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UPROSZCZONA OFERTA REALIZAC1I ZAÓAN[A PUBLICZNEGO
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I. Podstawowe informacje o zło±onej ofercie

1. Organ administracji pubIiczn~, Zarzad Powiatu Chrzanowskiego :
do którego adresowana jest oferta .

Działalności na rzecz dzieci i mlodzieży. w tym
w\poczynku dzieci i młodzieży.
Działalności na rzecz rodziny. macierzyństwa.

2. Rodzaj zadania publicznego” kodzicielstwa. upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Działalności wspoma~ajacej rozwój wspólnot i

spoleczności lokalnych.

U. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajov~ym R~estrze Sadowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Fundacja Sarna Mania
~ro1~a prawna- ~indacja. KRS 0000902400
ww~v.sama—mama.pl
ail. Paderewskiego 24. 32-545 Dulowa
hindacja~sama-mama.pl +48 698 664 241

Dominika Hapek
2. Dane osoby upoważnionej do składania

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

Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytut zadania publicznego Piknik rodzinny ..Mama i Ja”

. ... . . „ Data „24,04.2023 Data ~9.07.20232. ermin realizacji zadanta publicznego-1 rozpoczęcia zakończenia

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

Głównym celem zadania jest integracja społeczna i aktywizacja mieszkańców Powiatu
Chrzanowskiego poprzez organizacje pikniku rodzinnego na placu przy kościele Parafialn m ul. Jana
HI Sobieskiego i Fredryw dniu 27.05.2023 r. na terenie sołectwa Płaza w godz. 14:00-19:00.
Piknik organizowany będzie z okazji Dnia Matki i Dziecka.
Podczas „v” daizema uczc~tmc\ hoJa i „ogh ~koiz\ stac z x” ich ~ z” ;oto\-” an” ch au:kc1i Odhcda sic
animacje prowadzone przez animatorki, malowanie twarzy. zabawy ruchowe. muzyczne, sportowe.
występy karaoke. dmuchany zamek dla młodszych dzieci. pokaz lDSó\v. udział kola gospod~”ń
wiejskich z wypiekami, stoisko pszczeiarsb:ie. t”ilia Biblir::teki z kacikiem do cz tania. Dla
uczestników pikniku przewidziany jest drobną” poczestunek v” formie cieplej kieibaski z grilla z
chlebkiem. Piknik poprowadzi konferansjer. Dopełnieniem bedzie oprawa muzączna lot:nI~:u z
muzyka na żą”wo. Strażacy z OSP Płaza zahezniecza tercp. wokół miejsca pikniku. straganą. stoiska



będą na ogrodzonej części placu.
Podczas pikniku odbędą sie prelekcje, które poprowadzi 5 wolontariuszy, którzy otrzymają koszulki i
gadżety z Logo fundacji.
Dla niani - Pi e]ekqa dot\ czaca pi ofllakt” ki zdiow ego tn hu z~ cm i Pi elekcja dot” czaca Pl ofuakt” kii
samobadania piersi. :

Dla dziewcząt pokaz makijażu Make up no Make up.
Dla chłopców i tatusiów możliwość porozmawiania z pasjonatami jazdy wyczynowej na motorach.
~godzinach wieczornych, na zakończenie Pikniku odbędzie się festiwal kolorów proszkiem Holi.

„Rodzaj zadania zawiera się wzakresie 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 gg dni.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia

Nazwa rezultatu rezultatów (wartość Sposób monitorowania rezultatów! żródło
informacji o osiągnięciu wskaźnikadocelowa)

