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Data i miejsce zlozenia oferty

(wypelnia organ administacj i publicare)

I414109:0

OFERTA,/EFERTA'#S+6f, N+N

oferta na zildania publiczne !v ramach matych grant6w
(w trybie art.l9a)
(rodzaj zadania putrlicznego2))

NAUKA PRZEZ ZAB,tWe - cykl imprez
rozwijaj4cych i integruj4cl,ch spoleczno5d szkoln4
SP2
(tltut zadania

pub

liczlego)

w okresie od 14.03.2016 do 11.06.2016
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REALTZAcJT

zd)ANrA

PRZEZ

BURMISTRZA BLONIA
(organ administracj i publicznej)

skladana na podstawie przepis6w dziafu I I rozdznrrt 2 ustzwy
z dtia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnodci pozyku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/eferent6w

P"itrf,, fffiffszenie

1

)3

)

O USMTECH UCZN}\ przy Szkote podstawowej
nr 2 im. Janusza

2) forma prawna:a)

(X) stowarzyszenie
( ) kodcielna osoba prawna
() sp6ldzielnia socjalna
3l^1y^.y

(
(

) firndacia

) koScielna jednostka organizacyjna

()

inna.

F"jowym Rejestrze S4dow1nn, w irurym rejestrze lub ewidencji:s)

0000305910

4) data wpisu, rejeshacji lub utworzenia:6)
14 maja 2,00g
5) nr NIP: 1181950851 nr REGON: 141440920
6) adres:

miejscowo66: Blonie ul.: Narutowicza

2l

dzielnica lub innajednostka pomocnicza:
nie dotyczy
gmina: Blonie powiat:8) warszawski zachodni
wojew6dztwo : nazowieckie
kod pocztowy: 05-820 poczta: Blonie
7) tel.: 607987138 faks: 22 7253260
e-mail: o.usmiech.ucznia@tlen.pl; http://www.ousrniechucznia.blonie.pl
8) numer rachunku bankowego: 061240 2164

flil

0010 lg24 3464

nazwa banku: Bank polska Kasa Opieki
S.A. Oddzial Blonie
9) nazwiska i imiona os6b upowaznionych
do rep."r"oio**iu

of.rentay'oferent6wr):

a)

ddona Cyranowicz _ prezes

b) Anna Wieczorkowska

10) nazw4 adres

_

Wiceprezes

i

telefon
jednostki ,crganizacyjnej bezpodrednio
wykonuj4cej
^kolq|*o*,
zadanie. o kt6rym mowa w ofercie:e)

stowarzyszenie

o usMIEcIr uczNrA,

05-g70 BIorLie, ul. Narutowicza 2r; Ter. 607gg713g

11) osoba upowarniona do skradania wyjasnie'
dotl,cz4cyctr oferty (imig
telefonu kontaktowego)

Aldona Cyranowicz 601873105
12) ptzedmiot dzialalnoSci po2ytku publicznego:

i

nazwisko oraz nr

a)dziatatnosd.nieoa@

,::,:3:::::,1!I""y
zapewnienia
edukacyjnych wszystkich
' l#ffi:
uczniow. T
w tym zwtaszcza
lll.,u
,.
;;;",";i
;;;]:*ffiiilfi,:X?ffi.j
niepelnosprawnych' pochodzqcych
*,-:.,z reren6,,v
s.zans

Iffir:'"i.4ffi:l#:**

1np

.

wielstcich. dzieci. kr6re nie mog4
riczyc na
pqtoe'"
zajet wvr6wnawczych,

2D.i;;;';;';.';"#;,?#i;i;'"1Hff
pobudzenia ich aspiracii edukacyjnych
r

".s"'t"*;u

I'lllt,llilffi ;ilnh-""*Xtfl [;;

-ir...r"*#, ksztatcenia,wspierania i ionvljarna
oo,n
sportoweso
;:#*:'#.","",tr",y;ly*:::'r:".;ffi
,ffi;il*
rozwoju (np. poprzez oryanizacjs
","o*nego, kurrurarnego,
r"rp*, rri*"rilur:";.ill#ijliti,

sportowych, r6,norodnvch zaiE' pozalek;yjuyJ 1
*yr,y.rnych, sportowych, kulturalno_
oSwiatowych, innychl;
edukacyjnej szkoly, wspomaganie jej plan6w

' il,'|f:fff"rl,:fr"'"u.t

dydaktyczno_

4.

Pozyskiwanie Srodk6w na rozw6j bazy.
materialowej i dydaktycznej szkoly;
Inicjowanie i organizacia r6znorodnych
rorm wypoczynku (np. koronie. obozy. zimowiska,
polkolonie.
i..rt.i""..l
rr't,rfif"--''
17ci9czkt -biut..'
6. Wdrazanie dzieci
do d4atah
oilgi".ny"n;
7. Uspolecznienie, uwrazliwieni.iru"f,o*Jp_J
u.rniO* Jrf.of:i'""''
8. Wspieranie i pomoc
dl" i*q:"W_,91i6w i ich rodzic6w (opiekun6w);
majduj4c.ym.sie w rrudnej syruacji rrnansowel:
?;
r u. rromowanle szkoiy w Srodowisku;
11' Inicjowanie wsp6lpracy szkoly z r'znymi
insr:ytucjami (naukowymi, kulturalnymi,
innymi
plac6wkami oSwiatowymi) o.- po-o"
o.g*i,iucyjL * tlm zakresie.

