OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
U R~ A D

MIA STA MARKI

: . I .(co.d o Pllsudsklcno 95

00 -:2 7 0 MARKI
Tel. 781- 10-03. 781 ~1l - 02

..c2!l.~.o:r:·.:.~.~~.b.: .
Data i miejsce zlozenia oferty

(wypelnia organ administracji publicznej)

OFERTA/OFERTA WSPOLNA I)
ORGANIZACJI POZARZ1\DOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-OW), 0 KTORYM(-YCH) MOWA
WART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. 0 DZIALALNOSCI POZYTKU
PUBLICZNEGO I 0 WOLONTARIACIE (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 , poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie publiczne z zakresu przeciwdzialania uzaleznieniom.
Oferta skladana w ramach trybu malych grant6w
(rodzaj zadania publicznego2)

"Muzvka daje zycie"
(tytuf zadania publicznego)

G

w okresie ad 02 czerwca do 29 sierpnia 2014 r.

WFORMIE
PO\VIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO I
WSPIERANIA REALIZACJI ZAD ANIA PUBLICZNEG0 1)

PRZEZ
Burmistrz Miasta Marki
(organ administracji publicznej)

skladana na podstawie przepis6w dzialu II rozdziahi 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie

I.

Dane oferenta/afeFent6wl ), 3)

1)

nazwa: Fundacja Otwarte Serce

2)

forma prawna."
( ) stowarzyszenie

(X) fundacja

( ) koscielna osoba prawna

( ) koscielna jednostka organizacyjna

( ) spoldzielnia socjalna

( ) inna

.

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji;"
KRS:0000319522

4) data wpisu, rejestracji lub utworzeniar" 13.01.2009r.
5) nr NIP: 1251518344

nr REGON: 141705808

6) adres:
ul.: Warszawska 50

miejscowosc: Marki

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: 7) nie dotyczy
powiat: 8) wotominski

gmina: Marl<i
wojew6dztwo: mazowieckie
kod pocztowy: 05-270
7) tel.: 799073723

poczta: Marki
faks: nie dotyczy

e-mail: fundacja@otwarteserce.pl http://otwarteserce.pl
8) numer rachunku bankowego: 85 1020 1042000085020199 2643
nazwa banku: PKO BP I oddziat w Markach
9) nazwiska i imiona os6b upowaznionych do reprezentowania oferenta/efeeeatev..: I)
a) Urszula Gtowacka - Prezes Fundacji Otwarte Serce
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie,
o kt6rym mowa w ofercier"
Centrum Rozwoju Osoby "Otwarte Serce", ul, Lipowa 2f, 05-260 Marki
11) osoba upowazniona do skladania wyjasnien dotyczacych oferty (imie i nazwisko oraz nr

telefonu kontaktowego) Urszula Gtowacka, tel. 511 268 743
12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:
a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego
W ramach dzlalalnoscl nieodptatnej pozytku publicznej prowadzone sa: socjoterapia, zajecla
edukacyjno-rozwojowe,

zajecla

profilaktyczno-wychowawcze,

psychoedukacja

w

terenie,

profilaktyka zdrowia i zdrowego stylu zvcla, indywidualna praca z wychowankiem, praca 2

rodzlna, dozywlanle.

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

2

W ramach dzlalalnosci odplatnej pozytku publicznego prowadzone sa m.in. kampanie spol.,
kursy, szkolenia, warsztaty psycholgiczno-pedag., wpieranie inicjatyw spol., dzialania w
kierunku uczestnictwa osob w zyclu

kulturalnym i artystycznym, prowadzenia punktow

poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

13) jezeli oferent/oferenci I) prowadzi/prewedsa'?dzialalnosc gospodarcza:
a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorcow: nie dotyczy
b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

I Nie dotyczy
II. Informacja 0 sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznej
wraz z przytoczeniem podstawy prawnej"

I Nie dotyczy
III. Szczegolowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
1.

