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Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oc}t2,. 
z dnia ................... (poz .... ) 

Załącznik nr 1 

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 
Bezpieczeństwo i porządek publiczny 

4. Tytuł zadania publicznego 
Przeszkolenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim 
w zakresie podstaw samoobrony i udzielania pierwszej pomocy 

5. Termin realizacji zadania publicznego21 Data 

I 01.10.2018r. I Data I 14.12.2018r. 
rozpoczęcia zakończenia 

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) 
Stowarzyszenie Na Piątkę 
ul. Małopolska 11 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

KRS 0000719010 NIP 8222366958, REGON 369499189 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w Dariusz Świętochowski - prezes zarządu tel. 602888595 
tym dane osób upoważnionych do 

Małgorzata Pyszel - wiceprezes zarządu 
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. Ewelina Anna Pukacka - skarbnik zarządu tel. 784074998 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 

email: rrsp5mm@gmail.com 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 

Realizacja zadania ma na celu przekazanie uczniom Szkoty Podstawowej nr 5 podstawowej wiedzy 
i praktycznych umiejętności z zakresu pierwszej pomocy i samoobrony. Zdecydowana większość uczniów 
samodzielnie pokonuje drogę do i ze szkoły. W związku z tym, iż dzieci mogą wtedy zetknąć się z 
różnymi zagrożeniami, sytuacjami wymagającymi właściwej i · szybkiej reakcji, uzasadnione jest 
wyposażenie ich w niezbędne podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy oraz 
samoobrony. 

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
l Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 
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Zadanie publiczne będzie składało się z 2 bloków tematycznych, tj. udzielania pierwszej pomocy i 
podstawowej wiedzy z zakresu samoobrony. 

Pierwsza pomoc. W tym zakresie zostanie przeszkolonych w ramach kursu 8 - godzinnego od 5 do 12 
chętnych nauczycieli ze SP nr 5, którzy następnie w ramach godziny wychowawczej przekażą 
podstawową wiedzę wszystkim uczniom w zakresie: teoretycznych i praktycznych umiejętności 
udzielania pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych przypadkach oraz zasad bezpieczeństwa. 
Szkolenie zostanie przeprowadzone przez firmę Eskulapa Mateusz Wawryszuk. Jest to międzynarodowy 
instruktor pierwszej pomocy EFR, zawodowy ratownik wodny oraz student ratownictwa medycznego. 

Dodatkowo do ćwiczeń na własność szkoły zostanie zakupiony ciekawy i ważny sprzęt ratowniczy: 
fantomy w ilości 6-7 sztuk, defibrylator szkoleniowy, kamizelka do treningu zadławień act fast, apteczka 
pierwszej pomocy i środki do dezynfekcji. Dzięki temu uczniowie będą mogli w każdej chwili poćwiczyć 
na zakupionym sprzęcie ratowniczym. Celem zajęć będzie zdobycie elementarnej wiedzy z zakresu 
pierwszej pomocy oraz nabycie pewności siebie w zakresie praktycznego jej udzielania. 

!Samoobrona. Zostanie przeprowadzony 90 - minutowy podstawowy kurs samoobrony dla wszystkich 
uczniów SP nr 5 ( 31 grup) przez instruktora Tomasza Borka. Jest to instruktor Defendo - czarny pas 
Defendo 1 dan, instruktor Krav Maga - czarny pas Classic Krav Maga 2 dan, instruktor Combat Jiu Jitsu -
czarny pas 1 dan, instruktor zajęć dla dzieci (Safe Kid) i młodzieży (Safe Teen). Zajęcia będą miały na celu 
zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami samoobrony, wyposażenie ich w umiejętności odparcia 
ataku oraz przyswojenie przez dzieci zasad zachowywania się w sytuacjach zagrożenia. Zajęcia miałyby 
formę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną - formę ćwiczeń ogólnorozwojowych, które z pewnością 
podniosłyby aktywność fizyczną i kondycję uczniów. Odbywałyby się we wtorki w godz. 17:20 - 20:20 
(2 grupy) oraz w soboty w godz. 12:00 - 16:30 (3 grupy) przez okres październik - listopad br .. 
Dodatkowo uczestnicy od instruktora otrzymają koszulkę lub inny gadżet związany z bezpieczeństwem. 
Dzięki ww. zajęciom uczniowie zdobędą elementarną wiedzę i umiejętności z zakresu samoobrony i 
uzyskają wyższą pewność siebie. 

Zajęcia odbywałyby się na terenie Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Małopolska 11, 05-300 Mińsk 
Mazowiecki. Odbiorcami będą wszyscy uczniowie SP nr 5, tj. 31 klas - od klasy O do 8 - w liczbie 693 
osoby. 

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy: 

Koordynatorzy projektu: 

Dariusz Świętochowski - prezes Stowarzyszenia Na Piątkę w zakresie administracji i organizacji zajęć. 

Mateusz Wawryszuk- instruktor pierwszej pomocy (przeprowadzi kurs dla nauczycieli) 

Tomasz Borek - instruktor samoobrony (przeprowadzi kurs dla uczniów) 

Chętni nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej nr 5 (przejdą rozszerzony kurs pierwszej pomocy w 

celu przekazania wiedzy uczniom) 
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2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Podniesienie świadomości zagrożeń. Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Wzrost 

aktywności ruchowej wśród uczniów poprzez zainteresowanie ciekawymi zajęciami sportowymi. Rozwój 

naturalnych reakcji obronnych. Wzmocnienie wewnętrznej pewności siebie i zdecydowania. 

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) 

1. KOORDYNACJA PROJEKTU 2000,00 0,00 2000,00 

2. KURS PIERWSZEJ POMOCY 1480,00 1480,00 0,00 

3. SPRZĘT RATOWNICZY 3110,00 3110,00 0,00 

4. KURS SAMOOBRONY 4960,00 4960,00 0,00 

5. KSIĘGOWOŚĆ 450,00 450,00 0,00 

Koszty ogółem: 12000,00 10000,00 2000,00 

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) */ttlłega ( 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 . 

6) Stowarzyszenie Na Piątkę dysponuje numerem konta: Bank PEKAO S.A. 68124027021111001078532543; 

Stowarzyszenie Na Piątkę ';at. 
..... ?.~:~~Kt;r;;r'~~~~!ie~ki. ........... ..... ~~~ZES R DU 

""' 0000719010 Dariu łochowski 
NIP..822.236G.968 ·REG-0N·SS9"4991"8"9···· ·· ·· ·· ····· 

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

Załącznik: 

S~Bt,llK ZARZĄDU 
l'i,vftdc/lcl 

Ewelina Pukacka 

Data .... ...... 19.O9.2O18r ... ....... ............. . 

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

31 Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 ooo zł . 
41 W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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