5'

.

i:::.f::iom

".gn1r:{li

b) dzialalno5d odplatna pozytku publicznego
Nie dotyczy.

oferenl /e{breneir) prowadzi/prowadzqr)
dzialalnoSe
- gospodarczq:
wpisu do rejestru przedsigbioic6w: Ni"
Oot".rn
3]
b) przedmiot dzialal noSci gospodarcze-j
1,3)
i:zeti
nurng,

ll' Informacja o sposobie reprezentacji oferent6w
wobec organu administracji publicznej wraz
z pr4toczeniem podstas?. prawnsj l0)-

IIL

Szczeg6lowy zakres rzeczowy zadania
publiczneg;o proponowanego do realizacji

1. Krritka charakterystyka

zadania publicznego

Zaplanowane dzialania zakradaiE organizacjg ji imprez
masowych sruz4cych integracji
spolecznodci szkolnej, w tw6rczy rporob *g-ulqcycil dzieci,
rodzic6w i iiuczycieri onz
popularyzuj4cych aktl.rvne formy spgdzaniu *ofr-go
czasu. Imprezy te bgd4 tez okazj4 do
prezentacji efekt6w dzial.af uczni6w Sp2 wypracor.r
iych w ramach projekt6w realizowanych w
szkole w roku szkolnym 2015/16, wsp6lfinansowan ych'przezFlo
i Fundacjg pZU.

Zaplutow ane imprezy to :
Tvdzieri z Naukami scislymi (IIVIV 2016D
w rygodniu Nauk Scislych odbgd4 sig:
Festiwal Nauki ptezentacja efekt6w dzialan naukowych prowadzony.h
,u,nu.h
projektu wsp6lfinansowan ego
Fuadacjg
makiety,
p."rentu"j"
"
multimedialne, eksperym_enty, 2nez
Matematycirny iumiej Klas
tont*r"l-' ,,sup.,
Matematyk", Tumiej Gier planszowych, spotllanie z naukowcem.
2' . Tydz.iefi z Kultur4 ryA/I 2016) - celem inrprezy- bgdzie pokazanie efekt6w dziarait k6L
humanistycznych
artystycznych, medialnych realizowanych
ramach projektu
wsp6tfinansowanego
pZ,U (np. przedsiawienia, \r/ystawy prac
Iundacjg
.przez
plastycznych) oraz tut6rcza
sroz4"u por"".ieniu wiedzy uc#6w i sfJecznodci
lokalnej, np. na temat tearru i?abu*u
firmu. Jednym z punkt6w bgdzie konkurs ,,Mam ialent', oraz
spotkanie z artyst1, np. aktorem.
Dw6jkowy Dzief Integracji (I porowa vI) - rekreacyjno-sportowa irnprezamasowa
z
udzialem dzieci' rodzic6w, nauczycieli, sporecznosci lokJnej. Na
imprezg skladai sig bgd4
m.in. wystgpy artystyczne uczni6w, rywalizacja sportowa w ro2nych dyscyptinach
dostosowana do mozliwodci uczestnik6w, gry i zibawy rekeacyjne
1np. zaba-ry1 cnust4,
"W dwiecie zmysl6w", banki mydlane, - pokaz tahca, pokaz- pomocy, ,po**i.
ciekawym czlowiekiem, konkurs plastyczny dla rodzin itd.) Scenariusz'
i-p."ry .;"rt
otwarty, twozy6 go bowiem bgdq wszystkie osoby chgtne do dzialania
.u-u"h tlno
wydarzenia.
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2. Opis potrzeb wskazui4cych na koniecznoi6 wykrnania zadania publicznego,
opis ich
przyczyn oraz skutk6w

stowarzyi-nii-.az-@

Dotychczasowa dzialalnolO
potrzebg organizacji przedsigwzigd sluz4cych_ integrac,ji spolecznosci
szkolnej, w tw6rczy spos6b
angazui4cych uczni6w, rodzic6w i nauczycieli or- pok*ri4"ych, jak w
cieiawy spos6b mozna
aktywnie spgdza6 wolny czas. Sukces orga'izowanyc:h w poprzednich latach
imprez masowych
wskazuje na potrzebg ich kontynuacji. Flanowane d.zialania zakradai4 naukg
zabawE,
zdrow4 rywalizacjg mo2liwod6 pochwalenia sig s;woimi umieigtntsciami'
i' paslami tata
potrzeba r6wnie2 istnieje. Bgdzie.to te| okazja do sieroko pojmowanej
inte$acji, io ," f.ryp"am
SP2 ma wyj4tkowo du2e znaczenie.

pip*,

i

-

3. Opis grup adresatriw zadania publicznego
.Ad

resatami Zadania bgdq uczni

or'ie.

zkoty.