Kr6tka charakterystyka zadania publicznego

Projekt zaklada

oddziatywanie

profilaktyczne

na

rnlodziez w wieku powyzej 15 lat,

zamieszkujqcq qrnine Marki, osob wywodzqcych sle z grupy ryzyka, tj. z rodzin dotknletych
problemem alkoholowym, a w zwiqzku z tych rodzin ubogich, bezrobotnych, z rodzin
dysfunkcyjnych, zaniedbujqcych funkcje wychowawcze.
Cel gtowny projektu: oddziatywania psychoedukacyjne, profilaktyczne oraz wychowawcze z
wykorzystaniem muzyki.
Sposoby realizacji celu: warsztaty muzyczne oraz udzial w koncertach.

2.

Opis potrzeb wskazujacych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich
przyczyn oraz skutk6w

Potrzeby zdiagnozowane na etapie przygotowywania projektu to:
-

konlecznosc prowadzenia profilaktyki zwiqzanej z alkoholem i innymi substancjami

psychoaktywnymi -

uczestnicy projektu w miejscu zamieszkania (dom rodzinny, grupa

rowlesnlcza itp.) stykaja sle z problemem uzaleznlenla, a takze sa wystawieni na zaqrozenla
przestepczoscia, uzalezntentarnl, demoralizacjq;
- konlecznosc upowszechniania wsrod rnlodziezv wzorcow aktywnego spedzania czasu
wolnego, sposobow spedzanla czasu umozliwlajacych rozwijanie pasji i talentow muzycznych;
- okazja do korzystania z oferty instytucji kulturalnych, stanowiqcych alternatywe dla
sieqania po alkohol, narkotyki, angazowania sle w nieformalne grupy przestepcze,

Przyczyny opisanych potrzeb:

Uczestnicy projektu to

osoby wywodzqce sle z rodzin

dysfunkcyjnych,

problemem

alkoholowej,

dotknletych

choroby

3

wspoluzaleznianla,

niewydolnych wychowawczo oraz z tzw. grup zaqrozenla (przestepczosc, uzaleznlanla), Niski
status materialny tych rodzin powoduje, ze rntodziez nie korzysta z zajec rozwijajqcych ich
pasje i zainteresowania. W projekcie bedzle brala udzlal mlodzlez wchodzqca w sklad zespolu
muzycznego dzialajaceqo przy Fundacji Otwarte Serce oraz rnlodzlez muzykujqca skupiona

wokol zespolu, M~odziez wywodzqca sle ze wskazanych rodzin czesto nie ma mozllwoscl
zapoznania z pozytywnymi wzorcami zachowania, wartosciarnl, kt6re sa podstawq wspolzycia
spoleczneqo, Dlatego wazne jest by osoby mia~y stworzone warunki do nabycia m.in.

urnlejetnoscl

nawiqzywania

relacji

w

grupie,

rozwiqzania

konflikt6w,

szacunku,

zaprezentowania wlasnej osoby i urnlejetnoscl, Warsztaty muzyczne oraz udzial w koncertach
bedzle uczvl mlodvch ludzi pracy, systematvcznoscl, surnlennosct uczclwoscl,
Psychoedukacyjny wyjazd do Debowca i udzla] w organizowanych koncertach stworzy
mozliwosc do skorzystania z oferty instytucji kulturalnych, do udzlalu w wielu koncertach
znanych zespolow muzycznych. B~dzie to cenny element do motywacji w kierunku wlasneqo
rozwoju

\ .)

Skutki: Zaniechanie dzlalari profilaktycznych wsrod rnlodziezy wywodzqcej z wyzej opisanego
====I ~ s rod ow i s ka= b~d z i e=p rowa d z i~o= d o= p o g~~ b i a n i a-zj a w i s k- pa to l og i Gz n yG h ,

niedziGzenia~I ====

negatywnych wzorc6w zachowari przez kolejne pokolenie, porzucania pasji i talent6w i
angazowania sle w stanowiqce zaqrozenie dla zdrowia i bezpieczeristwa rnlodych os6b
sposoby spedzanla czasu wolnego (m.in. uzvwkl, grupy przestepcze),

3.

