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STOWAR2VSZENIE "DZIECIOM RADOŚĆ IGNA.ców." 
IGNACÓW 8, 05-300 Mińsk Mazow1eck1 

tel. kont. 25-759-26-23 

2 i 05, 2021 

NIP 8222115015, Regon 712557036 
KRS 0000163867 

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 nie-Maściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład : ,,peGiefarue*/niepobieranie"''. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

li. Dane oferenta(-tów) 

- Stowarzyszenie Dzieciom Radość Ignaców 
- forma prawna: stowarzyszenie 

URMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 
ińsku Mazowieckim w 2021 roku. 

- KRS - 0000163867 Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
- adres: Ignaców 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki - oraz do korespondencji 
- tel.: 257592623 lub 698654011 , faks: 257592623 
- e-mail:dzieciomradosc@o2.pl 
- www- http://www.zssignacow.szkolnastrona.pl/p,93,dzieciom-radosc 
Nrkonta-56124027021111000041599558 

Mariusz Szeląg 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 
-------------------------~ 

Stowarzyszenie Dzieciom Radość Ignaców organizuje 27 czerwca integracyjne spotkani muzyczne. Wnioskowane 
zadanie będzie polegało na zapewnieniu dodatkowych atrakcji dzieciom i młodzieży, uczestniczącym w plenerowej 
imprezie na tarasie Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim. W namiocie Stowarzyszenia Dzieciom Radość 
Ignaców ok. godziny 15.00 pragniemy zorganizować młodym uczestnikom ciekawe propozycje spędzenia wolnego czasu 

wakacyjne, niedzielne popołudnie. 

Planujemy następujące nieodpłatne aktywności : 

- Wodne tatuaże I malowanie twarzy; 
- popcorn (posiadamy własną maszynę do popcornu); 
- gry i zabawy logiczne; 
kącik plastyczny; 

- kręcenie balonów. 

Zwieńczeniem spotkania będzie koncert miejscowego zespołu Powsinogi z gościnnym występem podopiecznych naszego 
Stowarzyszenia - uczniów Zespołu Szkól Specjalnych w Ignacowie. Chcemy, aby młodzi ludzie nie zapominali o muzyce 
ludowej. Wśród licznych propozycji muzycznych zespól wykona również autorską piosenką o Mińsku Mazowieckim z 
dedykacją rocznicową (600 - lecia Mińska Mazowieckiego). Lekka i przyjemna muzyka folkowo-ludowa pozwoli przyjemnie 
spędzić wakacyjne popołudnie mieszkańcom Mińska i okolic w każdym wieku. Zespól wprowadzi osoby uczestniczące w 
dobry nastrój i zachęci do wspólnego muzykowania. 
Wszystkie aktywności odbędą się z zachowaniem aktualnego reżimu sanitarnego. 



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. 

· i;O:pia;~}lda(łąl:lych rezultatów realizacji ządania publiczl'legc, .. ·. .· 

.. . .··. · . . . Planowan}iJ>oziorn osiągnięcią Sposób mcmitorow~nia rezultątów/ :źródło · tlla~a rezultatu rezultatów (wartość · infc,rmacJI o osiągnięciuws,kaź,nika ··•. .• I• docelowa) ·•. .. .· 
Organizacja spotkania i zapewnienie 1 wydarzenie Zdjęcia 
dzieciom różnorodnych atrakcji na 
świeżym powietrzu. 

s.:K;~~t~ą clta{.;1kt~'ł'styka ()fere11taJ.jego. doświadczenia. w reaUzacji działilń planowanych w.ofercie· oraz zas◊b~w. ktore będ 
. ; Y.,YkQl'ZVS,tane W rEializacJI zattąnlą · · · 

Stowarzyszenie Dzieciom Radość Ignaców powstało 09.06.2003 roku z inicjatywy nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnyc 

im Janiny Porazińskiej w Ignacowie i rodziców uczniów tej placówki. Funkcjonowanie Stowarzyszenia pozwala 

pełniejszy sposób działać na rzecz dziecka - ucznia, poszerzając tym samym działania naszej Szkoły. 

Naszą misją jest działalność charytatywna na rzecz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jak również ich rodzin. 

Stowarzyszenia przyczynia się do przełamywania barier pomiędzy społecznością lokalną. Organizuje na terenie Powiat 

Mińskiego wiele imprez, które integrują, kształtują i pełnią rolę wychowawczo- edukacyjną wśród uczniów naszej szkoły i 

dzieci ze szkól z terenu powiatu. 

Od ponad 17 lat zmieniamy świat naszych podopiecznych na lepsze. Pozyskujemy fundusze, bierzemy udział 

projektach dzięki którym: 

- organizujemy zajęcia dodatkowe dopasowane do ich zainteresowań i pasji, 

- tworzymy przestrzeń do spotkań dla rodzin, 

- organizujemy wyjazdy i imprezy, 

- walczymy o lepszą edukację, rehabilitację, możliwość podjęcia pracy samodzielne, dobre życie naszyc 

podopiecznych. 

- dbamy o integrowanie naszej lokalnej społeczności. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Zdotac;ji Z innych 

Źródeł 

1. 
Akcesoria do malowania twarzy, wodne 
tatuaże. 

2. Kukurydza do popcornu (torebki) 150,00 

3. Gry logiczne 400,00 

4. Balony 100,00 

5. Materiały plastyczne 350,00 
6. Środki dezynfekujące 100,00 

Suma wszystkich kosztówrealizacji zadani.a 1500,00 1350,00 150,00 



V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że: 

1) 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* / oferenci~ składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* I zalegaf--jaj" z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent* I oferaRei* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / ~legaf-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* I irmąwłaściwąewidencją*; 
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. 

Przewooi#~9' Zarządu 
............ ZSzeląg ........................................ . 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów) 

2 c;x. -
Data .......... .' ..... :!. ... : ............................... . 


