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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

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

Nazwa: FUNDACJA READY2RUN, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000787837, Kod pocztowy:
01-813, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica:Marymoncka, Numer posesji: 34F,
Numer lokalu: 113, Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina: Bielany (dzielnica),
Strona www: , Adres e-mail: fundacja.ready2run@gmail.com, Numer telefonu: 535955765,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Paulina Goszczyk-Mościcka
 
Adres e-mail: paulinagoszczyk@gmail.com Telefon: 
535955765

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego INTEGRACYJNA LIGA PIŁKARSKA DZIEWCZĄT

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

08.05.2021 Data
zakończenia

17.07.2021

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

Integracyjna Liga Piłkarska Dziewcząt to bezpłatne rozgrywki piłki nożnej dla młodych kobiet z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz dla ich zdrowych rówieśniczek.
Zawody skierowane są do uczennic szkół specjalnych, zawodowych szkół branżowych, liceów,
dziewcząt z domów dziecka oraz ośrodków działających na rzecz osób z niepełnosprawnością
intelektualną.
Ze względu na niewielką ilość zawodów sportowych skierowanych do kobiet z niepełnosprawnością
intelektualną, widoczna jest potrzeba działania w tym obszarze. Liga ma na celu aktywizacje
sportową wszystkich uczennic, bez względu na stopień ich umiejętności oraz zintegrowanie we
wspólnych działaniach kobiety z niepełnosprawnością oraz kobiety z normą intelektualną.
Spotkania meczowe zaplanowano w okresie maj - lipiec 2021r.
Daty poszczególnych dni meczowych: 08.05.2021, 15.05.2021, 22.05.2021, 29.05.2021, 05.06.2021,
12.05.2021, 19.06.2021, 26.06.2021, 03.07.2021, 10.07.2021, 17.07.2021.
Przed każdym meczem obowiązkiem zawodniczek będzie weryfikacja w biurze zawodów.
Warunkiem dopuszczenia do rozgrywek będzie dostarczenie przed pierwszym spotkaniem zgody
opiekuna oraz zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych. Rejestracja zawodniczek trwać
będzie do końca kwietnia br. Kapitan drużyny, drogą mailowa zgłasza 11-osobowy zespół, na okres
trwania całej ligi. Po zakończeniu rejestracji utworzona zostanie tabela ligowa. System rozgrywek to
rozegranie meczów z wszystkimi pozostałymi drużynami. Poza tabelą, rywalizacja będzie się
odbywała również w kategoriach: liczba strzelonych bramek (najlepsza strzelec) oraz FAIR PLAY.
Dla wszystkich zawodniczek przewidziane są medale pamiątkowe. Puchary/statuetki zdobędą
drużyny zwycięskie 1-3, kategoria najlepszy strzelec oraz FAIR PLAY.
Rozgrywki odbywać się będą bez względu na pogodę. Jedyną przyczyną zmiany terminu mogą być
wprowadzone przepisy prawne, wprowadzające nakazy lub zakazy mające na celu ograniczenie
pandemii COVID-19.
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:
Aktywność ruchowa ma ogromny wpływ na rozwój zachowań prospołecznych osób z
niepełnosprawnością intelektualną, zwłaszcza w relacjach interpersonalnych, co stanowi cenne
narzędzie poprawiające więzi społeczne. Ideą Integracyjnej Ligi Piłkarskiej Dziewcząt jest
aktywizacja sportowa oraz włączenie osób niepełnosprawnych intelektualnie do społeczeństwa.
Projekt ma na celu kształtować pozytywny stosunek do innych osób, wzmacniać samodyscyplinę,
wytrwałość oraz zamiłowanie do uprawiania sportu.

Miejsce realizacji

ZSS nr 38, ul. Namysłowska 10, Warszawa

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika
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Wzrost umiejętności gry w piłkę nożną
oraz ogólnej sprawności fizycznej
uczestniczek

Wzrost podstawowych
umiejętności piłkarskich,
pozwalający na
kontynuowanie gry
rekreacyjnie w czasie
wolnym, zwiększenie
pewności w grze.

Bieżąca obserwacja oraz
wypełnienie ankiety
ewaluacyjnej przez trenerów
drużyn.

Rozpoczęcie treningów piłkarskich w
jednym z warszawskich klubów - sekcja
piłkarska kobiet.

Spodziewane 10-20 procent
uczestniczek podejmie
treningi w klubach lub
szkolnych sekcjach
piłkarskich dla dziewcząt
(spośród tych, które dotąd
do nich nie uczęszczały).

Ankieta ewaluacyjna po
zakończeniu rozgrywek oraz
wysłana mailowo 3 miesiące
po ich zakończeniu.

Rozwinięcie w uczestniczkach
zamiłowania do sportu

Uczestniczka lubi sport
bardziej niż wcześnie,
chętnie wybiera grę w piłkę
nożną jako sposób spędzania
wolnego czasu. Między
meczami ćwiczy grę z
koleżankami.

Ankieta ewaluacyjna po
zakończeniu rozgrywek oraz
wysłana mailowo 3 miesiące
po ich zakończeniu.

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

Charakterystyka oferenta

Fundacja Ready2Run zajmuję się aktywizacją dzieci i młodzieży, szczególnie z tzw. "trudnych
środowisk" oraz młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzimy zajęcia sportowe,
organizujemy działania wolontariackie podczas wydarzeń sportowych (biegi masowe, mecze
koszykówki i piłki nożnej). Nasza fundacja została wyróżniona w X edycji konkursu Mazowieckie
Barwy Wolontariatu.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Fundacja w 2020 roku była organizatorem Turnieju Koszykówki 3x3 Szkół Specjalnych w Warszawie.
W obecnych przygotowaniach biorą udział osoby mające doświadczenie przy organizacji dużych
imprez biegowych jak: Bieg Niepodległości, Bieg 3 Maja, Bieg Konstytucji.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

- umiejętności i doświadczenie osób pracujących przy organizacji imprezy - wolontariusze fundacji
(30 osób)
- sprzęt sportowy/piłki
- kontakty w instytucjach (szkoły, ośrodki wspierające rodziny, domy dziecka, instytucje zajmujące
się osobami z niepełnosprawnością intelektualną )
- stadion z zapleczem
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- wykwalifikowana kadra do prowadzenia rozgrzewki - sędziowie

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zakup sprzętu sportowego (piłki do
piłki nożnej)

450,00    

2. Leki - apteczka medyczna pierwszej
pomocy

150,00    

3. Wynajem obiektów - wynajem boiska
/11 spotkań, 60 zł dzień

660,00    

4. Obsługa sędziowska: 2 osoby (5+6
spotkań) 44 godziny/ 63 zł brutto/h

2 772,00    

5. Trofea sportowe 360,00    

6. Medale (110szt) 770,00    

7. Napoje/woda 450,00    

8. Koordynator projektu - obsługa
zadania

700,00    

9. Obsługa techniczna zadania -
wolontariusze (6 osób) 220h

3 300,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9 612,00 6 312,00 3 300,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), 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,
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osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny)

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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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