Opis grup adresat6w zadania publicznego

Grupa adresat6w: 10 os6b, mlodziez w wieku powyzej 15. roku zycla, zamieszkujqca teren
gminy Marki. Adresatami projektu bedzle rnlodzlez wywodzqca sle z rodzin z problemami
alkoholowym i wspoluzalezniania, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo oraz z tzw.
grup zaqrozenla (przestepczosc, uzaleznlanla), Ponadto projekt stanowi odpowledz na
zapotrzebowanie rnlodziezv tworzqcej zespol muzyczny dzialajacv przy Fundacji Otwarte
Serce od

2 lat oraz mlodzlezv muzykujqcej, skupionej wokol Fundacji,

rozwijajqcej

indywidualnie zainteresowania muzyczne (gra na instrumentach).
Z uwagi na sytuacje rodzinnq osoby zakwalifikowane do projektu znajdujq sle w trudnej
sytuacji zvclowej, Adresatami projektu bedzle r6wniez rnlodzlez z rodzin

0

niskich dochodach

(efekt opisanych wvzej problem6w charakterystycznych dla rodzin wychowank6w).

Rekrutacja
Do projektu zostana zakwalifikowane osoby zapisane do Centrum Rozwoju Osoby "Otwarte
Serce" w Markach, kt6re wspoltworza zespol muzyczny oraz rnlodziez muzykujqca, skupiona

wokol Fundacji Otwarte Serce

i jest zainteresowana

muzycznych.

4

rozwojem

indywidualnych

pasji

4.

Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja zadania
publicznego, w szczegolnosci ze wskazaniem , w jaki spos6b przyczyni sie do podwyzszenia
standardu realizacji zadania l l )

I Nie dotyczy
5.

Informacja, czy w ciagu ostatnich Slat oferent/afeFenei l ) otrzymallatnymali l ) dotaeje na
dofinansowanie inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji,
kt6re zostaly dofinansowane, organu, kt6ry udzielil dofinansowanie, oraz daty otrzymania
dotacji

I Nie dotyczy
6.

Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji

eel gl6wny projektu: objecle wsparciem profilaktycznym 10 os6b, w ramach warsztatow

o

muzycznych i psychoedukacyjnego wyjazdu do Debowca, w okresie od 02 czerwca do 29
sierpnia 2014 r.
Cele szczeqolowe:

1. Ksztattowanie urnlejetnoscl psychospotecznych.
2. Promocja alternatywnych sposobow spedzan la czasu wolnego.
3. Rozwoj zatnteresowari i talentow muzycznych.

7.

Miejsce realizacji zadania publicznego

Miejsce realizacji dzlalari stacjonarnych:
Centrum Rozwoju Osoby 110twarte Serce"
ul. Lipowa 2f
05-260 Marki
Dziatania realizowane wg. harmonogramu od ponledzialku do platku w godzinach 16.0019.00.
Dokumentacja projektu w Centrum:

1. Program warsztatow muzycznych.
2. Lista obecnoscl.
3. Dokumentacja fotograficzna.

Psychoedukacyjny wyjazd Debowca
Debowlec k. Jasle (woj. podkarpackie) - 27.

Mi~dzynarodowe

Dokumentacja zwiqzana z organizacjq wyjazdu wakacyjnego:

1. Karta wycieczki.
2. Zgody rodzlcow,
3. Ubezpieczenie.
4. Lista uczestnlkow,
5. Porozumienie wolontariacie .
5

Spotkanie Mtodych.

8.

Opis poszczeg6lnych dzialaii w zakresie realizacji zadania publlcznego'P
D~bowca

Psychoedukacyjny wyjazd do
2014 r. w

D~bowcu

Spotkanie w

k. Jasla podczas 27.

