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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

P0U€ZENIE 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 , 
prawidfową. Przykład: ,,pobierariie*/riiepc.ibierariie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Burmistrz Mińska Mazowieckiego 
do którego jest adresowana oferta 

Z. Rodzaj zadania publicznego1l Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 

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 

Fundacja W Podróży, 05-827 Grodzisk Mazowiecki ul. Jesionowa 14/2 
Zarejestrowana w rejestrze sądowym pod numerem KRS 0000746415 
email: 

I 
strona www: polaimichalwpodrozy.pl 
te1.: I 
~ 

I 

z. Dane osoby upoważnionej do składania ! 
Paweł Szustakiewicz, ! wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) i 
I 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego Rozwój talentów oraz zainteresowań uczniów z klas 1-3 poprzez 
poznawanie świata i podróże. 

Z. Termin realizacji zadania publicznego2l 
Data I 12.04.2021 I Data, _ I 29.06.2021 
rozpoczęcia zakonczerna 

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

W ramach zadania powstanie cykl 14 prelekcji uzupełniających program nauczania. Tematyka prelekcji dotycz~ 
ragadnień z geografii, podróżach, przyrodzie a także chemii i biologii. Dyrektorzy placówek oświatowych otrzymaj~ 
l<ilka tematów do wyboru np.: 

~ Podróż na kilka kontynentów z "Wodą" jako tematem przewodnim. 

Zostań podróżnikiem - Afrykańskie safari. 

Jeże i inne chronione gatunki. 

Odbiorcami będą uczniowie klas wczesnoszkolnych szkół podstawowych w Mińsku Mazowieckim. Planujem} 
rozpocząć prelekcje w reżimie epidemiologicznym gdzie jednorazowo będzie uczestniczyć 1 klasa uczniów. 

1 >Rodzaj zadania zawiera Się· w zakresie· zada'ń określonych w a·rt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o· działalności poż:ytlW 
pvblicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). 

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



_,oprzez proponowane działania będziemy zaspakajać następujące potrzeby rozpoznane w trakcie rozmów 2 
wychowawcami oraz dotychczas prowadzonych prelekcji: 

• Potrzeba inspiracji i poszukiwania tematów do rozwoju zainteresowań oraz talentów uczniów. 
• Potrzeba poznania geografii świata, przyrody oraz innych kultur, zwyczajów i tradycji. 
• Poszukiwanie wiedzy o wpływie przyrody na nasze codzienne życie. 

• Zdobycie wiedzy o życiu dzieci i edukacji na innych kontynentach i w wybranych kulturach. 
• Potrzeba wartościowych edukacyjne spotkań wzbogaconych o udział wiarygodnych podróżników. 

Propozycja prelekcji wynika z analiz potrzeb uczniów oraz podstawy programowej przeprowadzonych prze2 
oferenta z nauczycielami szkół. Oferta oferenta jest komplementarna do programu nauczania oraz wzbogacc1 
ozwój talentów oraz zainteresowań uczniów. Oferta wpisuje się w potrzeby poszukiwania inspiracji i ciekawych 
zainteresowań do rozwoju talentów najmłodszych mieszkańców Mińska Mazowieckiego. 

W przypadku niemożliwości przeprowadzenia prelekcji ze względów epidemiologicznych i zamknięcia szkó 
planujemy przeprowadzenie prelekcji online z wykorzystaniem komunikatora internetowego. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 

Prowadzenie prelekcji 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość docelowa) 

Minimum 14 prelekcji 

Sposób monitorowania rezultatów/ źródło informacji o 
osiągnięciu wskaźnika 

Pisemne potwierdzenie przeprowadzonych spotkań 
ze szkół oraz fotorelacja z wybranych działań. 

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

Posiadamy duże kompetencje i doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych o podobnym charakterze. 
Zrealizowaliśmy w ostatnich lata-eh ponad tysiąc prelekcji m.in. połączonych- z emisją filmów. 
Naszymi partnerami w Polsce i za granicą, z którymi realizuje wspólne akcje są m.in.: Natjonal Geographic Polska, 
National Geographic Odkrywca, TV Polsat, ZOO Wrocław, ZOO Gdańsk. 
W swoich działaniach korzystamy z autorskich scenariuszy lekcji, kart pracy i materiałów dydaktycznych 
przygotowanych z wydawnictwem edukacyjnym Nowa Era. 
Nasze działa-nfa są pozytywnie oce-niane oraz promowane przez media lokatn-e-i ogólnopolskie-. 
Posiadamy doświadczenie w organizacji i prowadzeniu spotkań w reżimie epidemiologicznym. W samym styczniu i 
lutym 2021 przeprowadziliśmy ponad 40 spotkań (na żywo) w szkołach podstawowych dla klas wczesnoszkolnych oraz 
uczestników półkolonii zimowych. 
Nasi prelegenci to osoby z doświadczeniem edukacyjnym i podróżniczym. Prelegenci posiadają udokumentowane 
doświadczenie w prowadzeniu prelekcji i warsztatów dla dzieci wysoko ocenianych przez wychowawców. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych 
PLN źródeł 

1. Przygotowanie materiałów lekcyjnych 1.700 
2. Realizacja 14 spotkań 9.800 
3. 



4_ I 
5_ I 
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11_soo 10_000 1.500 

Oświadczam(-my), że : 

i) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego 
oferenta(-tów); 

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 
publicznego; 

3) oferent*/ ofereAci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych; 

4) oferent*/ ofereAci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne; 

5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / iAAą właściwą ewideAEją*; 
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_ 

?.0.ci ___ f:t:~l1C\_~-~~~---~---------
jj.~CZ-I:.?.,-___ 2:B:~~?.~Q _ ~ ---,. __ _ , -;; __________ . 
. i:-__ \?_~ _\1_w,_C_f~----lr.,:;.. __ __ f.(20_\{'.R~ .~ -- ----- -
(podpis osoby ilJioważnionej lub podpisy ___) 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów) 


