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1. Organ administracji publiemej, Burm~strz Miriska fv1azo1;,:ieckiego 
do którego jest adresowana oferta 

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

li. Dane oferenta(-tów) 

1. Nazwa oferenta(-tów}, forn1a prawna, numer w Krajowym ReJestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

Fundacja W Podróży 

Forma prawna: fundacja. 
Nr KRS 0000746415 
adres: 05-827 Grodzisk Mazowiecki ul. Jesionowa 14/2 
l"'l.~ ""'il ■ 
~ łiiU iii• 

tel.: . 
Nr konta BNP Paribas: 62 1750 0012 0000 0000 40811931 

2. Dane osoby ,upoważnionej do składania 
Paweł Szustakiewicz, tel email: 

\•Jyjaśnień dotyczących ofe rty {np. imię i naz\vlsko, 

numer telefonu, adres poczty elekt ronicznej) 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego 
Rozwój ta!entów oraz za interesowań uczniów popizez poznawanie świata i 
podróże. 

2. Termin realizacji zadania Data rozpoczęcia I 06.03.2023 
I 

Data zakończen ia I 04.06.2023 
publicznego2l 

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

Ceiem działania będzie wspie ranie prawidiowego rozwoju dzieci i miodzleży, rozwój zainteresowań uczniów, 

:zdobvwania tworzenie warunków do aktvwne!;!o wiedzv oraz wsoareie działań oświatowveh Miasta Mińsk 

~azowiecki. I 
l W ramach zadania powstanie cykl 10 prelekcji uzupełniających program nauczania z geografii, podróży, nau~ 

r.,,u„n!'łl"lir'7urh l'\ .. "3.,. hic+ru•ii \J\I r"3t"r'l'!3rh ,ł-,i"3ł'!3..; t'\nr11c-,ul"'ll"l'V +o.; ~U"3♦.ol, "0..ł"o' .;.,,i"3r\Jrh n"li.4c--,r.,."!!ln a..t-,·10 ......, in I 
~p:~~;~~~~~ ~ol:~i;n~~~•:•;;~s;:c~ ~~~:~~~a~;~~;~ r:~z~~~:•·~~r::~i;w:•~i;sk:·, ;;;,;;::~i~~~;l;w::~~e:~n: ~i~~-~~~ 
tontynentach. Tematyka prelekcji będzie dotyczyć zagadnień {do wyboru przez dyrektorów szkół}. Dyrektorz 

r!acó;•~e~i::;·:::t~v~::~;~:z::z::i:k:::1~:::::::i:Jy:o::~::~:ytnymi cywilizacjami'', gdzie m.in.: udoskonalim 

rmiejętności uczni~~. w zakres_ie .~b~erwacj i r~~n~c~ ~~a'.z~ń i procesów . histor~czn~ch; . '.o~wini~~y a~tyw~~ś' 
poznawczą oraz za1meresowa ma msroryczne cm ec1 1 mmuz:ery; poznamy znacze rne od 11: ryc1a mnycn 11:omyne mo 

!oraz odkrvcia naukowe starożytności. 

I 2. Biologia - "Kakao, czyli skąd pochodzi czekolada" - dzieci uwielbiają czekoladę; w trakcie prelekcji m.in.: 

r·ozv,1inier11y ić:h wiedzę na temat tego przysmaku i roślinnej bio różnowdnośd; zabierzemy najmłodszych ir 

plantację kakao i dowiemy się dlaczego wkrótce może zabraknąć czekolady oraz czym są monouprawy; dowiemy s ię 

~::~~~~~::'.::: :~.:::~~::!:o:::~:::k: ~:::,,:::i:::.::,:,•::,~•:.:~,g~:::,::.::::~ę::•:.~~:::::j 
1 lRodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o vv1 t)lontaiiacie (Dz. U. z 2018 r . poz. 450, z późn . zm .). 

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



agrożonych gatunków zwierząt pasjonatów ich ratujących; poznamy wodospady Murchison; zobaczymy ja 

_ ygląda przyroda afrykańska początki najdłuższej rzeki świata; po drodze uczniowie wraz z młodymi 

odróżnikami przeżyją wiele przygód. 

l 4. Nauki przyrodnicze - "Zagrożone i chronione gatunki z różnych stron świata", gdzie m.in.: rozwiniemy 

;.•.;i 0dzę oraz zaintaresowania uczniów w zakr~sie przyrody świata i zagrożonych gatunków; poznamy znaczeni 

branych ekosystemów i nasz udział w procesach przyrodniczych; omówimy wybrane gatunki zwierząt wodnych, 

lądowych i wodno - lądowych; zainspirujemy uczniów ciekawostkami ze świata przyrody. 

