ adresowaną jest oferta 

3. Rodzaj zadanic1 publicznego11 · 

' ' ' 

· 4. l"yi;~ł zę~;;inię Pllb,licznęgQ 

5.Jermin realizacji zadaoią pubUcznega21 

li. Dane oferenta (-ów) 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 

Art.19a ustawy z dnia 24.kwietnfa 2003 r. o działalności pozytku · 
p.ubl!cin@go l 0cwolontariacie . 
Realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym 
Prowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z 
terenu miasta Mińsk Mazowiecki 
Data 01 październik 2017 Data 20 grudzień 2017 
rozpoczęcia zakończenia 

1. Nazwa oferęnta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub Innej ewidencji, adres siedzib~ oraz . 
adres do korespondencji (jeie!i jest inny od adresu sied:ł!iby} 
Fundacja Naturalny Rozwój, KRS: 0000574007 
Adres siedziby Fundacji Naturalny Rozwój: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Topolowa 45 lok. 1 

. 2. łnne doda~~owe dane kontaktowe, w· · 
. tym dane osób upoważnionych do 
skhułania wyjaśnień dotyczących oferty (np. 
numer telefonu,adres p~czty elektronicznej, 
numerfaksu; adres strony Internetowej) 

Karolina Pyrkosz - Prezes Fundacji Naturalny Rozwój 
telefon: 733-061-401 
mail: karola@naturalny-rozwoj.pl 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zada11.ia .. publicznego proponow~negó ·. do realizacji. wraz. ze Wskazaniem, W sźczególno~ci celu, miejsca jego 
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego 

Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Mińsk Mazowiecki to projekt pt. ,,Odkryj swoje pasje", który łącznie 

zawierać będzie 25 bezpłatnych dla uczestników warsztatów, kierowanych do dzieci i młodzieży, organizowanych na zapisy, prowadzone 
przez koordynatora projektu przy współpracy z pedagogami w szkołach podstawowych i średnich, 

11 Rodzaj w.dania. zawiera. się w za.kresi.e zadań określonych w art, 4 ustawy z dni<;l 24 kwietni<;l. 2003 r. o dzia.folności poż.ytku 
publicznego i o wolontariacie. 

2l Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 



Zajęcia prowadzone są w dedykowanych salach warsztatowych w Domu Naturalnego Rozwoju, znajdującego się przy ulicy Mireckiego 3 w 
Mińsku Mazowieckim. Miejsce stworzone zostało na potrzeby zajęć dla dzieci, a jego atutem jest dobra lokalizacja w centrum miasta i w 
oto;czenJ\I zl.ei,enJ, d.orn:owej atm.o$fery oraz naturalnego -sm:d.0Wi$t,;1. 
Warsztaty dzielą się tematycznie na 4 cykle i w każdym przypadku poruszają inne dzieciny życia: 

KULINARNE PODRÓŻE: warsztaty otwarte na zapisy 

OPIS: 

Zajęcia tematyczne, skupiające się wokół tematyki zdrowego żywienia. Podczas zajęć pokazujemy, jak można zjeść smacznie, a 

~ednocześnie edukujemy o wartościach poszczególnych produktów. Forma „kulinarne podróże" pozwala na poznanie kuchni z różnych 

stron świata. Warsztaty urozmaicone będą o drobne zajęcia manualna-plastyczne nawiązujące do kultury z wybranego regionu świata. 

Zaszczepiamy ideę „Poznaję świat i wiem, co jem" 

CEL:111 

* Promocja zdrowego żywienia i obcowania z naturą 

* Zachęcanie do samodzielności w kuchni111 

* Edukacja o wartościach i działaniu poszczególnych roślin i zió@ 

* Prezentacja możliwości zastosowania poszczególnych roślin i innych składników 

* Edukacja o kulturach z różnych stron świata 

* Rozwijanie zdolności manualnych 

* Wzm3cniilnie wytrw<1łośd, obowiązkowośd w dziilłilniu i dążeniu do celu 

* Możliwość odreagowania, oderwania się od codziennych problemów 

GRUPA ODBIORCZA-> ILOŚĆ SPOTKAŃ:rn 
* Dzieci w wieku 5-13 lat (Uczniowie Szkól Podstawowych) 