podstaw.r@

jTY:,':.5":::.*i_y

91,1"ir,,1"tt rodzjce i nauczyciel:/pracownicy szkoly. w ariata.,iaiir wermq
udzial wszystkie dzieci (w roli czynnej _ uczestniicOw I biemej _ obserwator6w).
SP2.to najwigksza plac6wka edukacyjna w gminie Blonie, uczgszc za do'niej
aktualnie 675
uczni6w. 253 dojezdza z okoricznych wiosek. w6r6cl 32 klas ro ma charakter
r*"gru.y1ny uczeszcza do nich 39 uczni6w z orzeczemern o potrzebie kszarcenia
specjalnego. rLu gpu
dzieci objfla jest specjalistyczny,m wsparciem ierapeutycznym (np. EEG BIOFEEDtsACK,
Integracja Sensoryczna, terapia
_Metod4 Wamkego, arteteiapia); o"rnio*i" maiq tez moZliwoSd
uczestniczenia w wielu zajgciach
pozalekcyjnych o c harakterze wl,r6wnawczym i rozwijaiQcym
(np' warsztaty Dziennikarskie,. Szkolna 'ieiewizja Intemetowa KORCZAK.TV
robotyka i
programowanie, kola teatralne, plastyczne itd.)
Poza dzietmi w dzialaniach uc zesrniczyc bgd4 ich rodzice
iw roli wsp6lorganizator6w i widz6w)
trudna do sprecyzowania grupa os6b oraz nauczyciere/pracownicy
szlofu obecnie w Sp2
zatrudnionych jest 70 nauczycieli i 15 os6b obsluei i adminlstracii.
_

-

-

4' uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotu:ji inwestycji
zwirywrych z rearizaci4 zadania
publicznego, w szczeg6lnosci ze wskazaniem
* j*i .porou p nyczyni sigt Jo- p-oi*yzrr"niu
standardu
realizacii zadania.

5' Informaciar czy w ci4gu ostatnich 5lat oferent/efere*eil) otrzymaVetrzlyrn*lil)
dotaclg na
dofinansowanie inwestycji zwi4zanych z realizacj4 zadania
pttblicznego z podaniem inwestycji,
kt6re zostaly dofinansowane, organu kt6ry udzieir'dofinansowania

or-* aity otrzymania dotac;i

6, Zakladane cele realizacji zadania publiczn ego ot:^zsposr6b
ich realizacji
1. Rozw6j zainteresou,afi uczniow, sryrnrfowanie :
humanistycznych, artystycznych, mldiarnych, .po.t'o*y"r,;.
\r,Y:::::::!:^'il:T."1:rTr"h,
2.
Ksztaltowanie w dzieciach umiejgtnodci" wsp6 Lpracy, poczrrcia
odpowiedzialnos"i,
y, a
''
tak2e samodzielnojci, w)'trwalodci, izetelnofci *
oiu.u.
3. Propagowanie zdrowego, bezpiecznego. aktywriegc
stylu
4' Stwarzanie warunk6w do nawiqzlr.vania ton*tzrt tow zycra.
interpersonarnych; integracja dzieci o
specjalnych potrzebach edukacyjnych z_ ich zdrowym i r6wiesnikami,
integracja migd?frokoleniowa,
.
integracja dzieci - rodzic6w - nauczycieli.
5 Zwigkszenie udzialu rodzic6w zyciu rzkory: brrdowanie sieci wsp6lpr acy na rzeczrozwijania
1
aktyvmo$ci pozalekcyjnej dzieci i mloiziefi.

a|ffin

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

t

Szkola Podstawowa NR Z Oidziatarrri nt.gra.yJ"
Blonie, powiat warszawski zachodni
8. Opis poszczeg6lnych dzialari w zakresie realizacji lladania publicznegor2)

ETAPPRZYGOTOWAWCZY:

l.

-2
3.

Ustalenie szczeg6lowego programu inprez (r;potkania Zespol6w
odpowiedzialny ch za ich
przeprowadzenie)
Ilformacje o imprezach na stronie intemetowej szkoly, Blonia. plakaty
informacyjne.
Zakup potrzebnych material6w.

ETAP REALIZACJI ZADANIA:
1' Tydzieri z Naukami scislymi
przeprowadzenie (prezentacje naukowe,
. .oryar,nzacja
spotkanie z naukowcem, rozgrywki
migdzykrascwe - Matematyczny rir-i": Kir, konkurs o
tytul Super Matematyka, konkurs gier planszowych).
2' Tydziefi z Kultur4 organizacja i prieprowadzenie (przedstawienie, spotkanie z aktorem,
wystawa prac plastycznych, prezentar:,je
,,W krggu kina, teatru, telewizjl,, tont*, ,,fufu.
Talent").

i

^

3'

-

Dw6jkowy Dzieri Integracji -. organizacja i przeprowadzenie (wystgpy
aftysryczne
poszczeg6lnych klas, rywalizacja sportowa w'r62nych
ayscypti"actr,'! y i zabawy

rekreacyjne, pokaz tahca, pokaz
plastyczny dla rodzin).

I

pomocy, spotkanie

z ciekawym

czlowieki*em, konkurs

ETAPKONCOWYZADANIA:

1

2.

Podsumowanie dzialan projektowych, wniosli do dalszej pracy.
Rozliczenie mer)'toryczne i finansorve.

9. Harmonogramr3)

,ffi

Zqdanie ptlbliczne realizowane w okresi" od 14
Poszczeg6he dzialania w zakesie realEoodeeJ Termin;r realizacji
-

zadania

publicaegoi

poszcz€96lnych

dzialah

ETAPPRZYGOTOWAWCZY
1. Ustalenie szczeg6lowego progftlmu

tmprez -

2,

3.

(spotkania

Oferent lub inny podmiot
odpowiedzialny za dzialanie w
zakesie realizowanego zadania

Marzec 2016

Zespol6vr

Informacje o imprezach na stronie: Marzer>/Kwiecieri,
intemetowej szkoly, Blonia. plakatl. Majlczerwtec 2016
informacyjne.
Zakup potrzebnych material6w

BezpoSrednio przed

planowanymi
inrprezami
ETAP REALIZACJI ZADANIA
1. Ty&ieri z Naukami Scistymi

2.