D~bowcu

zostanie zorganizowany w dniach 07-12 Iipca

Mi~dzynarodowego

Spotkania Mtodych.

stworzy okazje do korzystania z bogatej oferty instytucji kulturalnych,

zwlaszcza do udztalu w koncertach znanych zespolow muzycznych, co bedzle stanowic
altematywe dla sleqania po alkohol, narkotyki, angazowania sie w nieformalne grupy
przestepcze,

Program Spotkania obejmuje rownlez warsztaty, konferencje z udztalern m.in. dziennikarzy,
aktor6w, pedagog6w nt. zaqrozeri i wybor6w zvclowvch mlodych ludzi, co bedzle wzrnacnlalo
wymiar profilaktyczny, edukacyjny i wychowawczy. Program spotkania zaklada rownlez
inicjatywy integracyjne, rozwijajqce urnlejetnoscl interpersonalne, wspomagajqce nauke
funkcjonowania w grupie, prowadzenia dyskusji. Mtodziez bedzle brala udzial w dyskotekach,
wsp61nych zabawach. Udzial: 10 os6b, powyze] 15. roku zvcla. Opieka podczas pobytu: 1
wolontariusz.
W kosztorysie projektu uwzqlednlono zakup produkt6w spozvwczych/usluql cateringowej
===I~- nlezbed nej -do-zrea lizowa nia=wyjazd u"'(-za ku p-zvwnosct-na-pod roz -oraz-w-trakcle-pobvtujj-'1 = = = =

ubezpieczenie uczestnik6w wyjazdu (10 os6b), transportjzakup bilet6w na przejazd.

Warsztaty muzyczne beda okazja do podjecia przez rntodziez pracy nad soba, niwelowania
dysfunkcji bedacvch konsekwencjq wzrastania w patologicznym srodowlsku rodzinnym,
angazowania sle
urnlejetnoscl

w dzlalanla

muzyczne.

wzbudzajqce spontanlcznosc,

Warsztaty

szerokiej

0

tematyce

rozwijajqce
tj.

kreatvwnosc

prowadzenie

i

zespolu

muzycznego: tworzenie repertuaru; nauka komponowania i aranzacji; jak rownlez nauka gry
na instrumentach muzycznych, tj. gitary klasyczna, elektryczna, akustyczna, basowa,
perkusja, keyboard;

nauka splewu-ernlsja gtosu; interpretacja tekstu. Warsztaty beda

rozwljac pasje, zainteresowania oraz talenty muzyczne mlodztezv. Warsztaty zwleksza
lnteqralnosc zespolu muzycznego jako grupy, co pozwoli im na kontynuowanie pracy.
Warsztaty beda prowadzone przez catv okres trwania projektu.
Wymiar warsztat6w:

czerwiec -

6-9hjtydz., lipiec i slerpleri -

po 1sh (po jednym

tygodniowym cyklu warsztat6w muzycznych w kazdy rnleslacu), tqcznie w projekcie zostanie
zrealizowanych 81h warsztat6w muzycznych.
Prowadzenie: 1 instruktor muzyczny.
W celu realizacji warsztat6w nlezbedne jest zakupienie sprzetu muzycznego, akcesori6w dla

zespolu muzycznego Wydatki te zostalv uwzqlednlone w ofercie.
W

projekcie

bedzle

realizowany

obowlazek

informacyjny.

Fundacja

bedzte

rozpowszechniac informacje nt, projektu dofinansowanego przez Grnine Miasta Marki. Srodki
promocji:

1. Internet stronie

informacje beda prezentowane na dw6ch stronach internetowych, tj.

Fundacji

Otwarte

Serce

(www.otwarteserce.pl)

mareckiej w zakladce Fundacji (www.marki.net.pl).

6

i

portalu

spolecznoscl

2. Informacje

ustne

przekazywane

uczestnikom

projektu,

jak

rownlez

qosclorn

zaproszonych na wydarzenia organizowane dla lokalnej spolecznosci (prezentacje
utworow muzycznych).

.

9

H armonoaram 13)
Zadanie publiczne realizowane w okresie od 02.06 do 29.08.2014 r.
Poszczeg61ne dzialania w zakresie realizowanego
zadania publicznego"

Realizacja dzialari przygotowawczych do
organizacji wyjazdu Debowca na
Spotkanie Mtodych(zgromadzenie
nlezbednej dokumentacji np. zqod
rodzlcow)
Koncert zespolu

o

Koncert zespolu

Tenniny realizacj i
poszczegolnych
dzialan
02.06-07.07.
2014 r.