* 1 spotkanie w tygodniu po 2 godziny-> do 15 osób-> 6 spotJ<ań w ciągu 2,5 msd11 

WKŁAD OSOBOWY: 

* Milena Kowalczyk- Technolog Żywienia Zbiorowego - Prowadząca zajęcia 

* Agnieszka Salamon - Studentka „Pracy Socjalnej" w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim 

* Karolina Pyrkosz - Animator i Wychowawca wypoczynku 

Wl\tAU HLt.LL0WY: 

* Urządzenia kuchenne, narzędzia, drewniane jednorazowe sztućce i naczynia - ufundowane przez partnera projektu 

* Produkty spożywcze 

* Projektor (wynajem) 

WARSZTATY MULTIMEDIALNE DLA MŁODZIEŻY: warsztaty dla stałej grupy osób, typowanych przez pedagogów szkolnych 

loPIS: 

!warsztaty z cyklu odkrywania nowych pasji i talentów. Są to spotkania inspirujące do nabywania nowych umiejętności w dziedzinie szeroko 

pojętych multimediów: fotografia, film, animacja, informatyka. Zajęcia kierowane są do uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i 

średniej, aby pomóc uczestnikom wybrać swój indywidualny kierunek rozwoju. 

CEL:rn 

* Zaszczepianie nowych zainteresowań i pasji wśród uczestników 

* Pomoc w odnalezieniu swojej ścieżki dalszego rozwoju w zakresie szeroko rozumianych multimediów 

* Nabywanie nowych umiejętności przez uczestników 

* Nauka współpracy w zespołach 

* Wzmacnianie wytrwałości, obowiązkowości w działaniu i dążeniu do celu 

GRUPA ODBIORCZA-> ILOŚĆ SPOTKAŃ:rn 

* I grupa - uczniowie klas VII-VIII ze szkól podstawowych 

* li grupa - uczniowie klas Ili-IV ze szkól średnich 

* 4 wm,~cmi,a w :cJ.ągtJ t m!:e~ięcy tjją :clw.ó:ch grµp -> tj9 ;i.i) 9~◊P -> mcznj~ .fi ~Pm~mi w ;cjągµ t mi:esi,ęcy 
PROWADZĄCY: 

* Marek Soko/owski - Student Fotografii Prasowej i Reklamowej na Uniwersytecie Warszawskim (3 rok), Student Elektroniki na WAT, 

Świadectwo U/WO VLOS (kwalifikacje konstruktora Dronów) 

* Karolina Pyrkosz -Animator i Wychowawca wypoczynku 

WKŁAD RZECZOWY: 

* 5 stanowisk komputerowych wraz .z oprogramowaniem i okablowaniem 

* Aparaty fotograficzne, kamery (wynajem) 

* Nagłośnienie i projektor (wynajem) 



!TEATR LEKTUR SZKOLNYCH: warsztaty dla stałej grupy osób, typowanych przez pedagogów szkolnych 

OPIS: 
Cykl spotkań prowadzonych przez Urszulę Brzost, założycielkę Teatru Lalek Dużych „Pianka". Podczas zajęć będą omawiane i czytane 

~ragmenty lektur szkolnych, które będą omawiane i interpretowane za pomocą różnych form teatru, w tym uczestnicy będą własnoręcznie 
wykonywać lalki teatralne, odgrywać maie etiudy (pojedynczo, lub w grupie w ramach integracji uczestników warsztatów). Tematyka lektur 

w poszczególnych dniach zostanie przedstawiona pedagogom szkolnym. 