Odbiorcami będą uczniowie szkół podstawowych (planujemy dotrzeć do około 800 odbiorców) w Mińsk 

azowieckim, którzy będą poznawać świat z perspektywy podróżujących rówieśników (polaimichalwpodrozy.pl) ej 
~odniesie atrakcyjność i wiarygodność edukacji. 

I ..,....,.. ..,,nnl"'~....,, '7"31, rl ł" i •.o ł".o.l.o.lrrii u, ani ,.... e-.a a~+r'7.o. kio• ro I"'\ ł"l"'ll,11 c-,l, 11"1.an o„ n.-,ur•~ i 

~ 
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kierowana do wszystkich szkół podstawowych na terenie Mińska Mazowieckiego a bezpośrednimi odbiorcam 

ędą uczniowie klas 2-7. 

r.

, Unikalnym eiemeni:em oferty będ'.lic w-ykorzystanie w projekcie edukacji filmowej, gdzie zaprosimy uczniów 

a filmową \V'/prawę na kilka kontynentów. Świat obrazów jest dziś naturalnym środowiskiem uczniów. Młodzi 

udzie wychowują i kształcą się w kulturze obrazkowej. Film dzięki wszechstronnemu oddziaływaniu na sferę 

.-ozn.n,vczą, inteiektuainą i emocjonalną staje się atrakcyjnym narzędziem kształi:owania wiedzy ucmlćw. 

zczególnym "oknem na świat" i pomocą dydaktyczną są filmy dokumentalne, które planujemy wykorzystać. 

Propozycja prelekcji wynika z analizy potrzeb uczniów oraz podstawy programowej przeprowadzonej przez 

ferenta z nauczycielami szkół. \AJ trakcie realizacji działań \iV roku 2022 przeprc"•Jadzi!iśmy kilkanaście v.tyvJiadóv~J z 

auczycielami oraz zebraliśmy ankietowe propozycje działań na rok 2023 pozwalające na przygotowanie niniejsze 

fert:y. Poprzez proponowane działania będziemy zaspakajać następujące potrzeby: 

~ Potrzeba inspiracji i poszukiwania tematów do rozwoju zainteresowań oraz talentów uczni61M poprze

rganizację różnorodnych zajęć edukacyjnych. 

• Potrzeba poznania geografii świata, przyrody oraz innych kultur, zwyczajów i tradycji. 

• Poszukiwanie wiedzy o wpływie przyrody na nasze codzienne życie. 

• Potrzeba wartościowych edukacyjne spotkań \.•.tzbogaconych o udział wiarygodnych podróżników. 

Oferta oferenta jest komplementarna do programu nauczania oraz wzbogaca rozwój taientów oraz 

ainteresov.1ań ucznió'vv. Oferta \•Jpisuje się VJ potrzeby poszukivJania inspiracji i cieka\&Jyth tematóv, do rozv.1oj• 

ajmłodszych mieszkańców Mińska Mazowieckiego. 

Realizując ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnimy 

, ealizacji zadania publicznego dostępność w poniższym zakresie: 

• W obszarze dost 

a. podczas prelekcji korzystać będziemy z infrastruktury placówek oświatowych w Mińsk 

Mazowieckim. Obiekty te są dostosov,.;ane do wymogów ustawy o zapewnianiu dostępności osobow 
ze szczególnymi potrzebami. Są oznaczone - posiadają informację o rozkładzie budynków, 

oświetlone; 

b. zapewnimy możiiwość poruszania się po obiektach poprzez podanie numeru kontaktowego do osoby, 
która udzieli informacji i zapewni pomoc osobom ze szczególnymi potrzebami; 



c. podczas prelekcji osoby ze szczególnymi potrzebami zostaną usytuowane blisko lN'{jścia, dzięki czemu 

7::ipPwninn::i hęrbiP hP7piPpn::i i:>w::iku::icj::i; rłrng~ Pw::iku::ir.yjn~ nrłpnwiPrłnio n7n::ir.mr,ą; rinrł::itknwc, 

przy pomocy wyznaczonej osoby. 

