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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 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie"' oznacza, że należy skreśrić nievkclśeM'ą odpowiedź, pozostawiając 

prawidłową. Przykład : ,,peoiefalłie*/niepobieranie"'. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Bmmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
do którego adresowana jest oferta 

w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, 
2. Rodzaj zadania publicznego1> w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Mińsku 

Mazowieckim w 2020 roku 

li. 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 

Forma prawna: stowarzyszenie 
Nazwa: Stowarzyszenie KONICZYNKA działające na rzecz dzieci z niepełnosprawnością 
umysłową 

KRS 0000162988 
!Adres: Ignaców 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
Adres do korespondencji: Ignaców 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
Tel: 609 100 945 
Mail: koniczynka2003@gmail.com 
numer rachunku bankowego: 111240 2702 111100003041 9760 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
Marzena Bru.inicka wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 
Małgorzata Laskowska 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

Integracyjny Konkurs Plastyczny i Gawędy „Ziemia 

1. Tytuł zadania publicznego 
Mińska pędzlem, słowem i światłem malowana" z 
cyklu „O czym szumią mazowieckie wierzby? Moja 
Okolica - Moja Ojczyzna" 

2. Termin realizacji zadania publicznego2l 
Data 

04.04.2020 r. 
Data 

rozpoczęcia zakończenia 30.06.2020 

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

I 



Celem zadania jest organizacja kolejnej edycji Integracyjnego Konkursu Plastycznego i Gawędy 
,,Ziemia Mińska pędzlem, słowem i światłem malowana" z cyklu „O czym szumią mazowieckie 
wierzby? Moja Okolica - Moja Ojczyzna" poprzez konkurs plastyczny, konkurs gawędy, wernisaż 
i wystawę prac plastycznych. Miejscem realizacji zadania publicznego jest miasto Mińsk 

Mazowiecki, Miejska Biblioteka i Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim, 
ul. Piłsudskiego lA. Integracyjny Konkurs Plastyczny i Gawędy „ Ziemia Mińska pędzlem, słowem 
i światłem malowana" skierowany jest do uczrnow szkół podstawowych, liceów, szkół 

a1iystycznych, uczniów klas integracyjnych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, osób 
z niepełnosprawnością umysłową, uczniów mieszkających na terenie miasta Mińsk Mazowiecki 
i będącymi uczniami Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie oraz dzieci 
i młodzieży z innych placówek działających na terenie miasta. Projekt będzie realizowany od 
04.04.2020r. do 30.06.2020 roku dla ogółem 100 uczestników wraz z opiekunami. Ideą konkursu 
· est zwrócenie uwagi jego uczestnikom na otaczające ich piękno krajobrazu Ziemi Mińskiej oraz 
przemiany jakie w niej zachodzą. Realizacja zadania przybliża społeczeństwu problematykę 

i twórczość dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością nie tylko umysłową. Budzi wśród dzieci 
i młodzieży zamiłowania do pięknej mowy, sugestywnego opowiadania o zdarzeniach związanych 
z historią, kulturą własnego miejsca urodzenia. 

Fundamentalny cel stanowi integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym 
i nawiązywanie współpracy placówek i organizacji pracujących na rzecz krzewienia idei 
zrównywania szans na terenie miasta 

Tematem wiodącym tegorocznej edycji są Polacy i Żydzi z kaii historii miasta„ Tak jak malował 
an Chagall". Ocalić od zapomnienia historię żydowskich mieszkańców Mińska Mazowieckiego, 

którzy żyli na wspólnej Mińskiej Ziemi, a są częścią historii i kultury naszego miasta. Tematyka 
konkursu przybliża wiedzę o dziejach miasta. Zadaniem uczestników konkursu plastycznego 
będzie pokazanie historii w dowolnej technice plastycznej w formacie A-3 inspirując się tekstem 
Wojciecha Młynarskiego „Tych miasteczek nie ma już. Okrył niepamięci kurz. Te uliczki, lisie 
czapy, kupców rój. Plotek z kozą żywicielką, krawca Szmula z brodą wielką, Co jak nikt umiał szyć 
'lubny strój (. . .). Zapomniany świat i płynie, płynie w dal, Z kogucim i baranim łbem 

a białej chmurze ginie, hen. Tak, jak malował pan Chagal" i starą fotografią przedwojennego 
Mińsk Mazowieckiego. W konkursie gawędy zadaniem uczestników będzie przygotowanie 
kilkuminutowej wypowiedzi ustnej, opowiadania. Treścią gawędy mogą być osobiste przeżycia 
i refleksje autorów, związane z kulturą i historią Ziemi Mińskiej. Gawęda będzie popularyzować 
dzieje miasta, ciekawe zabytki, wydarzenia, ciekawych mieszkańców, legendy, własne wędrówki 
po mieście i jego okolicy. Dzieci i młodzież zaprezentują przygotowaną przez siebie wypowiedź, 
którą oceniać będzie komisja konkursowa w dniu 04 czerwca 2020 r. w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej i nastąpi otwarcie wystawy prac laureatów konkursu plastycznego w Bibliotece 
Pedagogicznej przy ulicy Piłsudskiego lA. Całe wydarzenie uświetnią występy min. aktorów oraz 
dzieci i młodzieży z ZSS im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie. Informacje o projekcie 
zamieszczone będą na serwisie społecznościowym www.facebook.com/KoniczynkaMinskMaz., 
stronach Miasta Mińsk Mazowiecki, w gablocie przed Urzędem Miasta Mińsk Mazowiecki. 