Tydzieh z Kultur4

II pol. III, I pol. IV
20t6

II pol nraja./I polowa
czetwca20l6

3.

Dw6jkowy Dzief Integacji

Prawdopodobnie 1
lub 3 czerwca 2016

ETAPKOIfCOWYZADA]\IA

l.

Podsumowanie dzialan proj ektowych

6-17 czerwca 2016

2.

Rozliczenie merytorycme i finansowe

Czerwiec 2016

10. Zakladane

renitaty realizacji zadania publiczncgols)

REZULTATYTWARDE:
co najmniej 250 uczni6w czyrmie, oh. 500 drieci i rodzic6w w roli obserwator6w lub
wsp6lorganizator6w wezmie ulzyar w rimprezach masowych: Tydzief z
Kultur4 Tydziefi z
Naukami Scistymi, Dw6jkowy dzieri Int,egiacji.

REZULTATYMI{KKIE:
uczestnicy projektu zdobgd4 nowe dosrviadczeni a, umiejgtnodci i sprawnodci,
co pozwori im
na rozw6j indywidualnych talent6w, zairLteresowati, pasji.
Ujawnione zostan4 i docenione talenty, np. matematyczne, literackie,
aktorskie, plastyczne,

Uczestnicy imprez zdobeda/ rozwin4 wiedzE zzakesu
r62nych dziedzin nauki i kultury.
Rozbudzone zoslanq aspiracje edukacvj ne dziet
i.

,'|

uczesrrcy konkurs6w/zawod6w sportowych bgd4 mieli
okazig do odniesienia sukcesu
(pozyty*'ne wzmacnianie).
6.
ao
l:jazie lnteer.acji migdzypokoreni'wej oraz integracji os6b perno i niepelnosprawnych.
-'' '7. Imprezy pokazq, jak mozna ciekawie.
bezpieczrLi.. uityrl i. spgdzac *olny
l.
8. Projekt zintegruj e dziala.'a stowarzyszenia,
szkoly, rodzic6w wok6l idei rozwoju uczni6w
oraz organizacji im tw6rczych form spgdzania vrolnego
czasu.
5.

"

"r

IV. Kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji
zailaniapublicznego
1. Kosztorys ze wzglgdu na

rodzaj koszt6w:

is

Z tego do

Z tego z

pokrycia z
wnioskowan
ej dotacji (w
zr)

Kosa do pokrycia

finansowych

z wkladu

Srodk6w

osobowego, w

wlasnych,

tym pracy

Srodk6w z

spolecznej

innych zr6del,
w tym wplat i
oplat

czlonk6w i
wolontariuszy (w

aqresatow

zl)

zadania
publicznego"

Koszty merJtoryczne

r8)

po

sfronie (nazwa

Oferentale)'

Stowarzyszenie .O
USMIECH UCZNIA Drzy
Szkolc Podstawowej nr i im.
J. Korczaka w Bloniu.

1.

Materialy
wykorzysq/wane

podczas

njec

poptzedzzjqcych

organizacjg imprez

masowych,

np.

plastyczne,

papier
elementy
kostiumdw, ptyfy,

ksero,

W

planszowe,

odczynniki, lupy.

2.

Tydzief'

z

Naukami

- materialy
edukacyjne, np.
niezbgdne do
Scislymi

przeprowadzenia

ekspeDment6w

3.

Tydzief

z

Scislymi

Naukami
spotkanie

z naukowcem (pokaz

np. cieklego

azotu,
suchego lodu itp.)

4.

Tydzief,
materialy

z Kultur4

-

Swiadczeli

edukacyjne,

np.
drobne

plastycme,
rekwizlty
Tydziefi

z Kulturq

spotkanie

(aktorem,

z

-

artyst4
pisarzem

lub plastykiem)

Tydzieri z Naukami
Scistymi, Tydzief z
Kulturq - nagrody w
organizowanych
konkursach
(uSrednione)

Dw6jkory

Dzien

Integracji materialy

plastyczne
druciki

(np.

keat''\ITle,

koraliki,
pfyn do

kredki),
baniek
mydlanych, balony).

DWdJKOWY
DZIEN
INTEGRACJI

medale,

dyplomy,

drobne nagrody dla
uczestnikdw
konkurencji

sportowych

-

cena i

ilo56 u.$edniona.

9. Obsfuga imprez
masowych - praca
spoleczna czlonk6w

-

Stowarzyszenia
12
x 3r. 3 god2. =
36 godz. x35 zl

osdb

publicznego, w tym koszty
administracyjne po stronie
Stowa rzfszenia O

USMIECH UCZNIA
przy szkole Podstawowej

Nr2wBloniu(nazwa
Oferenta)te)

- 400 zl (praca
spoleczna
czlonka
Koord)'nacja

Stowarzyszenia)

Inne koszty,
wyposazenia

w tym

i

koszty

promocji po
stronie Stowrrzyszenia O

USMIECH UCZNIA przy
Szkole Podstawowej nr 2 im.

Spotkanie

L

Plakaty

2.
3.

