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

Załącznik nr 1 

WZÓR 

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, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
do którego adresowana jest oferta 

2. Tryb, w którym złożono ofertę 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

, publicznego i o wolontariacie 

3. Rodzaj zadania publicznego11 Realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym 

4. Tytuł zadania publicznego 
Prowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z 
terenu miasta Mińsk Mazowiecki 

s. Termin realizacji zadania publicznego21 Data I 03 wf'Z'esłeń 2016 I Data 131 grudzień 2016 
\ <'._' _' \ 

rozpoczęcia ~A (cl /t ('. (\\ 1 t'., zakończenia 

li. Dane oferenta (-ów) t 
1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby) 
Fundacja Naturalny Rozwój, KRS: 0000574007 
Adres siedziby Fundacji Naturalny Rozwój: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Topolowa 45 lok. 1 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane osób upoważnionych do Karolina Pyrkosz - Prezes Fundacji Naturalny Rozwój 
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. telefon: 733-061-401 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej, mail: karola@naturalny-rozwoj.pl 
numer faksu, adres strony internetowej) 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności 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 28 bezpłatnych dla uczestników warsztatów, kierowanych do dzieci i młodzieży, 

organizowanych na zapisy prowadzone przez koordynatora projektu. 

l) 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. 

2
) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. o3 1 



Zajęcia prowadzone są w dedykowanej sali warsztatowej 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 otoczeniu zieleni, domowej atmosfery oraz naturalnego środowiska. 

Warsztaty dzielą się tematycznie na 4 cykle i w każdym przypadku poruszają inne dzieciny życia: 

WARSZTATY KULINARNE DLA DZIECI: 

OPIS: 

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

'ednocześnie edukujemy o wartościach poszczególnych produktów. Zaszczepiamy ideę „Wiem, co jem". Tematyka zajęć:111 

,Zdrowe śniadanie',,, Wigilijne pierogi", ,,Ciasteczka z wróżbą",,, Turbowitaminowe soki", ,,Kiełkowanie roślin", ,,Owocowe Gofry", 
,Mikołajkowe Pierniczki", 'ill"Pudding z nasion Chia", ,,Meksykańskie Smaki", ,,Naturalna Nutella" ... 111 

CEL:III 

* Promocja zdrowego żywienia i obcowania z naturą 

* Zachęcanie do samodzielności w kuchni111 

* Edukacja o wartościach i działaniu poszczególnych roślin i ziółlII 

* Prezentacja możliwości zastosowania poszczególnych roślin i innych składnikówrnm 

GRUPA ODBIORCZA-> ILOŚĆ SPOTKAŃ:111 

* Dzieci w wieku 5-13 lat {Uczniowie Szkół Podstawowych) 

* 1 spotkanie w tygodniu po 2 godziny-> do 12 osób-> 10 spotkań {2,5 msc)rnm 

WKŁAD OSOBOWY: 

* Daria Smolak- Pedagog i Nauczyciel klas 1-111- prowadząca 

* Jolanta Olszewska - Animator KulturylII- prowadząca 

* Ewa Hajdacka - Technolog Żywienia Zbiorowego - wsparcie merytoryczne podczas przygotowywania merytoryki zajęć 

WKŁAD RZECZOWY: 

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

{działalność gospodarcza) 

* Produkty spożywcze 

WARSZTATY DJSKIE DLA MŁODZIEŻY: 

OPIS: 

Warsztaty z cyklu odkrywania nowych pasji i talentów. Są to spotkania inspirujące do nabywania nowych umiejętności w dziedzinie muzyki. 

Warsztaty uczą podstawowej obsługi urządzeń do miksowania muzyki. Dj'ing to popularna dziś sztuka miksowania dźwięków wśród 

młodzieży. Warsztaty djskie dedykowane dla chłopców w wieku gimnazjalnym i licealnym. 

CEL:III 

* Zaszczepianie nowych zainteresowań i pasji muzycznych wśród uczestnikówlII 

* Nabywanie nowych umiejętności przez uczestnikówrnm 

GRUPA ODBIORCZA-> ILOŚĆ SPOTKAŃ:111 

* Młodzież 13-20 lat {Uczniowie Gimnazjum, Szkól Średnich) 

* 4 spotkania w ciągu 3 miesięcy-> do 6 osóbrn 

PROWADZĄCY: 

* Dj Funk lnvider - lauretat konkursu na najlepszego „Mińskiego Dj'a," organizowanego podczas Festiwalu Himilsbacha w 2015 roku, przez 

Fundację Naturalny Rozwój, gdzie nagrody ufundował Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 

WKŁAD RZECZOWY: 

* 3 zestawy: okablowanie, konsole, słuchawki, laptop, oprogramowanie 

* Nagłośnienie 

WARSZTATY SZYCIA DLA MŁODZIEŻY: 

OPIS: 

Warsztaty z cyklu odkrywania nowych pasji i talentów. Są to spotkania inspirujące do nabywania nowych umiejętności z zakresu szycia, 

kierowane głównie do dziewcząt w wieku 10-18 lat. 

