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UPROSZCZONA OFERTA REALIZAOI ZADANIA PUBLICZNEGO
rPW/46980/2022 P 
Data:2022-05-16

) do sposobu wypefniania oferty:
• Kiiezy wvpefnid svytacznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umie&zczonymi przy poszczegblnych polach 

oraz w przypisach.
Zaznaaenie gwiazdk^, np.: „pobieranie*/niepobieranie*'' oznacza, ze nalezy skre^lid niewtakiwq odpowiedi, pozostawiajac 

prawidlow^. Przyktad; „pobiefanie*/niQpobioronia*".

s-.v. IS

I. Podstawowe informacje o zlozonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do itltfitao jart adresowana oferta

Zarz^d Wojewbdztwa Dotnosl^skiego

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej1,2. Rodzaj zadania publicznego

IL Dane oferenta(-t6w)

1. Nazwa oferenta(-tdw), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze S^dowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
WWW, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Aktywizacji Spolecznej TuRazem 
Forma prawna: Stowarzyszenie

Numer KRS: 0000343193

Adres siedziby i adres do korespondencji: Miodowa 13/4, 54-007 Wroclaw
turazem@gmail.com, 698 529 822
www.turazem.pl
www.facebook.com/turazem

Magdalena Szopian-Wetyczko 
magdas20pian@gmail.com 
telefon: 508 280 018

2. Dane osoby upowaznione] do skladania 
wyjainien dotycz^cych oferty (np. imie i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty etektronianej)

IK. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. TytuI zadania publicznego Gimnastyka z usmiechem

2 Data
rozpoczQCia

Data
zakohczenia2. Termln reatizacji zadania publicznego > 10,06.2022 31.08.2022

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem mlejsca jego reallzacji)

Aktywnoi^ fizyczna uwazana jest za jeden z najwazniejszych warunkdw zdrowia. Jest gl6wng potrzebq cztowieka nz 
kazdym etapie rozwoju i jednym z najwazniejszych sktadnikdw zdrowego stylu zyda. Aktywnosc fizyczna jest nlezwykle 
waznym czynnikiem, ktdry wplywa na prawidlowy rozw6j somatyczny, psychiczny I spoteczny dziecka w wiekc 
przedszkoinym. Jest to wiek najbardziej odpowiedni na roznorodne oddziafywania wychowawcze, poniewaz jest bardzc 

plastyczny i stanowi najlepszy czas na wpajanie nawykow i zainteresowah (L. Pawelec, Aktywnoicfizyczna dzieci w wieki

^ Rodzaj zadania zawiera sie w zakresie zadari okrestonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki pozytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z p6fn. zm.).

^ Termin reallzacji zadania nie moze by<f diuzszy ntz 90 dni.
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orzeds2kolnym, ASO.A.9(1)/2017.160-169, s.l60). Wykszta^cenie nawyku aktywnosci fizycznej u dzieci w wIekL 
Dnredszkolnym przekfada si^ na uprawianie sportu/ aktywny tryb zycia w wieku pdzniejszym, co z kolei ma znaczenie dis 

Edrowia tak fizycznego, jak i psychicznego osob w wieku dorostym.
Ruch zmniejsza poczude niepokoju i poprawia jakosd snu, rozwija odpowiedzialno^c, pewnosd siebie I poczucie wtasne; 
wartoki, pobudza empati^, kreatywno^^ i zdolnosd spoteczne. Sprawia, ze u dziecka wzrasta poczude wtasnej warto^cl 
fak wiQC z punktu widzenia rozwoju psychoruchowego dziecka aktywno^d fizyczna to konieczno^d 
{https://ncez.pzh.gov.pl/aktvwnosc-fizvczna/aktvwnosc-fizvczna-dzieci-i-mlodziezv-koniecznosc-czv-przviemnosc/).
Zbyt mafa aktywnosc fizyczna dzieci stanowi ogromne zagrozenie dia ich zdrowia - obecnie i w przysztosci. Przede 
wszystkim grozi zaburzenlami ruchu i wadami postawy, ale rowniez problemami z kr^gosfupem oraz wadami wzroku 
Bardzo czQstym nast^pstwem braku ruchu jest nadwaga i otybid Wedfug najnowszego raportu ^wiatowej Organizacj 