SztUKA

0

160

ZdjQcia

sztuka

0

200

Znagzklli\ny gadzet

sztuka

r000

0

2. Przewidyrvane

ir6dla finansowania zadania pubrlicznego

Wnioskowana kwota dotaci i

Sro.lki finansowe z innych ir. 6del ogolem ({rodki finansowe
wymienione w plft. 3. l-3.3)rt)
wplaty i ofaty adresat6w zadania publicrnego
Srodki finansowe z innych zr6deilubliczrych (w;c^g6ll"jct
dotacie
z budZetu pafstwa lub budzetu j ednostki samorz4du terytorialnego,

funduszy celowych, Srodki z funduszy strukturalnych;lt)

Wklad osobowy (w tym Swiadczenia wotontariusrtl
spoleczna czlonk6w)
Og6lem (Srodki wymienione w pkt l- 4)

3. Finansowe Srodki z innvch Zr 6del
Nazwa organu administracj i
Kwota
publicznej lub innej jednostki
Srodk6w (w
sellora fi nans6w publicznvch
zl)

pra*

Dotacja FIO

10l0zl

Inf trmacja o tym,
czy wniosek (oferta)
o przyntante
drorlk6w zostal (a)
rozpatrzony (-a)
pozr4ysrne, czy teL
nre zostal (-a) jeszcze
tozjjattzonv ( -al
TAKAUE','

Dotacja Fundacji PZU

4l00zl

TA]KA.IIE'}

Uwagi, kt6re mo g4 miet, znaczetie przy ocenie kosztorysu:
NIE DOTYC,ZY

Termin rozpatrzenia
w przypadku
wniosk6w (ofert)
nierozpatrzonych do
czasu zlo2etna oferty

V. Inne wybrane informacje do tycz4ce zadlaniapublicznego

1' Zasoby kadrowe przewidlrvane do wykorzystania
przy rearizacji zadania publicznego22)

oryanizaq4

imprez zajrnl.sig czlonk.wie Sto,,varzyszenia mai4cy
doSwiadczenie w
organizacji tego tlpu imprez (nauczyciele i pedagoolzy
t"ruf.u.i , si);. w.p*"i"- Jiu ,ri"r,
(szczeg6lnie przy Dw6jkowyn oniu tntegracji.l"ug.d
*oro'"t** sze z g'mnazjrm i Lo otaz
rodzice.
Koordynatorem bgdzie prezes Stowarzyszenia Ardona
cyranowicz, nauczycielka
dyplomowana z 33-letnim stazem, mai4ca doswiadczenie
w *"rir"rii- p.{"r.io*
dotacyjnych. m.in. w ramach pO KL i pb ff
O.
O;;tre4 ksiggow4 ,":*i.. * p*i
Malgorzata Kwiatkowska
- dyplomora.ana ksiggowa, doSwiadczona

w

finansowej projekt6w.

';f#r:W

obsludze

rzeczowe oferenta./oferent6wr) przewidrywane do nykorzystania
przy rearizacji

Przy realizacli zadania wykorzystany bgdzie sprzgt pozostaj4cy we
Stowarzyszenia,

wlasno6ci
np. projektor, laptop, dmkarka
sportowy) i pomieszczenia
oraz teren Szkoly Podstawowej nr 2 z oddziaruni Integratyjnyni
"prrit(np. i-. l-urru ro..rutu
b{oruu (uzyczerue).

or-

*

3' Dotychczasowe doswiadczenia w reartzacj zadaft pubricznych podobnego
rodzaju (ze
wskazaniem, kt6re z tych zadafi rearvowa.ne tyly ne wsprilpracy
z aaministra-ciq punuczn4.

i

Stowarzyszenie dziala od V 2b0g

roku

Zrealizowane dzialanta slu24:

l.

Wyr6wnywaniu szans edtukacyjnych dzieci, zwlaszcza uczni6w

o

specjalnych potrzebach edukacyjnych, niemaj4cym wsparcia ze
strony domu
rodzinnego, np.:

o

pro_jekt ,,Uczenie siE przez

znysly _ progam pomocy dzieciom

z

zabwzon4

integraciq sensoryczn4"

-

2009/2010 w ramaclh Funduszu Inicjatyw oby,rvatelskich o

wartosci 100 000 zr-

i

20,12012

o

wartosci 150000

zakupiony zostal sprzgt do terapii <lzieci

z

zl.

w ramach prcjeknr

zaburzon4 integracj4 sensoryczn4 or.v

sprzgt do terapii EEG BIOFEEDBACK.

c

,,Przez trudy do wiedzy

i

sul.cesu" _ projekt wsp6lfinansowany ze 6rodk6w

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego. Gi6wnym
celem
projekh: byl rozw6j uslug edukacyjmych i podniesienie jakodci
ksztalcenia

poprzez udzielenie pomocy ucznicrm potrzebuj4cym wsparcia

w

w

Sp2

formie zajgi

wyr6wnawczych. Projektem objgtych bylo 201 uczni6w szkoly;
uczestniczyli oni w
9 r62nego rodzaju dziatariach, np. w warr;ztatach matematycznych, zajgciach

wyr6wnawczo-korekcyjnych, zaiEciach

ffi

kompetencji, dwiczeniach wspornagaj4cych mySlenie

i

koncentracjg, zajgciach

ortograficznych. .. Zotgwtizowane zostaly tak2e warsztaty dla rodzic6w.

o

Droga do Edukacyjnego Sukcesu

-

projekt wsp6lfinansowany ze Srodk6w

unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
W ramach projektu uczniowie brali u&ial

w

spolecznego

r

p6rrocze

20rr.