Oferent lub inny podmiot
odpowiedzialny za dzialanie w zakresie
realizowanego zadania publicznego
Fundacja Otwarte Serce

21.06.2014

Towarzystwo Przvjaclot Marek
"SZANTY"
Fundacja Otwarte Serce
"Dzien Rodziny"
Fundacja Otwarte Serce

28.06.2014

Pobyt w D~bowcu (10 osob)

07-12.07.
2014r.
06-13.07.
2014r.

Zakup produktow spozywczych/caterlnqu
(dla 10 osob)
Zakup blletow na przejazdy
(dla 10 osob)
Zakup ubezpieczenia dla Uczestnlkow
spotkania w D~bowcu
(dla 10 osob)
Warsztaty muzyczne
czerwiec - 6-9h/tydz., Iipiec i slerpleri oo 15h
Zakup materlalow do na warsztaty
muzvczne

()

Fundacja Otwarte Serce/
Zgromadzenie Ksi~zy
Misjonarzy Saletynow

01-13.07.
2014r.
01-13.07.
2014r

Fundacja Otwarte Serce

02.06-29.08.
2014r.

Fundacja Otwarte Serce
1 instruktor

02-30.06.
2014r.

Fundacja Otwarte Serce

Fundacja Otwarte Serce

10. Zakladane rezultaty realizac.ii zadania publicznego l 5)
Rezultaty twarde:
1. Organizacja psychoedukacyjnego wyjazdu dla 10 osob,
2. Przeprowadzenie 81h warsztatow muzycznych.
Rezultaty mlekkle:
1. Wzrost urnlejetnosci muzycznych rnlodziezy.
2. Podniesienie urnlejetnoscl w zakresie radzenia sobie z problemami i ze stresem.
3. Wzrost

urnlejetnoscl

funkcjonowania

w

grupie,

nawiqzywania

kontaktow

podejmowania wspolpracy,
4. Rozwoj zalnteresowari i aktywizacja kulturowa.
5. Wzrost samooceny i wyrobienie motywacji do dzialania.
6. Zapoznanie mlodziezv z alternatywnymi sposobami spedzania czasu wolnego.
Rezultaty

beda rozpoznawane

na

podstawie

wymienione w pkt II!.7 oferty.
7

dokumentacji

prowadzonej

w projekcie,

IV. Kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego
1. Kosztorys ze wz ledu na rodza] koszt6w:
Lp.

Rodzaj koszt6w

Koszty
merytoryczne (z
uwzqlednlenlern
koszt6w
jednostkowych)
poniesione Fundacje
Otwarte SerceB):
1) Wyzywienie dla
Uczestnik6w
wyjazdu do
Debowca (1005)
2) Dojazd tam i z
powrotem do
Debowca (1005)
3) Ubezpieczenie w
okresie przejazd6w i
===- 1-- -pobyt u-na- wyj ezdzie
w Debowcu
4) Opieka
wolonatriusza
podczas wyjazdu do
Debowca
5) Warsztaty
muzyczne 81hx35zt

Ilosc
Koszt
jednostek jednostkowy
(w zf)

Rodzaj
miary

Koszt
z tego
catkowity pokryty z
dotacji

z tego
z tego pokryty z
pokryty z
f inansowych
srodkow
wkladu
wlasnvch.srodkow osobowego,w
tym pracy
z innych zrodet.w
spolecznej
tym wplat i oplat
adresat6w
czlonkow i
swladczeri
zadania
wolontariuszy
publicznego

I.

6)

II.

Materiaty
edukacyjne na
warsztatv rnuzvczne
Koszty obshrqi
zadania
publicznego, w tym
koszty
administracyjne(z
uwzqlednlenlern
koszt6w
jednostkowych)
poniesione przez
Fundacj~ Otwarte

1=

-

10

200.00

osoba

2000.00

2000.00

0.00

0.00

10

130.00

osoba

1300.00

1300.00

0.00

0.00

1

15.00

osoba

150.00

150 .00

0 .00

0.00

--

==~ I=====' I====

~ ="' I "'====I-

6

240.00

dzleri

1440.00

0.00

0.00

1440.00

81

35.00

godz.