Piknik Rodzinny w Płazie 1 ~darzenie Relacja fotogra&zna

Wydruk plakatów komplet Faktura/rachunek

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

Fundacja działa od 2021 roku. Live z Gośćmi realizuje w każdą środę na Facebooku. Fundacja
organizuje warsztaty. spotkania dla kobiet, wsparcie psychologiczne i pomoc prawną dla kobiet w
sytuacji okolorozwodowej.
Dotychczas organizowaliśmy piknik w ramach projektu Akademii Mamy, nad którym Starosta
Chrzanowski objął patronat honorowy w miejscowości Dulowa w 2022 roku.
W 2022 roku realizowaliśmy następujące projekty Kurs on-,llne „Zarządzanie sobą w czasie dla
Mam”, Projekt realizowany w ramach programu MOWES2 - Małopolska Zachodnia.
Projekt „Mamy Moc”, projekt realizowany w ramach programu Malopolska Lokalnie.
„Akademia Marny” realizacja zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, „TrzyMamy się Razem” z
programu Skrzydła dla Mamy Fundacji BOK.
W organizację pikniku będzie zaangażowanych 5 osób. w” tym prezes fundacji oraz wolontariusze
akcyjni. Przez cały dzień nasze stoisko prospektingowe będzie czynne. będziemy udzielać porad i
wskazówek jak skorzystać z pomocy i wsparcia naszej Fundacji oraz dołączyć jako wolontariusz do
~szej społeczności.
~Fundacja dysponuje sprzętem. który wvkorzysta przygotowując piknik. osoby zaangażowane w
wealizację zadania są na stale związane w fundacją. Nasz zespól jest technicznie i merytorycznie
przygotowany do realizacji zadania.
6 naszych wolontariuszy zaangażuje się w organizację i promocję pikniku, do ich zadań będzie
należalo:
Koordynowanie pikniku i dopilnow\lvanie spraw organizac~jnych. zapraszanie wystawców i innych
bodmiotów. GraRk w~kona projekty plakatów. banerów i treści na social mediach, nasz coppvriter
~robi niezbędne opisy. \\~oiontariusze zajmą się dystrybucją i rozwieszeniem plakatów oraz
.udosrepnianiem na Internecie. Pozostałych S wolontariusz” będzie prowadziło prelekcje.
Fundacja Sama Marna dotychczas nie korzystała ze środków finansowych Powiatu
Chrzanowskiego.



IV. Szacunkowa ka!kulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych
PLN . .zrodet

1.iKonferansjer 1 000
2 Hnimatork dla dzieci (3 osoby - 1 200• umowy)
3. Catering 2 000

~ Promocja (reklama płatna w 300~ Internecie,_wydruk_plakatów)

~ Oprawa muzyczna plus opłata 1 500~Zaiks

~ Dmuchany zamek plus wata 1 500
„ cukrowa

~ Koszulki i gadżety z Logo 500
„ ~undacji

8 Festiwal kolorów (Proszek Holi, 600
„ folie_zabezpieczające)

Materiały na atrakcje dla 1 000
uczestników (przybory

9. plastyczne1 papier, pisaki, kredki,
kredy, płyn do baniek, ozdoby,
upominki, etc.)

lojśrodki czystości 200
11. Usługa księgowa 200

Organizacja pikniku 4 000

12 (koordynowanie, copywriter,~ grafik, prelekcje, obsługa
iechniczna)- wolontariat

Suma wszystkich kosztów realizacji 14 000 10 000 4 000
zadania

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że;

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pozytku publicznego oferentaE—t~w3;
2) pobieranie świadczeń pienieżnych będzie się odbywać wyłącznie v; ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku

publicznego;
3) oferent / oforonor składający niniejszą ofertę nie zalega(~ją)” / zolo;o”J~ z opłacaniem nalezności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
4) oferenv J cforonoi” składający niniejszą oferta nie zalega~Ąe~ J ooio;o~ jq~ z opłacaniem należności z tytulu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym~ ! inn; włoćoiw: owidonoj;~;
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 ioh do systemów informatycznych, osoby. których dotyczą te dane, ziożyly stosowne oświadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Prezes Zarządu „ r”

~~ I
Prezes zarzaduDominika Hapek

(podpis osoby upoważnionej lub podp:sy
osob upowaznionych do składania oświadczeń wol, w imieniu
oferen”óL”i

27. 02.2023


