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Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

. l .G.G.9ui........ .. .. 
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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: ,,13ebieFaRie*/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Miasto 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 publicznego1l Bezpieczeństwo i porządek publiczny 

4. Tytuł zadania publicznego ,,Bezpieczne Miasto" 

5. Termin realizacji zadania publicznego2l 
Data 11.10.2016 I Data , . 128.12.2016 
rozpoczęcia zakonczenia 

li. Dane oferenta (-ów) 

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) 

Naturalny Rozwój, fundacja, KRS: 0000574007, 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Topolowa 45/1 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane osób upoważnionych do 

Mateusz Wawryszuk tel.531976737 
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. 
numer te lefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowej) 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, m1eJsca jego 
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego 

Z powodu rosnącego niepokoju wśród ludności Mińska Mazowieckiego spowodowanego coraz częściej 

pojawiających się w Europie aktów przemocy, chcemy w ramach zadania publicznego „bezpieczeństwo i porządek 

publiczny" przeprowadzić w Mińsku Mazowieckim projekt „Bezpieczne Miasto". Ma on na celu przekazanie 

elementarnej wiedzy przez specjalistów z zakresu pierwszej pomocy, samoobrony i postępowania podczas 

zagrożeń terrorystycznych. Zostanie on zrealizowany poprzez przeprowadzenie warsztatów wśród licealistów i 

gimnazjalistów z Mińska Mazowieckiego. Składać się on będzie z trzech modułów. 

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. 

Z) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 



1. Pierwsza pomoc 
Zostaną przeprowadzone 2 oddzielne warsztaty 6-godzinne w grupach do 20 osób 
Zajęcia zostaną przeprowadzone w Klubokawiarni Punk 
Kurs zostanie poprowadzony przez międzynarodowego instruktora pierwszej pomocy EFR, Zawodowego 
Ratownika Wodnego, studenta ratownictwa medycznego Mateusz Wawryszuka. 

Celem zajęć jest zdobycie przez kursantów elementarnej wiedzy dotyczącej pierwszej pomocy, oraz 
nabycie pewności siebie do udzielania pierwszej pomocy, co jest kluczowe w ratowaniu życia. 

2. Samoobrona 
Zostaną przeprowadzone 2 jednomiesięczne cykle ćwiczeń. 
Jeden cykl to 5 spotkań po 1,Sh. dla grupy do 20 osób 
Zajęcia będą się odbywały w salce gimnastycznej Klub Walki Grappler. 
Zajęcia poprowadzi doświadczony Instruktor Sportu, rekreacji ruchowej i samoobrony Marcin 
Frankiewicz, posiadacz czarnego pasa w Jiu-Jitsu tradycyjnym, Purpury w brazylijskim Jiu-Jitsu, 
wielokrotny uczestnik międzynarodowych seminariów, turniejów i zawodów. 

Samoobrona to mieszanka różnych stylów walki nastawionych przede wszystkim na obronę i umiejętność 
odparcia ataku. Składają się na nie style chwytane i uderzane, podcięcia i rzuty. Na całość składają się 
także ćwiczenia ogólnorozwojowe, które z pewnością podniosą aktywność fizyczną i kondycję 
uczestników. 

W ramach zajęć z samoobrony zostanie wykorzystany następujący sprzęt sportowy: 
kaski z kratownicami, rękawice, tarcze, pałki i gumowe noże, manekin, ochraniacze tułowia, ochraniacze 
piszczeli. 