CEL: 

* Wzbogacanie słownictwa 
* Nauka poprawnego mówienia (siła głosu, dykcja, interpretacja foniczna i znaczeniowa tekstu) 
* Pobudzanie wyobraźni 
* Nauka pracy na scenie (mimika, ruch, uzewnętrznienie ernocji) 
* Budowanie koordynacji słowno- ruchowej 
* Ćwiczenie pamięci, uwagi, spostrzegawczości 
"Nauka pracy w grupie (zintegrowanie zespołu) 
* Budowanie pozytywnych więzi emocjonalnych między dziećmi z różnych grup społecznych i wiekowych 
* Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej 
* Uwrażliwienie na sztukę 
* Rozwijanie zdolności manualnych 
* Wzmacnianie wiary we własne siły, pewności siebie, pnełamanie nieśmiałości 
* Wzmacnianie wvtrwałości, obowiązkowości w działaniu i dążeniu do ce!u 
* Możliwość odreagowania, oderwania się od codziennych problemów 
GRUPA ODBIORCZA-> ft.OŚĆ SPOTKAŃ; 
* Klasy 1-V -> Uczniowie Szkół Podstawowowych 

* Spotkanie w tygodniu po 2 godziny-> do 14 osób-> 9 spotkań w ciągu 2,5 mscrn 

!WKŁAD OSOBOWY: 

* lJrnzu!a ~cpa -Założycie! Teatru Lalek Dużych Pianka, Animator Kultury 

* Agnieszka Salamon - Studentka „Pracy Socjalnej" w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. 
* Bożena Karzewska - Dr Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim - Specjalista w prowadzeniu i nauczaniu dzieci trudnych - wsparcie 
merytorycznefil 

IWKłAD RZECZOWY: 

* Materiały do produkcji lalek 

"'Projektor{wynajem) 

EDUKACJA NA WESOŁO: warsztaty dla stałej grupy osób, typowanych przez pedagogów szkolnych 

OPIS: 

lfematyczne spotkania prowadzone przez Pedagoga, oraz Studentów Uczelni Wyższych, którzy poprzez zabawę, kreatywne i twórcze 

myślenie zmotywują uczestników do odrobienia lekcji z zakresu logiki, fizyki, chemii, przyrody,jak również gramatyki i ortografii. ZaJęcia 
mają na celu pomóc w ogólnym zrozumieniu poszczególnych zagadnień z zakresu przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i języka polskiego, 

które w danym czasie omawiane są w szkołach, według programu, zawartego w podręcznikach szkolnych. 

CEL:fil 

* Zacieranie dysonansu w poziomie edukacji dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum111 

* Pomoc w odrabianiu bieżących lekcji i zaległości w programie szkolnymfil 

* ?,oąVfyższa,n.ie poziomu w)ętjzy wśród uczestnJl<ów pqp,r;:ez z::igadki, ta,rnigtqw,k,i, ąnąlogicme ,rnyślenieiĘ 
* Uzupełnianie zaległości edukacyjnych wśród uczestników w kreatywny sposóbfil 

* Zaszczepianie obowiązkowości wśród uczniów popnez zabawęfil 

* Wspomaganie przyczynowo-skutkowego oraz logicznego myś!enialml 

GRUPA ODBIORCZA-> ILOŚĆ SPOTKAŃ:fil 

* Klasy 1-111-> Uczniowie Szkól Podstawowowych 

* 1 spotkanie w tygodniu po 2 godziny-> do 14 osób -> 6 spotkań w ciągu 2 mscrn 

WKłAD OSOBOWY: 

* Daria Smolak - Nauczyciel klas 1-111 w Szkole Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckimfil 

* Agnieszka Salamon - Studentka „Pracy Socjalnej" w Instytucie Profiiaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. 
* Bożena Karzewska - Dr Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim - Specjalista w prowadzeniu i nauczaniu dzieci trudnych - wsparcie 
merytorycznef?I 

WKłAD RZECZOWY: 

* laptopy i komputery 

* druk materiałów dydaktycznych 



Poprzez warsztaty zaszczepiamy nowe pasje i zainteresowania. Wszystkie warsztaty edukują i oddziałują wychowawczo na 

uczestników, pomagają w zacieraniu dysonansu w społeczeństwie, umożliwiają równy start. Warsztaty inspirują do 

poszerzania horyzontów i rozwijają funkcje poznawcze. Prowadzący wspierają uczestników w bieżących potrzebach 

edukacyjnych, a do każdego przypadku podchodzą indywidualnie i reagują na sygnalizowane potrzeby uczestników. 

