
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 niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
    do którego jest adresowana oferta  

Wójt Gminy Michałowice 

2. Rodzaj zadania publicznego1) 
Upowszechnianie kultury fizycznej I sportu wśród dzieci, młodzieży, osób 
dorosłych, seniorów oraz rodzin z Gminy Michałowice 

 
II. 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 KRAINA OZA; fundacja; KRS 0000465375; ul. Wiejska 5, 05-802 Pruszków NIP 5342493422 

Do kontaktu Bożena Okuń, 735-977-676,  totoanimo@o2.pl 

                                                                                        

nr konta bankowego VW BANK POLSKA  04 2130 0004 2001 0754 9413 0001 
 

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

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 

Bożena Okuń, 735-977-676,  totoanimo@o2.pl 

 
 
 
 
 

 

 
III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego Gramy razem 2022 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

02.09.2022r.  Data  
zakończenia 

30.11.2022r.  

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

 
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 2020 r. poz. 1057 ze zm.). 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.  

mailto:totoanimo@o2.pl


Osoby z autyzmem doświadczają wykluczenia w wielu dziedzinach życia. Ograniczenia dotyczą również aktywności fizycznej i 

rywalizacji sportowej. Osoby z niepełnosprawnością potrzebują aktywności sportowej, dlatego w ramach realizacji zadania chcemy 

umożliwić aktywność sportowo-rekreacyjną 4 osobom z autyzmem, mieszkańcom gminy Michałowice. Brakuje zorganizowanych zajęć 

sportowych w których mogą uczestniczyć osoby z autyzmem.  Aby to było możliwe zajęcia muszą być dostosowane do specyfiki 

zaburzenia. Dlatego chcemy grać w proste gry zespołowe takie jak: BOCCIA, dwa ognie czy freezbee. Zajęciom muszą też towarzyszyć 

inne odziaływania na uczestników, dlatego oprócz gier zespołowych formami realizacji będą spacery, dostosowane do możliwości 

uczestników ćwiczenia fizyczne, muzykoterapia i zajęcia relaksacyjne. Zajęcia będą zawierały elementy Treningu umiejętności 

społecznych (TUS). Do przeprowadzenia zajęć sportowych z osobami z autyzmem potrzebna jest odpowiednio przygotowana liczna 

kadra oraz przestrzeń odpowiednia dla podopiecznych.  

Powyższe aktywności będą realizowane w ramach: 

I. zajęć grupowych stacjonarnych dla dzieci i młodzieży  

II. zajęć grupowych wyjazdowych dla dzieci i młodzieży 

Miejscem realizacji zajęć grupowych stacjonarnych będzie Błękity Domek Fundacji Toto Animo w Pruszkowie ul. Zecerska 10 i jego 

okolice.  

Miejscem realizacji zajęć grupowych wyjazdowych będzie Nieporęt.  

Beneficjenci: to dzieci i młodzież z autyzmem – 4 dzieci i młodzieży z Gminy Michałowice  

 

Poprzez wykorzystanie prostych gier zespołowych, chcemy aktywizować fizycznie 4 młodych osób ze spektrum autyzmu. Ponadto, 

podczas zajęć sportowych osoby z autyzmem mogą ćwiczyć zarówno motorykę dużą i małą, jak i szereg umiejętności kluczowych i 

społecznych. Nabywają umiejętności spędzania czasu w akceptowalny społecznie sposób i tym samym przeciwdziałać będziemy 

zagrożeniu wykluczenia społecznego.  

 

Ważnym zadaniem projektu będzie generalizacja nabytych umiejętności poprzez kontynuację działań. Specyfiką osób z autyzmem 

jest to, że często nowe umiejętności realizowane są przez nie wyłącznie w jednym miejscu i w tych samych warunkach, w których się 

ich uczyły. W związku z tym zaplanowaliśmy zajęcia wyjazdowe podczas których osoby te będą mogły wykorzystać, zdobyte podczas 

zajęć stacjonarnych, umiejętności.  

  

Grupa z uwagi na rodzaj zaburzeń nie może być liczna. Mała grupa – 4 odbiorców zadania, wynika ze specyfiki zaburzeń ze spektrum 

autyzmu (aby urealnić spojrzenie na te liczby przypominamy, że w edukacji subwencja dla osoby z autyzmem mnożona jest przez 

9,5). Dla uczestników oprócz funkcji rozwijającej artystycznie i kulturalnie, zajęcia będą miały cel terapeutyczny, edukacyjny, 

społeczny, opiekuńczy.  