CEL:III 

* Zaszczepianie nowych zainteresowań i pasji wśród uczestnikówrn 

* Nabywanie nowych umiejętności przez uczestnikówrnm 

GRUPA ODBIORCZA-> ILOŚĆ SPOTKAŃ:III 



* Młodzież 13-20 lat (Uczniowie Gimnazjum, Szkól średnich) 

* 2 spotkania w ciągu 2 miesięcy-> do 12 osóbl!I 

KŁAD OSOBOWY: 

* Jolanta Olszewska - Animator Kulturylil 

* Anna Mucha - Pedagog z wykształcenia, Technik Technolog Krawiectwa,rn 

KŁAD RZECZOWY: 

* Maszyny do szycia 

* Materiały, nici, igły, akcesoria i inne 

KREATYWNE ODRABIANIE LEKCJI: 

OPIS: 

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

myślenie zmotywują uczestników do odrobienia lekcji. Zajęcia mają na celu pomóc w ogólnym zrozumieniu poszczególnych zagadnień z 

zakresu przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i języka angielskiego, które w danym czasie omawiane są w szkołach, według programu, 

zawartego w podręcznikach szkolnych. Przykład tematów spotkania: 11 Ułamki na wesoło" I "Świat Figur Geometrycznych" /"Zrozumieć 
wykresy" I "Mikroświat" /"Gramatyka bez łamania języka" .IZlPodczas zajęć uczestnicy będą mogli odrobić bieżące lekcje, lub nadrobić 

zaległości w programie szkolnym. IZl 

CEL:lil 

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

* Pomoc w odrabianiu bieżących lekcji i zaległości w programie szkolnymlil 

* Podwyższanie poziomu wiedzy wśród uczestników poprzez zagadki, łamigłówki, analogiczne myśleniem 

* Uzupełnianie zaległości edukacyjnych wsród uczestników w kreatywny sposóbrn 

* Zaszczepianie obowiązkowości wśród uczniów poprzez zabawęlil 

* Wspomaganie przyczynowo-skutkowego oraz logicznego myślenialillil 

GRUPA ODBIORCZA-> ILOŚĆ SPOTKAŃ:111 

* Klasy 1-111 lub IV-VI (w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania)-> 6 spotkań po 2 godziny w ciągu 2 miesięcy 

*Gimnazjum-> 1 spotkanie w tygodniu po 2 godziny-> po max 8 osób (język angieslki) -> 6 spotkańlilpo 2 godzinyw ciągu 2 miesięcy 

KŁAD OSOBOWY: 

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

* Studenci Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiegolil 

* Bożena Karzewska - Dr Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim - Specjalista w prowadzeniu i nauczaniu dzieci trudnych - wsparcie 

merytorycznelil 

* Anna Mucha - Nauczyciel Języka Angielskiego, Pedagog, Właściciel Akademii Języka Angielskiego w Mińsku Mazowieckim 

KŁAD 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. 

W szczególnych przypadkach reagować będzie dr. Psychologii Pani Bożena Karzewska, specjalista od dzieci trudnych i z 

zaburzeniami, wykładowca psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. 

Nad koordynacją ora promocją warsztatów wśród dzieci i młodzieży czuwać będzie doświadczony koordynator w realizacji i 

organizacji projektów Pani Milena Kowalczyk. Każdy warsztat zostanie wypromowany z osobna za pomocą plakatów 

rozwieszonych w innych placówkach edukacyjnych na terenie miasta. Grafiki promujące warsztaty umieszczone zostaną 

również w sieci internetowej w wybranych (zaprzyjaźnionych) mediach, również społecznościowych. Do promocji warsztatów 

ykorzystamy bazę kontaktów Fundacji Naturalny Rozwój (około 250 rodzin na terenie Mińska Mazowieckiego 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. Ponadto każde warsztaty zostaną udokumentowane fotograficznie. 