2835,00

2835.00

0.00

0.00

1

3000.00

komplet

2515.00

2515.00

0.00

0 .00

3

300.00

m-e

900.00

600.00

300.00

0 .00

3

300.00

m-e

900 .00

600.00

300.00

0 .00

3

200.00

m-e

600.00

0.00

0.00

600.00

600.00 I

2040.00

Serce '":
1)

Ustuga ksieqowa
(umowa-zlecenia)
2) Koordynacja i
adm inistracja
projektu (umowa zlecen la)
3) sprzatante
pom ieszczeri
III. Inne koszty, w tym
koszty wyposazenia
i promocji (z
uwzqlednlenlern
koszt6w
jednostkowych)
poniesione przez
Fundacje Otwarte

serce":
IV.

12640.00 10000.00 I

Oa6lem

8

2.

Przewidywane zrodla finansowania zadania publicznego:
1

Wnioskowana kwota
dotacji

2

Srodk i finansowe

10,000.00
0.00

w~asne17)

z~

600.00

3.2

srodki finansowe z innych
zrode! publicznych (w
szczeqolnoscl: dotacje z
budietu paristwa lub
budzetu jednostki
sarnorzadu terytorialnego,
funduszy celowych, srodkl
z funduszy
strukturalnvch )17)

600.00

3 .3

pozostale'?'

0.00

4

Wk~ad osobowy (w tym
swladczenla wolontariuszy
i praca spoleczna

2,040.00

3.1

0.00

0.00%

z~

Srodki finansowe z innych
zrodel oqolern (srodkl
finansowe wym ienione w
pkt 3.1 - 3 .3)11)
wplaty i oplatv adresatow
zadania publrczneqo' ?'

3

79.11%

z~

4.75%

0.00%

z~

z~

4.75%

0.00%
z~

16.14%

czlonkow)
5

3.

Ogolem (srodki
wymienione w pkt 1 4)

12,640.00

100.00%

Finansowe srodki z innych zrodel publicznyclr'!'
Nazwa organu administracj i
publicznej lub innej jednostki
sektora finansow publicznych

Kwota srodkow
(w zl)

Informacja 0 tyro, czy
wniosek (oferta) 0
przyznanie srodkow
zostal(-a) rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy tez nie
zostal(-a) jeszcze

Termin rozpatrzenia
- w przypadku wniosk6w
(ofert) nierozpatrzonych
do czasu zlozenia
niniejszej oferty

rozpatrzonyi-a)

o

TAK/NIE 1 )

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

.
Uwagi , kt6re moga rniec znaczenie przy ocenie kosztorysu:
Stawki ustalone rnleszcza sle

W

stawkach proponowanych w dokumencie "Rekomendacje do

realizowania i finansowania gminnych proqrarnow profilaktyki i rozwiqzywania problernow
alkoholowych

2014"

(zrodlo:

PARPA

http://www.parpa.pl/images/file/rekomendacje_srodek_ostateczne.pdf),

ktore

to

okreslone

zostalv na poziomie:
- zajecia opiekurkzo-wychowawcze dla dzieci i mlodziezy z rodzin z problemem alkoholowym
- wynagrodzenie 25-40zt.
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V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego/'"
W realizacie oroiektu bedzie zaanaazowana wvkwalifikowana kadra:

iTomasz Biela - mgr etnologii i antropologii kulturowej oraz mgr geografii. Doswladczenle

\Ai

prowadzeniu zespolow muzycznych, organizowaniu tras koncertowych; urnlejetnoscl gry na
instrumentach muzycznych, pisania tekst6w, tworzenia aranzacji muzycznych . Od 2013 r.
wsp6tpracownik Fundacji Otwarte Serce.
W projekcie: instruktor, prowadzenie warsztat6w muzycznych.

