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poctpi ... b ~ vmwe-?nf rmacje o złożonej ofercie 

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

2. Rodzaj zadania publicznego11 
"' Nauka, szkolnictwo wyższe, 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: ~szustakiewicz@WD,RI 
strona www: polaimichalwpodrozy.pl 
.,_, -

. - - - ---- -- - -- - · - - ---- ----,. 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
Paweł Szustakiewicz, 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko: 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego 
Cywilizacja Majów - rozwój talentów oraz zainteresowań uczniów szkół 
podstawowych. 

2. Termin realizacji zadania publicznego21 D~ta rozpoczęcia 118.10.2021 I Data zakończenia I 23.12.2021 

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

Celem zadania jest rozwój edukacji oraz wsparcie działań oświatowych miasta Mińsk Mazowiecki. 

\ 

W ramach zadania powstanie cykl 12 prelekcji uzupełniających program nauczania. Tematyka prelekcji będzie 
dotyczyć zagadnień z geografii, podróży oraz przyrody. Głównym tematem będzie poznawanie cywilizacji Majów. 
Uczniowie zapoznają się z m.in.: 

- Jakie były kultury prekolumbijskie i jak wyglądało odkrycie Ameryki? 

- Jak wyglądała cywilizacja Majów i ich osiągnięcia? 

- Jakie rośliny i zwierzęta pochodzą z Ameryki? 

- Co wiemy o Majach i jak wyglądały ich starożytne miasta? 

- Jak wyglądały wybrane odkrycia archeologiczne w miastach Majów? 

W ramach edukacji filmowej zaprosimy uczniów na wyprawę do starożytnych miast Majów. Uczniowie poznają 
!Amerykę Środkową z perspektywy podróżujących rówieśników (polaimichalwpodrozy.pl) co podniesie atrakcyjność 
wiarygodność edukacji. 

Nauczyciele otrzymają od nas autorskie materiały o cywilizacji Majów przygotowane wspólnie z National 
Geographic Odkrywca „Grobowce Majów". Na życzenie dyrektorów szkół tematyka prelekcji może dotyczyć równiei 
innych zagadnień z obszaru geografii. 

l IRodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poż_ytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn , zm.). 

2 ITermin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 



Odbiorcami będą uczniowie szkół podstawowych w Mińsku Mazowieckim. Planujemy łączenie klas w trakcie 
prelekcji w ramach aktualnego reżimu epidemiologicznego. W przypadku niemożliwości przeprowadzenia prelekcji ze 
względów epidemiologicznych i zamknięcia szkół planujemy przeprowadzenie prelekcji online z wykorzystaniem 
l<omunikatora internetowego. 

Poprzez 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 Ameryki Środkowej, kultury Majów oraz ich zwyczajów i tradycji. 

• Poszukiwanie wiedzy o wpływie przyrody na nasze codzienne życie. 

· • Zdobycie wiedzy o życiu dzieci i edukacji w Ameryce Łacińskiej. 

• Potrzeba wartościowych edukacyjne spotkań wzbogaconych o udział wiarygodnych podróżników. 

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

Propozycja poprzez korzystanie z infrastruktury placówek oświatowych spełnia wymogi ustawa z dnia 19 lipca . 
2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Planowane narzędzia komunikacji wpisuj~ 
się w dostępność cyfrową stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zgodną ustawą z dnia 4 
l<Wietnia 2019 r. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 

Prowadzenie prelekcji 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość docelowa) 

Minimum 12 prelekcji 

Sposób monitorowania rezultatów l 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 planowa·nych 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 latach ponad tysiąc prelekcji m.in. połączonych z emisją filmów. Rocznie 
przeprowadzamy ponad 300 prelekcji . 

. Naszymi partnerami w Polsce i za granicą, z którymi realizuje wspólne akcje są m.in.: National 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 działania są pozytywnie oceniane oraz promowane przez media lokalne i ogólnopolskie. 
Posiadamy doświadczenie w organizacji i prowadzeniu spotkań w reżimie epidemiologicznym. 
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 i filmów 3.100 ., ... ' \ '·· •c ,,_,c'.,;' 

2. Realizacja 12 spotkań 8.400 ,.,, r, .. ,:I•.- l 
' i' ,., ., 

· .. , .. ,~,·';;' 
\ ?,, ' 

,. 

3. 0''" 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11.500 10.000 1.500 

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 poźytku 
p1Jbticzne.go; 

3) oferent*/ aforenei* s~ładający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / i!alega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych; 

4) oferent* / aferenei* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / 2alega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne; 

5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/ inną '#laśeiwą ewidencją * ; 
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
7) w zakresie związanym ie 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. 

1~!-:::.{[ ___ t?-?s..(P..,~.\~\..!d·.~ .. J. ... .. .. . 
Paweł Szustakiewicz 
Fundacja w Podróży 

Data: 01.10.2021 