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

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 zaległości edukacyjnych wśród uczestników warsztatów z kreatywnego odrabiania lekcji 

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

Rodzaj kosztu Koszt całkowity do poniesienia do poniesienia 
(zł) z wnioskowanej ze środków 

dotacji31 finansowych 
(zł) własnych, środków 

Lp. pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego41 

(zł) 
WARSZTATY KULINARNE - prowadzący 543,00 zł 543,00 zł 
10 spotkań x 2 godziny 

WARSZTATY KULINARNE -wsparcie merytoryczne 200,00 zł 200,00 zł 
Konsultacje z Technologiem Żywienia Zbiorowego 

WARSZTATY KULINARNE -wynajem sali+ porządki 615,00 zł 615,00 zł 
10 spotkań x 2 godziny 

WARSZTATY KULINARNE - materiały i produkty 1000,00 zł 1000,00zł 

10 osób x 10 spotkań 

WARSZTATY KULINARNE - narzędzia 1230,00 zł 1230,00 zł 
10 spotkań (drewniane sztućce jednorazowe, 
ślimakowa wyciskarka do soków, gofrownica, maszynka 
do pieczenia lizaków, blendery, naczynia i inne oraz 
projektor) 
WARSZTATY DJSKIE - prowadzący 400,00 zł 400,00 zł 
4 spotkania x 4 godziny 

WARSZTATY DJSKIE-wynajem sali+ porządkowanie 492,00 zł 492,00 zł 
4 spotkania x 4 godziny 

WARSZTATY DJSKIE -wynajem sprzętu technicznego 1476,00 zł 1476,00zł 

4 spotkania x 4 godziny (nagłośnienie, komputery, 
konsole, słuchawki i inne) 
WARSZTATY SZYCIA- prowadzący 200,00 zł 200,00 zł 
2 spotkania x 4 godziny 

WARSZTATY SZYCIA - wynajem sali+ porządkowanie 246,00 zł 246,00 zł 
2 spotkania x 4 godziny 

WARSZTATY SZYCIA- narzędzia 369,00 zł 369,00 zł 
Dla max 10 osób (akcesoria, stół do krojenia, maszyny 
do szycia - wynajem) 
WARSZTATY SZYCIA- produkty 600,00 zł 600,00 zł 
Dla max 10 osób (materiały, igły, nici, guziki, inne 
ozdoby) 

3
) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 OOO zł. 

4
) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 



KREATYWNA SZKOŁA- prowadzący j.angielski 300,00 zł 300,00 zł 
6 tygodni x 1 spotkanie w tygodniu x 2 godziny 

KREATYWNA SZKOŁA- prowadzący przedmioty ścisłe 300,00 zł 300,00 zł 
6 tygodni x 1 spotkanie w tygodniu x 2 godziny 

KREATYWNA SZKOŁA -wynajem sali+ porządkowanie 738,00 zł 738,00 zł 
6 tygodni x 2 spotkania w tygodniu x 2 godziny 

KREATYWNA SZKOŁA- materiały i narzędzia 1230,00 zł 1230,00 zł 
12 spotkań (Projektor, laptopy, druk materiałów, 
długopisy, notatniki, drukarka, i inne) 
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE S00,00 zł 500,00 zł 
W miarę potrzeby kursantów 

ZDROWE PRZEKĄSKI - w sumie 12 spotkań 600,00 zł 600,00 zł 
(lemoniada z miodem i pomarańczami + przekąski np. 
gofry, ciasto, kanapki z miodem) 
KOSZTY OGÓLNE - koordynacja projektu 3 690,00 zł 3 690,00 zł 
3 miesiące (prowadzenie zapisów, komunikacja w sieci, 
promocja, dystrybucja plakatów w placówkach 
edukacyjnych, organizacja materiałów i narzędzi) 
KOSZTY OGÓLNE - obsługa księgowa projektu 369,00 zł 369,00 zł 

KOSZTY OGÓLNE - logistyka projektu 369,00 zł 369,00 zł 
(paliwo, użyczenie i amortyzacja samochodu) 

KOSZTY OGÓLNE- druk plakatów A4 i A3 300,00 zł 300,00 zł 
Ok. 200 sztuk 

KOSZTY OGÓLNE - przygotowanie grafik i promocji 1107,00 zł 1107,00 zł 
(plakaty, materiały promujący poszczególne warsztaty z 
osobna, jak i te zbiorcze oraz motywujące /inspirujące 

Koszty ogółem: 16 874,00 zł 10 000,00 zł 6 874,00 zł 

Oświadczam(-y), że: 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 
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*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne. 

Karolina Pyrkosz - Prezes Fundacji Naturalny Rozwój 

01,,,. ~,. Daria Smolak - Członek Zarządu Fundacji Naturalny Rozwój O'-"".,,..,.,., LIi. T □polowa 45/1; t.: · 
KRS 0000574007: Nr;t: 87123:. 

[ i, 

, 05-300 

Justyna Kowalczyk - Członek Zarządu Fundacji Naturalny Rozwój 
-~ Rozwój 

. '. fop~lowa 45/1: Mińsk-Maz. 05-300 
,r :i:nmilP.68: REGOH: 362467163 

Mińsk Mazowiecki, Data 20.09.2016 r. 

Załącznik: 

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność 
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. 
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