  

W projekcie nie przewidujemy wynagrodzeń dla kadry terapeutycznej podczas zajęć wyjazdowych, gdyż odpowiednie wsparcie 

zostanie zapewnione w ramach współpracy z Fundacją Toto Animo. Na każdy wyjazd zostaną oddelegowane 4 osoby z 

odpowiednimi kwalifikacjami.  

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 



Liczba przeprowadzonych godzin zajęć 

grupowych  

100% Ewidencja przeprowadzonych godzin zajęć 
 

Liczba przeprowadzonych wyjazdów 
 

100% Karty uczestników wyjazdu 

 
 

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

Działania Fundacji przez ostatnie 2 lata. 

Zima 2020 – organizacja wyjazdów zimowych dla osób za spektrum (2 grupy- Św.Katarzyna i Wapionka  

 Lato 2020 -organizacja wyjazdów letnich dla osób ze spektrum (2 grupy – Św.Katarzyna i Górzno)  

 2020 – warsztaty dla dzieci z autyzmem, stacjonarne i wyjazdowe w ramach 3 projektów dotyczących upowszechniania sportu i 

dziedzictwa kulturowego, 

2020- realizacja opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób ze spektrum autyzmu zamieszkujących teren Gminy Michałowice 

2021 – warsztaty dla dzieci z autyzmem, stacjonarne i wyjazdowe w ramach 2 projektów dotyczących upowszechniania sportu oraz 

dziedzictwa kulturowego, 

2021- realizacja opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób ze spektrum autyzmu zamieszkujących teren Gminy Michałowice 

Zasoby rzeczowe oferenta: aparat fotograficzny, kamera, laptop, gry planszowe relaksacyjne i edukacyjne, sprzęt sportowy i 

rehabilitacyjny, wyposażenie kuchenne, magnetofon 

Zasoby osobowe oferenta: Pracownicy Fundacji Toto Animo (terapeuci zajęciowi, logopedzi, fizjoterapeuci, oligofrenopedagodzy, 

ceramicy, muzykoterapeuci), Nauczyciele z Zespołu szkolno- przedszkolnego nr 10 w Warszawie, Zarząd Fundacji – Bożena Okuń 

księgowa- urzędnik, Magdalena Rapińczuk- logopeda, były koordynator projektów w PAH, Caritas, CARE Canada i dziennikarz – 

zarówno terapeuci jak i Zarząd mają wieloletnią praktykę w swojej dziedzinie. 

 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł 

I.1 
wynagrodzenie terapeutów za prowadzenie 
zajęć i opiekę nad osobami z autyzmem  

5 600,00  5 600,00  0,00  

I.2 

materiały i usługo do przeprowadzenia zajęć  : 
koszty związane z  organizacją  zajęć w 
tym:sprzęt sportowy, bilety i opłaty za 
przejazdy komunikacją lokalną, opłaty za 
wstęp i korzystanie z miejsc i obiektów 
sportowych, edukacyjnych, rekreacyjnych, 
ekologicznych, rozrywkowych, art. spożywcze 
i usługi gastronomiczne , środki czystości i 
art.medyczne.  

300,00  300,00  0,00  

I.3 
koszt pobytu i wyżywienia uczestnika i 
opiekuna w trakcie zajęć wyjazdowych 
(4os.+4opiekunowie)*2 dni 

2 080,00  2 080,00  0,00  



I.4 Koszt transportu na zajęcia wyjazdowe    270,00  270,00  0,00  

II.1 
Koordynator - pracownik  i społeczna praca 
zarządu i wolontariuszy   

1 000,00  0,00  1 000,00  

II.2 Księgowość, kadry- społeczna praca zarzadu 500,00  0,00  500,00  

 
II.3 

przygotowanie i zamieszczenie informacji na 
stronie internetowej -   społeczna praca 
zarzadu,  

500,00  0,00  500,00  

 
II.4 

Koszty administracyjne. Lokal,telefon, 
materiały biurowe,transport i inne. 

1 750,00  1 750,00  0,00  

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12 000,00  10 000,00  2 000,00  

 

 
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)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

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

ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*; 
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. 

 

 
Julia Walter Wiceprezes Zarządu                                                                                             Data 17.02.2022 r. 
.................................................................  
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
  