Zdrowia (WHO) liczba dzieci z nadwaga i otytych w wieku ponizej 5 systematycznie rosnie (L Pawelec. op. cit., s. 164).

ftktywno^d fizyczna dzieci mfodszych, np. w wieku przedszkolnym, powinna byd oparta na grach i zabawach ruchowych 
ZaJ^cia takie powinny bye ukierunkowane nie tylko na rozwdj sprawnosci fizyeznej, lecz takze na ksztattowanie 
[)rawidtowej postawy ciafa. Lekarze obserwuj^ bowiem u co drugiego dziecka bt^dy w postawie, a utrwalone wad\ 
dotyez^ 30-40% dzieci I mfodziezy (https://ncez.pzh.gov.pl/aktvwnosc-fizvczna/aktvwnosc-fi2vczna-dzied-i-mlodziezv- 
<oniecznosc-czv-przviemno5c/).
Dzieci w wieku przedszkolnym ch^tnie angazujq si^ w zaj^cia sportowe, ruchowe, st^d tez kierowanie dziatah do te 
categorii pozwala s^dzid, ze utrwali to dobre nawyki. Mimo iz standardowo zaj^da przedszkolne przewiduj^ rdzne formy 
ruchu, dzieci generalnie odezuwaj^ niedobdr takich zaj^d, lubi^ biegad i rusza^ siQ, ruch sprawia im przyjemno£( 
{Aktualna ocena poziomu aktywnoici fizyeznej dzieci i mfodziezy w wieku 3-19 lat w Polsce, Instytut Matki i Dziecka 
Warszawa 2018, s. 96).

Dodatkowo w ostatnich latach z powodu pandemii i wi^zgeymi siQ z ni^ dtugotrwatym stresem, izolacjg, dystanserr 
spoieeznym oraz ostabieniem odpornosci w spoteczehstwie spadt poziom kondycji fizyeznej i zaangazowania dziec 
podezas zaj^c ruchowych. Szczegdinie skutki pandemii odbity si^ na grupie dzieci, ktore w tym okresie wyrabiaj^ sobie 
wiaiciwe nawyki sportowe I zdrowotne.

Program ma na celu pokazanie, ze gimnastyka moze byi zabawq. Ozieciom zostanq zaprezentowane zabawy, w ktore 
TOZniej b^d^ mogty bawic si^ samodzielnie lub z rdwiesnikami.

e
!em zadania jest wykazanie, ze pot^czenie gimnastyki ze imiechem powoduje zwi^kszenie zaangazowania dzieci Vi 

Scia.

Zadanie polega na przeprowadzeniu zaj^c w 7 placdwkach oiwiatowych, w minimum dwdeh powiatach; wroctawskim 
i trzebnickim pod nazwq „Gimnastyka z usmiechem", ktdre odbQd^ si^ w okresie od 10 czerwea do 31 sierpnia 2022 r. 
Dhjgosc kazdego spotkania warsztatowego b^dzie wynosic ok. 2h, w kazdej placdwce odb^dzie siQ kllka spotkah, w 
zaleznoki od wielkosd placowki oswiatowej. Minimum zostanie przeprowadzonych 30 spotkah. Szacowana liczbc 
uezestnikdw to min. 450 dzieci na zaj^ciach oraz ich rodzice/ opiekunowie.
Odbiorcami zadania s^ dzieci w wieku przedszkolnym z wojewddztwa wroctawskiego z powiatdw: wroctawskiego 
Crzebnickiego. Potrzeba przeprowadzenia takich zaj^c zostata zdiagnozowana poprzez biezgey monitoring obecne. 
sytuacji w kilkudziesi^ciu placowkach oswiatowych we wskazanych powiatach.