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. 



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 
Planowany poziom osiągnięcia 

Nazwa rezultatu rezultatów (wartość 
Sposób monitorowania rezultatów/ źródło 

informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Zgłoszenie prac plastycznych i 
µczestników konkursu gawędy 
do organizatora. Powołanie jury 
konkursu plastycznego i gawędy 
IK.onkurs gawędy, program 
artystyczny i ogłoszenie 
~ników, wręczenie dyplomów, 
nagród, otwarcie wystawy 
prac laureatów konkursu 
plastycznego w Bibliotece 
Miejskiej w Mińsku 
Mazowieckim przy ulicy 
Piłsudskiego lA i poczęstunek 
dla uczestników. 

Pokonkursowa wystawa prac 

docelowa) 

około 100 osób zgłoszenia uczestników konkursów 
i ich opiekunów, regulaminy 
konkursów, listy jurorów 

[WYdarzenie / ok. 100 osób protokoły jury , protokoły odbioru 
nagród, dokumentacja zdjęciowa 

plastycznych w Galerii Biblioteki wydarzenie/ ok. 100 osób dokumentacja zdjęciowa 
Pedagogicznej w Mińsku 
Mazowieckim. 

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będa 
wykorzystane w realizacji zadania 

Stowarzyszenie „Koniczynka" prowadzi działalność dobroczynną na rzecz dzieci od 2003 roku. 
Współdziała z władzami terenowymi, szkołami i innymi placówkami wychowania, organizacjami 
społecznymi działającymi w kraju i poza jego granicami, mając na uwadze dobro dziecka. 
Dofinansowuje imprezy integracyjne i rozwlJa twórczość plastyczną dzieci i osób 
niepełnosprawnych. Integruje dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku zdrowych 
rówieśników, propaguje odpowiedni stosunku do dzieci niepełnosprawnych umysłowo i ich spraw: 
orgamzuJe wspólne imprezy kulturalne, sportowo rekreacyjne, festyny, warsztaty, spotkania 
okolicznościowe, koncerty. Współpracuje z krajowymi, zagranicznymi organizacjami zajmującymi 
się problemami dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową. Stowarzyszenie organizowało, 
zarówno przy współpracy z administracją publiczną jak i przy współudziale innych organizacji 
pożytku publicznego Integracyjny Konkurs Plastyczny i Recytatorski „O czym szumią mazowieckie 
wierzby?" Moja Okolica - Moja Ojczyzna we współpracy z Urzędem Miasta i Starostwem 
Powiatowym od 2007r., do 2012 r.), a Integracyjny Konkurs Plastyczny i Gawędy „Ziemia Mińska 
pędzlem, słowem i światłem malowana" z cyklu „O czym szumią mazowieckie wierzby? Moja 
Okolica - Moja Ojczyzna' we współpracy z Urzędem Miasta Mińsk Mazowiecki i Starostwem 
Powiatowym od 2013 r. do 2018 r. 
Oferujemy wkład osobowy w liczbie 6 osób. Członkowie Stowarzyszenia „Koniczynka" są 
nauczycielami Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie i będą pracowali 
dobrowolnie, nieodpłatnie przy realizacji zadania. Praca koordvnatora. asvstenta koordvnatora 
obsługa konkursu oraz przygotowanie wvstawv stanowi niefinansowv wkład Stowarzvszenia 
Koniczvnka" w realizacie zadania oubliczne1.w. Lokalni poeci, animatorzy kultury, aktor, mińscy 

artyści plastycy - będą wchodzili w skład jury konkursów. 



Sfmvarz 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych 
PLN 

źródeł 

Koszt 1: Nagrody dla uczestników 
1. konkursów. 5 OOO,-

Koszt 2: Wynagrodzenia dla aktora/ 

2. artysty. 1500,-

Koszt 3 : Poczęstunek dla uczestników 
konkursu gawędy i laureatów 1500,-

3. 
konkursu plastycznego. 

Koszt 4 : Przygotowanie wystawy prac 
plastycznych (kolorowy karton, taśma 500,-

4 . 
dwustronnie klejąca, antyramy). 

5. 
Koszt 5: Dyplomy dla uczestników. 200,-

Koszt 6 : Promocja wydarzenia : 
materiały papiernicze, plakaty, baner, 500,-

6. 
prezentacja multimedialna. 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9 200,- 4 ooo 5 200,-

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że : 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów); 
2) ~e---świa~ieniężnyGh llędzie--się-ocU:iywaG wyłąGznie w ramaGh J)r-OWaGZGRef-ed!)lałflej działalnGśGi---p~ 

J)OOHGZfle{!Gi 

3) oferent* H:JferefłGi* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* I-zal~ z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych; 

4) oferent* H:Jferefł!# składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* I-zal~ z opłacaniem należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne; 

5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właśGiwą ewideRGją; 
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 oferentów) 

Data: 31 stycznia 2020 r. 

t . J • • <.a" 
OJ -~v ' !:'J .nt=cki 

Il, : (( , 8 
tel. u.ig-100.945 

Regon 71 2550399, NIP 822-21 -37-293 