zaiEciach dodatkowych: muzycznych,

plastycznych, terapeutycznych, loSlopedycznych, przygotowuj4cych do
sprawdzianu
kompetencji. Gl6wnym celem wsz:ystkich dzialan jest rozw6j uslug edukacyjnych

i

podniesienie jakosci ksztalcenia

w

szkole podstawowej nr

2z

oddzialami

Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Bloniu.

o

Razem w nauce

i

zabawie_ projekt wsp6lfinansowany przez MEN, sluZ4cy

wyr6wnywaniu szans edukacyjnych, integracji uczni6w pelno i niepelnosprawnych;
umo2liwil on teZ wprowadzenie no.wej formy terapii Metod4 Wamkego.

r

,,DROGA

KU LEPSZEJ I,RZYSZLOSCI _ innowacyjna terapia dzieci

specjalnych potrzebach edukacyjn.ych

-

o

plojekt wsp6lfinansowany przez FIO _

zakladajEcy organizacjg zajg6 terape$ycznych dla 120 uczni6w

o

specjalnych

potrzebach edukacyjnych.

o

Razem damy radg

-

Korczakowska Szkola R6wnych Szans

_

projekt

(IX-XII 2013), zakJadai4cy realizacjg bardzo
slu24cy ch rozwojowi uczni6w, w tym dzieci ze

wsp6lfinansowany przez MEN

ciekawych przedsigwzigd

specjalnymi potrzebami edukacyjnyrmi oraz wsparcie indywidualizacji kszalcenia i
ksaaltowanie przyjamego klimatu rpolecznego w szkole

.

Spos6b na Srkces

-

projekt wsp6lfinansowany z programu FIO 2015/2016 _

innowacyjna terapia dzieci

o

spec.jalnych potrzebach edukacyjnych (terapia EEG

Biofeedback, Integracja Sensoryczn4 terapia Metod4 Wamkego, arteterapia).
Organizacja warsztat6w dla rodzic6.ar, imprez masowych, np. Dnia Integracji.

2.
o

Rozwojowi uzdolnieri i kreat)rynoScii dzieci i nlodzieiy, np.:

2 prcjekty z

zakrcsu eduk,lcji rozwojowej, wsp6lfinansowane

w

ramach

programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rp.
Projekty te mialy na celu m.in. uSwiadomienie dzieciom problem6w, z jakimi
borykai4 sig ich r6wiednicy w krajach rozirjai4cych sig, budzenie pocztrcia wqzi z

ludZmi potrzebuj4cymi pomocy, udwiadomienie wsp6lzale2nodci pomigdzy
mieszkaricami takich kraj6w jak polska a mieszkaricami, np. Afryki, stylem naszego

2ycia a stanem Srodowiska naturalnego. W ramach projektu realizowanych bylo
wiele dzialafy np. konkursy skier,cwane m.in. do przedszkolak6w, spotkania z
misjonarzami, podr62nikami, wycieczki, przecLstawienia.

a

Moja Polska. Moja Europa.

-

p.o;@

powlat warszawski zachodni. Obe.jmowal on organizacjg
konkurs6w _ plastycznego,
muzycznego' literackiego z okazji r w historii polskiej
prezydencji w Radzie Euroov
UE.

r

Korczakowska Akademia Itozwoju

Unii Europejskiej w ramach EFS

-

projekt wsp6lfinansowany ze drodk6w

sluZ4cy rozwojowi uslug edukacyjnych

podniesieniu jakoici ksztalcenia w sp2.

w

i

ramach projektu uczniowie brali udzial w

r6Znorodnych zajgciach dodatkowy.ch i wycieczkach.

o

Korczakowskie Impresje

-

organizacja powiatowego konkursu

ortograficznego i literackiego dla urlzczenia Roku Janusza
Korczaka.

.

W szkole jest fajniel

-

prqjekt sluzqcy adaptacji dzieci ptzedszkolnych do
edukacji szkolnei, obejmui4cy dzialania wobec dzieci pigcioi szeicioletnich oraz
ich rodzic6w.

o

Razem

-

bezpiecznie, przyluhnie, ciekawie! IX_XII 2013
wsp6lfinansowany przez MEN zakLadaj1cy rozszetzon4

_

projekt

diagnozg

bezpieczeristwa

sluzqcych

w

SP2

m.in.

i

rcalizacj1 wynikaj4cych

z nej

stanu

dzialah wzmacniaj4cych

ksztaltowaniu umiejgtnoSci rozwrryywaria konflikt6w,

przeciwdzialaniu agresji

i

przemocy, podniesieniu swiadomosci dzieci, rodzic6w i
nauczycieli na temat zagro2eh czyhaj4cych podczas korzystania
z komputera i

Intemetu, ksztahowaniu zdroweplo stylu 2ycia, tworzeniu w szkole dobreso
klimatu.

o

I

x TAK dla Edukacji Globalnej _ X_XI 2014 _ projekt promuj4cy
edukacjg
globaln4 i migdzykulturowq. Obejmowal m.in. organizacjg
tzw. Tygodnia Edukacji
Globalnej - cykl warsztat6w i pr,elekcji dra uczni6w i doroslych
mieszkafic6w

Bloni4 zorganizowanych w Centrum Kultury.

o

Razem

-

bezpiecznie, pnyjuinte, ciekawie

-3xTAK-projelr

wsp6lfinansowany przez Wojewodg Maz., zakJadaj4cy organizacjg

w Sp2 szeregu

zaiE6 sfu24cy integracji spolecznodci szkolnej oraz wzrostowi
bezpieczeristwa

w Sp2

(m.in. warsztaty, spotkania z ciekalvl,mi ludim., wycieczki,
konkursy).

o

Ro2ne oblicza patriotyzmu...