Wolontariat - zakres dzlalari, w kt6rych beda partvcvpowac wolontariusze: opieka podczas
wyjazdu

na spotkanie w

D~bowcu.

Wolontariusze uczestnlczacy w

posiadajace doswladczenie w sprawowaniu

opieki

projekcie to

nad 'mlodzleza z plac6wki

osobv

w czasie

wypoczynku wyjazdowego. Wolontariusze to studenci (Iub absolwenci) uczelni wyzszych

2

kierunk6w psychologia, pedagogika, resocjalizacja.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferent6w 1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji
=====zadania~)==·===================================
Zadanie bedzle realizowane w Centrum Rozwoju Osoby "Otwarte Serce" przy ul. Lipowej 2F
w Markach. Na potrzeby realizacji projektu zostanie wykorzystana sala (powierzchnia 45mkw)
zaadaptowana na potrzeby prowadzenia zajec artystycznych: podest sceniczny, elernenty
dekoracji, oswletlenie ledowe, profesjonalny sprzet naqlasnlajacy, widownia na ok. 40 miejsc.
Centrum wvposazone jest w instrumenty muzyczne: gitary klasyczne, perkusja, keyboard,
gitara basowa, elektryczna, bongosy, bebny, kt6re beda wykorzystywane na warsztatach
muzycznych.
Lokal spelnla wymogi sanepidu. Jego stan techniczny jest bardzo dobry.

3.

Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan podobnego rodzaju (ze wskazaniem, kt6re
z tych zadan realizowane byly we wsp6lpracy z administracja publiczna)

Fundacja Otwarte Serce powstala w styczniu 2009 r. Od poczatku swojej dzlalalnoscl FOS
prowadzi placowke socjoterapeutycznq - Mtodziezowy Klub Socjoterapeutyczny "0twarte
Serce".

Podstawq

dzlalalnoscl

socjoterapeutycznych

klubu

mlodzlezowych

jest

klub6w

Regulamin

Organizacyjny

socjoterapeutycznych

"Otwarte

swletllc
Serce'

dzlalajacvch przy Fundacji Otwarte Serce.
Fundacja Otwarte Serce na dzlalalnosc Mtodziezowego Klubu Socjoterapeutycznego "Otwarte
Serce" otrzymata 5 dotacji z urzedu Miasta Marki. Dotacja z UM stanowla podstawe finansowq
funkcjonowania

plac6wki.

FOS korzystata

rowniez z dotacji

udzielonych

przez:

Powiat

Wolornlriskl (4 projekty), Mi~dzynarodowy Fundusz Project Solidarity (4 projekty), Fundacje
WBK "Bank Dzieciecych Usrnlechow" (1 projekt), Ministerstwo Pracy i Polityki Spotecznej (1
projekt), Wojewoda Mazowiecki (1 projekt).
Fundacja

Otwarte

Serce

posiada

doswiadczenle
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w

realizacji

podobnych

projekt6w,

w

szczeqolnoscl zadari realizowanych we wspolpracv z administracjq publicznq. FOS prowadztla w
latach 2009-2013 nastepujace projekty:
1.

Wsparcie placowkl

socjoterapeutycznej -

MJodziezowego

Klubu

Socjoterapeutycznego

,Otwarte Serce": styczeri-qrudzleri 2009r.- 60 000 zl: 2010-2011r.- 65 000,00 zJ oraz stvczerigrudzien 2012 r.- 80 000,00 zt, dotacja UM Marki, styczeri-qrudzieri 2013 r. - 75 000,00 zt,
2.