',N szcze,~ó!nych przypadkach rea~ować będzie dr. Psycholo~ii Pani Bożena Karzewska1 specjalista od dzieci trudnych i z 
zaburzeniami, wykładowca psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. 

Nad koordynacją oraz promocją warsztatów wśród dzieci i młodzieży czuwać będzie koordynator. Każdy warsttat zostanie 

wypromowany z osobna za pomocą plakatów rozwieszonych w innych placówkach edukacyjnych na terenie miasta. 

Pedagodzy w plac6v.,rkach edukacyjnych zostaną poinformowani o projekcie w przygotowanych materiałach informacyjnych. 

Grafiki promujące warsztaty umieszczone zostaną również w sieci internetowej w wybranych (zaprzyjaźnionych) mediach, 

również społecznościowych, Do promocji warsztatów wykorzystamy bazę kontaktów Fundacji Naturalny Rozwój (około 250 

rodzin na terenie r\1ińska MazcvJieckiego i okolic}. 

Przed i po zajęciach przeprowadzona zostanie ankieta, w której uczestnicy odpowiedzą na pytania, które mierzą osiągnięte. 

cele podczas przeprowadzonych warsztatów. Zostanie stworzona księga, do wpisywania uwag, gdyż chcemy z biegiem czasu 

udoskonalać prowadzone przez nas zajęcia. Warsztaty zostaną udokumentowane również fotograficznie. 

2. ~ąkładan~ rezultaty ręalizacji zadania publicżnego 

Profilaktyka poprzez: 

-> zaszczepienie wśród uczestników spotkania zdrowych nawyków żywieniowych oraz nowych form spędzania wolnego 

czasu 

-> rozwinięcie funkcji poznawczych wśród uczestników 

-> zainspirowanie do aktywnych form spędzania wolnego czasu 

-> nadrobienie części za!egłośd edukacyjnych wśród uczestników warsztatów z edukacji na wesoło 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy) 

Rodzaj kos.ztl! 

WARSZTATY KUUNARNE- prowadzący 
6 spotkań x 2 godziny 

WARSZTATY KULINARNE-wsparcie merytoryczne 
Konsultacje z Technologiem Żywienia Zbiorowego 

WARSZTATY KULINARNE- materiały i produkty 
14 osób x 6 spotkań 

Koszt całkowity 
(zł) 

540,00zl 

200,00zl 

1000,00zt 

~) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 OOO zł. 
4)w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 

poniesie 
zwniosko. 

otacji 
(zł) 

540,00zl 

1000,00zl 

Koszty do 
pÓnlesienla .. 
~eśrod~ów 
firiansowyc;h 
Własnych, 

. srodków 
pcjchodząc:ych 

z innych źródeł,· 
. wkładu 

200,00zt 



ll,/ti.R!.7TATV KIIUNARNf-r,~!!"'!mi'" 1 'H00071 !L'lfl,fl!.lzl 
6 spotkań (drewniane sztućce jednorazowe, ślimakowa wyciskarka do 
soków, gofrownica, maszynka do pieczenia lizaków, btendery, naczynia f 
inne oraz projektor) 

WARSZTATY MULTIMEDIALNE- prowadzący 1760,00zl 1760,00zl 
8 spotkań x 4 godziny 
WARSZT-A:rv.r.,utr:r.~co:AtNC=--YV)"iiQ~ffi 5piZ'ftU-t~i:hiik4iii:i;V -tfł\n rtń-ł '1 .e'ł"trt Rn -1 ,1,uuu,uu,.1 .&. uuu1uu.c.t 
8 spotkań x 4 godziny (nagłośnienie, komputery z oprogramowaniem) 
TEATR LEKTUR SZKOLNYCH - prowadzący 900,00zl 900,00zl 
9 spotkań x 2 godziny 

' EDUKAOA NA WESOlO - prowadzący pedagog 540,00zf 540,00zf 

' 
6 tygodni x 1 spotkanie w tygodniu x 2 godziny 

WVNIUEM SAU + PORZĄDKOWANtE 1850,00zł 1%50,00-zt 
74 godziny 
EDUKACJA ~JA WESOŁO + TEATR LEKTUR SZl<OLl\!VCH 1000,00z! 1000,00z! 