3. Postępowanie podczas zagrożeń terrorystycznych. 
Zostaną przeprowadzone 2 oddzielne warsztaty 1,5-godzinne w grupach do 100 osób 
Osoba prowadząca- Marcin Frankiewicz posiada wieloletnie doświadczenie oraz znajomość postępowania 
w przypadkach nagłego zagrożenia życia jakie stwarza możliwość wystąpienia ataków terrorystycznych. 
To emerytowany żołnierz zawodowy z prawie 20-letnim stażem w różnych jednostkach wojskowych w 
tym prawie 10 lat spędził w oddziale specjalnym, ma na swoim koncie wojskowe misje zagraniczne, liczne 
kursy i certyfikaty służące poprawie bezpieczeństwa ludności. Praktyka i doświadczenie daje możliwość 
prowadzenia szkoleń i wykładów w sposób ciekawy i przystępny. W zajęciach przewidziano także 
ćwiczenia praktyczne dla uczestników. 
Zajęcia będą odbywały się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 



Celem akcji jest przygotowanie społeczności Mińska Mazowieckiego do postępowania w sytuacjach 
zagrażających życiu. 

!To także poprawa bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta oraz wyposażenie ich w umiejętność szybkiego 
reagowania na zjawiska negatywne. Podnoszenie poczucia bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie zajęć z 
samoobrony. Poprzez nabycie umiejętności samoobrony wzrośnie komfort i bezpieczeństwo mieszkańców Mińska 
Mazowieckiego. 
Wykłady i ćwiczenia praktyczne obejmujące postępowanie podczas zagrożeń antyterrorystycznych, dają 
możliwość nabycia umiejętności zachowania się w sytuacji nagłej, mającej charakter aktu terroru. Ataki 
~errorystyczne coraz częściej spotykane w krajach Europy, doprowadziły do podjęcia działań mających na celu 
przygotowania obywateli do właściwego zachowania się w przypadku realnego niebezpieczeństwa, także w 
cyberprzestrzeni. Zajęcia będą miały na celu nauczyć zasad postępowania w czasie ataku i bezpośrednio po nim, a 
~akże znalezieniu się wśród zakładników. 
W projekcie weźmie udział ok. 300 uczestników. Akcja informacyjna odbędzie się poprzez masowe środki 
przekazu, prasę lokalną, plakaty informacyjne w szkołach oraz na słupach ogłoszeniowych. 

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Podniesienie świadomości zagrożeń wynikających z coraz częściej występujących zamachów terrorystycznych. 

Wzrost odpowiedzialności za nasze wspólne dobro i bezpieczeństwo. Zwiększenie czujności wśród mieszkańców 

naszego miasta, zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacji zagrożenia. Nabycie umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy, nie tylko w perspektywie zagrożenia terroryzmem, ale także w codziennym życiu, częstych 

wypadkach komunikacyjnych itp. Wzrost aktywności ruchowej wśród mieszkańców Mińska Mazowieckiego. 



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 

dotacji3l finansowych 
(zł) własnych, środków 

Lp. pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego4l 

(zł) 
Pierwsza pomoc 1800 1800 o 

Sprzęt sportowy do ćwiczeń 2000 o 2000 

Samoobrona 2250 2250 o 

Postępowanie podczas zagrożeń terrorystycznych 900 900 o 

Koordynacja 2500 o 2500 

Wynajem Sali do ćwiczeń 600 600 o 

Film promujący 600 600 

f 
o 

Wynajem Sali w KluboKawiarni 540 540 o 

Koszulki dla uczestników 1000 1000 ,-f- o 

Księgowość 430 430 o 

Plakaty 150 150 o 

Projekt graficzny 200 200 o 

Koszty ogółem: 
12970 8470 4500 

Oświadczam(-y), że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 
2) w ramach składanej oferty przewidujemy flSl3ieFaAie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

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

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

ubezp~eczenia spql_eczne . 

. ~ .lt~ ..... ~~~.b.~ .. ........... . 

. ~hB. ... ... ~t,a!.~ .............. . 

... .... ... .. ~a... .. ... .. . 5..~~ ........... . 
(podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta) 

~undacja Naturalny Rozwój 
Ul. Topnlowa 45/1: Mińsk-Maz. 05-300 
KRS: 0000574007: N:I': 82'12350868: REGON: 36241il163 

Data ..... .... .. ... .. ..... .... ....... ....... ..... .. ... .... .. . 

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. 

3l Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 OOO zł. 
4l W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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