Projekt

"W

kierunku

przvszloscl"

-

realizacja

programu

edukacyjno-rozwojowego,

profilaktycznego (maj-grudzien 2010 r.), 25 000,00 zl, dotacja Wojewodztwa Mazowieckiego.
3. Projekt "Wiem-rozumiem-jestem" - warsztaty urnlejetnoscl wychowawczych dla rodzlcow
(wrzesleri-qrudzleri

2010

r.),

dotacja

z

4. Projekt .Dac szanse" - realizacja zajec profilaktycznych

UM

Marki.

edukacyjno-rozwojowych oraz

praca asystenta rodziny (czerwlec-pazdzlernlk 2011 r.), 25 000,00 zt, dotacja wojewodztwa
,,/
Mazowieckiego.
,

,

"

5. Projekt .Aktywizacja spoleczna mlodziezy zaqrozonej wykluczeniem spolecznyrn" - realizacja
zajec artystycznych (kwlecleri-qrudzieri 2011 r.), 8 000,00 zJ, dotacja Powiatu Wolorniriskleqo.
6. Projekt "Sztuka-rozwoj-tworczosc" - realizacja zajec edukacyjno-rozwojowych, dogoterapii
(wrzesieri-qrudzieri 2011 r.), 4 500,00 zl, dotacja Powiatu Wolornlnskleqo.
7. Projekt "Rodzinnie na sportowo" - aktywizacja spolecznosci lokalnej poprzez sport, festyn

"Swieto Rodziny" (maj-czerwiec 2012 r.), 3 000,00 zt, dotacja Powiatu Wolornlriskleqo.
8. Projekt "Spolecznle i rodzinnie" - realizowany w ramach Programu "Swietlica - Dzieci Praca"

na

rzecz

wspierania

dziecka

rodziny

w

gminie,

w

latach

2011-2015,

wspolfinansowaneqo przez Ministerstwo Pracy i Polityki SpoJecznej, liplec-qrudzleri 2012 r.,
40 000,00 zl.
9. Projekt "Profllaktyka i wartoscl" - dotacja Wojewody Mazowieckiego, sierpieri-qrudzleri 2012
r.,13 000,00 zl.
10. Projekt "Odnalezc siebie" - dotacja Powiatu Wolornlriskleqo, maj-lipiec 2013 r., 9 940,00 zJ.

(J

11. Projekt "Mam w sobie siJ~" - dotacja Zarzqdu Wojewodztwa Mazowieckiego, czerwieclistopad 2013 r., 40 000,00 zJ (projekt partnerski).
Fundacja Otwarte Serce wspolpracuje z instytucjami pomocowymi w wychowaniu: szkoly
gimnazjalne z terenu Marek, policja, kuratorzy sadowl poszczeqolnvch wvchowankow, Komitet
Ochrony Praw Dziecka, osrodek Opieki SpoJecznej. W 2011 r. FOS nawlazala wspolprace

2

Powiatowym Urzedern Pracy-Filia w Radzyminie.

4.

Informacja, czy oferentloferenci 1) przewiduje( -cD zlecac realizacje zadania publicznego
w trybie, 0 kt6rym mowa wart. 16 ust, 7 ustawy z dania 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci
pozytku publicznego i 0 wolontariacie

I Nie dotyczy
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Oswiadczam--yj, ze:
1) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego
oferenta/eferestew'';
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobienmie/niepobieranie l ) oplat od adresat6w zadania;
3) oferent/efereeei" jest/sa zwiazany--ni) niniejsza oferta do dnia 29.08.2014 r.;
4) w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tyro z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem
danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rych te dane dotycza,
zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pozn. zm.) ;
5) oferent/efeeesei" skladajacy niniejsza oferte nie zalega( jvlzalega( jv l ) z oplacaniem naleznosci z tytulu
zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne;
6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym/ 'Nlaseiwtl ewideecjCl-l-);
7) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach informacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

1?~iJ1.\'Il)A.\CJ P.k

;!.YE"7?l1iJl'I'}g~

~l}';RCE

05-27(! ~,13.Tki , ul. Warszawska 50
i·~.i!~G ON : 14 1705808
NIP 125 1518344
(podpis osoby upowaznionej tub podpisyos6b upowaznionych
do skladania oswiadczen woli w imieniu oferenta/oferentow)"

Data 21.05.2014 r.

Zalaczniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego.
2. Kopia Statut Fundacji.
3. Kopia sprawozdania merytorycznego i fmansowego z dzialalnosci Fundacji Otwarte Serce w 2012 r.

Poswiadczenie zlozenia oferti 5)

Adnotacje urz~dowe25)
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