--- _.L __ 'f_ L .'! -- ---- •. 1-!_ 
--tfldl.~llcUy-1-ndf""L'iULłd 

15 spotkań (zakup i druk materiałów, długopisy, notatniki, drukarka) 
EOUKAOA NA WESOŁO+ MATERIAŁY -materiały i narzę-dzia 1 soo,oozt 1500,-00zl 
15 spotkań (Projektor, laptopy) 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE 500,00zl 500,00zł , 
W miarę potrzeby kursantów 

ZDROWl:PRZEKĄSKJ -w sumie S-spofkań 400,00zr 400,00zf 
.· 

(lemoniada z miodem i pomarańczami + przekąski np. gofry, ciasto, 
kanapki z miodem} .. 
ł\USti',;1 VUótN~ - koordynacja projektu .J A.-1,ń .A.~ I 1isW,W-zi .1.·ouu,uuz1 
3 miesiące (prowadzenie zapisów, komunikacja w s1ec1, promocja, 
dystrybucja plakatów w placówkach edukacyjnych, organizacja 
materiałów i narzędzi) 

KOSZTY OGÓLNE - obsfuga Rsfęgowa profektu 260,00zf 260,00zf 

KOSZTY OGÓŁNE - logistyka projektu 300,00zt 3w,OOzt 
(pallwo, użyczenie i amortyzacja samochodu) 

KOSZTY OGÓlNE - druk plakatów A4 j. A3 1S0,00zł 150,00zl 
Ok. 200 sztuk 

KOSZTY OGÓlNE - przygotowanie gr.afik. i promocji 350,00zł 350,00zl 
, .... 1 ..... ,, .... ..,,. '"4-P.-'4.ł'A„f.«J,1 '-l"'--'-111-4 .... ,J ,l,,l .... ,."' .... "' ........ .J.,1-1. .... ł'1--"-',a"łł<4.J-<I ,,j ,.,._,.ńl-lrl.4 r .... r_., J ł-A \t,JIClł\.U'-Y, IIIQ~l1a1y t,JIVIIIUJq'-'Y tJV..tL\.L.1:.5,Vlll'I;; VVOl.>L.t.a\.y L V.;:tVUIIQJ JU~ I \.li;; 

... ' zbiorcze oraz motywujące /inspirujące 
r 

Koszty• .. 15880,00zf 10 000,00zf 5880,00zl 

ogółem: 
··. 

Oświadczam(-y), że: 

Tl Ortll'lohoW:.hP. o/titl:.hiP. hlihlir.?hP. hP.n?IP. ri.:.li?oW'AflP. Wlil:ir.:mli:, W 7;,kfpślP rł?ltifalhośr.l no'h/tkll h1ihlit:?hP.PO nfP.tP.ril:a, 
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/oforenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega ( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
5) 9f~r~i:i.t*/9,fere.1:1qi* s.~!?.c:l.;;ijący i:i,i,:iiejgą qf~rtę ,i:i,i.e .z,Ęt,l,e~;;i (-ją)*/z,;;i,l,iąga ( ją)* ,z opłacaniem nal~żnośd z tytl,lll,l składek ,n? 

uoezp1eczenia spo1eczne, 

Karoiina Pyrkosz - Prezes Fundacji Naturainy Rozwój 

Daria Smolak- Członek Zarządu Fundacji Naturalny Rozwój 

Justyna Kowa1czyK - LztoneK La rządu 1-undacJ1 Naturalny KozwoJ 

Mińsk Mazowiecki, Data 20.09.2017 r. 

Załacznik: 
w przypaol\u goy orerem nie Jest zareJestrowany w MaJowym KeJesuze ::,ąaowym - pow1erazona za zgoanosc 

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z Innego rejestru lub ewidencji. 