_

otgwizacja powiatowego konkursu
ortograficznego, powiatowego konlcursu recy.tatorskiego poezji
Juliana Tuwimapowiatowego konkursu piesni patriotycznej _ 2013r.

.

,,W poszukiwaniu wlasnych korzeni,' 2014r. _ projekt wsp6lfinansowany

przez powiat warszawski zachodni

-

organizacja konkursu na drzewo genealogiczne,

wspomnienia ro&inne oraz migdzyp,ck6leniowego koncerty
,,Kazda rodzina iest iak
drzewo. . ." .

a

Korczakowska Akademia

szkolnym 2015/16

z

rfrv6rczegoffi

dotacji Fu'dacji

pzu. w

ramach projektu realizowane s4

zajgcia dodatkowe z zakresu nauk matematyc zno-przyrodniczvch
wydawana jest g azeta, dziaLa tez S.zkolna Telewizja
Intemetowa.

i

artystycznych,

3.
o

Organizacji wypocrynku lletniego i zimowego:
Dwukrotnie (w 2010 j2011 _ organizacjapo 3 tumusy
,,Lata w MieScie,, dla
ok. 150 dzieci z gminy Blonie (wsp6lfinansowane ze irodk6w
UE w ramach
EFS.

partl'rers rwo

.

Organizacja p6lkolonii

OSwiaty

4.
e
o

z gmin4 Blonie").

-

z

vtykorzystaniem dotacji Mazowieckiego Kuratora

20 1 1, 20 12, 2014, 201 5.

rozwojowi fiz5rcznemu dzir:ci i mlodzieiy:

Dwukrotnie dotacja Ministerstwa Sportu na naukg plywania
dla klas I_III;
Dwukrotnie organizacja pc,wiatowej Mini paraolimpiady (wsparcie
gminy
Blonie i powiatu warszawskiego zar;hodniego).

o

Orgatizacja Dw6jkowego Dnia Integracj

i

,

imprezy rekreacyjno-sportowej

wsp6lfinansowanej przez Gming B Lonie (2013,2014)
5.

rozwojowi tzeczowemu

i

osobo,wemu stowarzyszenia

_

projekt ,,Na dobry
poczqtek drogi po USmiech IJcz-tia,' (Fundusz dla Organizacji pozarz4dowych
MrKRO).

4' Informacja,

czy oferent/oferelc-ir) przcwiduje(-4) zrecad realizacjg zadania pubricznego
w
trybie, o kt6rym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy - dnia 24 kwietnia 2003
r. o dzialarnosci

i

o

wolontariacie.

O6wiadczam (-y), 2e:
1)
zadanie pubffczne w crrrosci miesci sig w zakresie dzialalnosci poiytku
-proponowane
publicznego
oferenta/eferent6r*1 );
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieraie/niepobieranier)
oplat od adresatriw
zadania;
3) oferent/eftreneiD jest/sq]) zwi4zany(-ni) niniejsz4 ofert4
do dnia 13.03.2016r:;

4) w zakresie zwi4zanym z otwartym konkursem of""t,
ty- z lromadzeniem,
przetwarzaniem i przekazlvanien danl'ch osobowych, a 'o
takie wprowadianiem ich do
systemriw informatycznych, osoby kt6rych te dane iotycz4, zloiyry
stosowne oswiadczenia
zgodnie z ustawQ z dnia 29 sierpnia r99i r,. o ochronie danycl
osobowych (Dz. u. z 2002 r. Nr
101, poz. 926, z p6frn. zm.);
5) oferentloferenei+' skladaj4cy niniejszq ofertg nie zalega (g)lalega(j4)r)
z oplacaniem
naleznosci z-tytulu zobowiqzari podatkowyi:h/sklaiek na
ubezpieczenia iot""ro"tl, '
6)
-dane .okreilone w czgsrci r niniejszej oferty s4 zgodne z Krajowym Rejestrem

S4dowym/v*edei+vE-e+vi<{,en$q9

;

7) wszystkie podane w ofercie oraz zal4cz.nikach informacje
s4 zgodne z aktuarnym stanem
prawnym i faktycznym.

:iiIl.il1, :'tii ,,il i ,:t: : |j:. ,A"

pr:U :ifl.-,1" 1;:.J!i- i: ,ir':.: l.f 2
irir. Jc r r!:o ll:rr:ri ,r ,, C or:.u
C5'S1-0 ilj.nje, e1 i.r:rr:,llrirr:r 2l

wTcEPFEZES
za ,'% a o2/",xatnAnna
Wieczorkowska
"7zz

1 l. 0{,i11 t:t I il5
NIP l13i!i0Ei1, r,:, llj-r;i0!:i)

(podpis osoby upowaZnionej
lub podpisy os6b upowarinionych
do skladania oiwiadczeri woli w imieniu
oferenta./efe+ent6srl )

Dilz:22.02.2016n
Zal4czniL,t:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego,
innego rejestru lub ewidencii2a)
2. W orr,r'rndl<rr rrthor' :--^^^ --^^^r.