2. W obszarze dosti:>nności cvfrowei: 

a. wsrystkie materiały 
r• 

będą 
. . opisy aiternatywne, dokumenty zamieszczane granczne za'i.Jtera-ry w 

internecie będą cyfrowo dostępne; 

b. fotografie, plakaty, filmy będą opatrzone napisami w odpowiedniej czcionce oraz podpisami 

aiternatywnyrni; 

c. zapentvnimy dostęp alternaty\ĄJny \AJ postaci podania kontaktu te lefonicznego z 1_..•_1yznaczoną osobą; 

3. W obszarze informacvino-komunikacvinvm: 

a. zapewnimy na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami komunikację w formie określonej w tym 

wniosku; 

b. zapewnimy dostępność informacji o prelekcjach poprzez strony szkół, z tekstem łatwym do czytania 

zgodnie z wymogami WCAG. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania pubiicznego 

Nazv--ia rezu ltdtu 
Planowany poziom os iągn ięc ia Sposób monitorowania rezultatów/ źródło informacji o 
rezultatów (wartość docelowa} os iągnięciu wskaźnika 

Prowadzenie preiekcji 
Minimum 10 prelekcji Pisemne potwierdzenie przeprowadzonych spotkań ze 

szkół oraz fotorelacja z wybranych działań. 

5. Krótk::i charakterystyka Ofornnta, jego cioświadczeni<i w reaiizacji działań pianowanych w ofercie oraz zasobów, które będą 
wykorzystane w realizacji zadania 

Nasz potencjał organizacyjny i doświadczenie w zakresie rea lizacji podobnych dziaia11 edukacyjnych, wskazują na 

~ysokie możliwości realizacji zadania. Posiadamy konieczne kompetencje i historię realizacji projektów edukacyjnych 

o podobnym charakterze~ \t-J ostatnich 5 latach zreałizcvva liśmy kilkadziesiąt podobnych programóvv d ła kilkunastu 

samorządów, których efektem było m.in.: kilkaset prelekcji połączonych z edukacja filmową, kilkadziesiąt warsztatów 

oraz kilkanaście konkursów. 

Naszymi partnerami w Polsce i za granicą, z którymi realizuje wspólne akcje przyrodnicze są m.in.: National 

Geographic Polska, f,Jaticnai Geographic Odkry\vca, YVydz iał Archeoiogii UW, Vtiydział f'.jauk Bioiogh:znych 

Uniwersytetu Zielonogórskiego, TV Polsat, ZOO Wrocław / Fundacja Dodo, ZOO Gdańsk. W swoich działaniach 

korzystamy z autorskich scenariuszy lekcji, kart pracy i materiałów dydaktycznych przygotowanych z wydawnictwem 

edukacyjnym Nowa Era. W swoich działaniach korzystamy z autorskich scenariuszy lekcji, kart pracy i materiałów 

dydaktycznych przygotowanych z wydawnictwem edukacyjnym Nowa Era. 

Nasi prelegenci to osoby z doświadczeniem edukacyjnym i podróżniczym. Prelegenci posiadają udokumentowane 

doświadczenie w prowadzeniu prelekcj i i warsztatów dla uczniów wysoko ocenianych przez 1111ychowawców. 

Planujemy wkład własny osobowy w postaci pracy społecznej członka zarządu. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych 
PLN źródeł 

1. Przygotowanie prezentacji, 3.100 
materiałóvJ edukacyjnych i fi!mó,..v 

2. Realizacja 10 spotkań 6.400 

Suma wszystkich kosztów rea lizacji zadania 9.500 8 ooo 1.500 



V. Oświadczenia 
f"\' , ,,·-..-1 .................. , • ..,... ,,\ ' r., 
U~\11,' i OV\.,LOlll\- il iY,f : LC: , 

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

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

3) oferent* / eferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją) * / 2alega( ją) * z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych; 

4) oferent* /-e-f-et=-eHEf.!. składający niniejszą ofertę nie za !ega( -ją ) * / l-ttlPg:1( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia spoieczne; 
5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/ inną wlaśeiwą ewidentją*; 
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
7) w zakresie związanym ze skła daniem 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. 

Pav✓eł Szustakievvicz 
Fundacja W Podróży 