" Niepotrzebne skeSlii.

" Rodzajem zadania jest jedno lub wigcej zadan publiczrych okreSlonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzialalno6ci poz',tku publicznego i o wolontariacii.
wsp6lna przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dol4czaj4 wtadciwe pola.
;;
rorrna prawna oznaczz formg dzialalnodci organiza':ji pozarz4dowej, podmiotu, jednostki
organizacyjnej okeslon4 na

53f ::i::.:tlt::!,:91ry4:r."lu

podstawie obowiqzujqcych prz€pis6w, w szczegt,inosci stowarzyszenie
fundacje,
.
i jednostki
grqalizarcvjne dzialq4ce na podstawie przepis6w o stosunku Panstwa do Kosciola Katolickiego w Rzecrypospolitej
Polskiej, o stosunku Pafstwa do innych_ko$ciol6w i znviqzk6w wyananiowych
oraz o gwarancjaJh wolnosci sumienia i
jezeli

i

oiuy p**n"

wyznani4

ich cele statutowe obejmuj4 prorvadienie dziatahoici pozyttu
puuy
fuullcarego, ucmiowstie
-pgzame.ofz inne. Nale4' zazraczyi odpowiedni4 formg lub wpisai-innq.
;ffT^]":
"jPti:le.straze
rooac nazwg
wtasctwego rejestru lub ewidencii,
_

jaki spos6b organizacla lub podmiot powstal.
'r o-siedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. wypehriinie
nie obowigzkowe. Nalezy qpelnid j e2eli zadanie
publiczne
"r W zaleznoSci od tego. w

proporowane do_realizac.ji ma byd realizow;lne w obrgbie danej jednostki.

"' Nie w,?ehiad w przpadku miasta stolecaego Warsza\ay.
'r Dotyczy .oddzial6w terenowych, plac6wek-i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wypehrii jesli
ma

w obrgbie danej jednostki

organizacyjnej.
lyc f.:alizowane
-',fqa]".e
Nalezy
czy podstaw4 s4 zasady okreslone w statucie,
-okreslic
iehromocnictwo,

prokura czy tez inna podstawa.
Dotyczy tylko oferty wsp6lnej.
' 'Wypehii tylko w pr4padku ubiegania sig o dofinansowanie inwesrycji.
'' pgig muli byi spdjny z harmonogramem i-kosztorysem. w przypadku oferty
wsp6lnej nale2y wskazai doktadny
* .amach realiza.cji zzdania publiczrelio migdzy'sktaiaj4cymi oiertg *"p6in4.-

fr?gil,dd1h
w harmonognrmie

nalezy podac lerminy rozpoczgcia i zakoiczenia poszczeg6lnych dzialarl
oraz liczbowe okredlenie
skali dzialari planowatych przy realizacji zadania publlicznego (tzr. mil adekiatnych
dla danego zaJania puuticznego,
npJiczba Swiadczen udzielanych tygodniowo, mieiigcznie, iiczLa adresat6w).
I'-'ruprs zgodny z kosaorysem.
Nalezy opisai zakladane rezuhaty zadania publicznego czy b9d4 trwale
oraz w jakim stopniu realizacja zadania
p.l?:?ryi sig do rozwi4zan ia problemu spolecznego lub zlagodzilego negatywne skutki.
uwz€lQonrc wszystkle planowane.koszfy, w r;zczeg6lnosci zakupu usfug, zakupu
rzeczy, w)inagrodzeri.
,?,l\arezy
' " Doryczy jedynie wspierania zadania publicznego.
'"r Nalezy wpisad koszty bezposredni o zwi4zanel. celem realizowanego
zadania pubricznego.

]l] w przypadku orerry

kolejni oferenci dolqczajq do tabeli informacjg o swoich
kosaacb.

'"' NaleZy wpisad kosz
wykonywaniem dzialaf

j_r--:tl!l_l y-Tistracjq realizowanego
1o

p,rawn4 projektu.

"'' Wypehienie fakultatvr
umowy, stanowiqcego
sprawre wzonr oferty i
z?wykonania
wykonanla tego zadani?.
zada
Doq
-' Informacje o kwalifikirciach
wolontariuszy. W przynaaku
oferentow.

23)

Np. rokur, .p.rgt,

,*x-'l:rt"l.'y
"' Odpis musi byd zgodn| z akr
"'

Wypehia organ admidstracji

administracyjnym,

zadana^ kt6re zwiqzane sq

naLorczq I tontotnym,

z
I

* ,y- JUdog;fioanrorra

zawarcie w.ul9yfe postanowieni4 o kt6rym mowa
w g 16 ramowego wzoru
2 do roryorz4dzenta Ministra hacy i polityki Spoleczrej
, a"i"" j-s fra"A Zo f Or.
reatizac.ji zadania pubtcznego oraz wzoir'spraws2a,nia
|..y9zqcy.ch
i.
*.pt:

:,:::,T:y
j.9yr
kt6re

*

rania r ealizacji zadania puUI icznegi
zatrudni one prq ,eiiuacii zaa'ania puUti"carego,

:f..*y

.b9d4

wsp6lnej nalezy przyporz4dkowad zasoby iadrowe

W przypadku oferty wspdlnej mlezy

i"

oraz o kwalifikacjach

ay.p""rjq"vrl

,iri

przyporz4dkowad zasoby tzecznwe do

stanem fakfycznlm i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy
zostal wydany.