Zaj^cia prowadzone b^dq przez specialist^ w dziedzinie smiechoterapii. ^miechoterapia to zestawy (fwiczeh, ktdre poza 

tradycyjn^ gimnastykq, wprowadz^ tez duzq dawk^ humoru i doweipu w taki sposdb, aby cwiczenia utrwality si^ 
mocniej, dzi^kl pozytywnym skojarzeniom oraz pozwolity na szybszq produkcjQ endorfin podezas zajQC.

<ryterium wyboru placbwek przedszkolnych:
Koordynator zadania skontaktuje si^ z placbwkami oswiatowymi z podanych terenow. Jesli dana placowka wyrazi zgod^ 
ia przeprowadzenie takich zaj^c. to zostan^ w niej przeprowadzone warsztaty.
ferminy i miejsca spotkah zostan^ umieszczone na stronie internetowej po przeprowadzone] rekrutaeji placowek oraz 
ustaleniu z Dyrektorami placowek terminow tych spotkah.
Oferent zrobit wst^pne rozpoznanie - plachwki przedszkolne ze wskazanych powiathw sq zainteresowane udziatem 
programie dodatkowych zaj^c^ sportowych. Planujemy nabhr nie pojedynezyeh uezestnikdw, a cafe grupy. st^c



nformacje rekrutacyjne I informacyjne adresujemy do placdwek przedszkolnych. 0 przyj^ciu do projektu b^dzit 

decydowata kolejnoid zgtoszeh.

Prowadzqcy zajQcia to wyksztakony kierunkowo pedagog, z wieloletnim doswiadczeniem w pracy z dziedmi, od wielu lat 
zajmujqcy si^ prowadzeniem smiechoterapii oraz badaniami jej wptywu na dzieci.
Do kazdych zaj^^ poza prowadzqcym zostanie przydzielony asystent/ pomocnik, ktory b^dzle wspierat prowadzgcego w 

realizacji zaj^c.

DOST^PNO^

W ramach projektu zapewnimy dost^pnoid architektonicznq, cyfrowq oraz informacyjno-komunikacyjn^ osobom ze 
izczegblnymi potrzebami co najmniej w zakresie okreslonym przez minimalne wymaganla, o ktbrych mowa w art. 6 
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dost^pnosci osobom ze szczegdinymi potrzebami.
Zadanie b^dzle realizowane z dbatoicig o rowne traktowanie wszystkich uczestnikow.

trakcie nawi^zywania kontaktu z przedstawicielami piacowek przedszkolnych b^dziemy dowiadywac si^ o udziat vi 
Kvydarzeniu takze os6b ze specjalnymi potrzebami.
Obiekty, w ktorych b^dziemy prowadzid gimnastyk^ (sale) o b^d^ przystosowane do potrzeb os6b z 
niepefnosprawnokiami, bez barier architektonicznych. DostQpnosd cyfrowa - nie dotyczy, informacje b^d; 
przekazywane bezpoirednio do dyrektorow przedszkoii.. Dost^pnoid informacyjno*komunikacyjna - nie dotyczy, zajQCIa 
majq charakter niewymagajgcy komunikowania si^ w sposob werbalny.
Koordynator b^dzie dbat o zaspokajanie niezb^dnych potrzeb osob z niepetnosprawnokiami, w razie potrzeb podejmie
fcroki majqce na celu umozliwienie im udzialu w projekcie.

4. Opb zaldadanych rezuftatdw realizacji zadania publicinego
Planowany poziom osiqgniecia 

rezultatdw (wartoic 
_________docelowa)_________

Sposob monitorowania rezuitatdw / irodto 
informacji o osiqgnieciu wskainika

Nazwa rezultatu

Przeprowadzenie min. 30 warsztatbw po 
2h (razem 60h zaj^d) w min. 7 
placbwkach w min. 2 powiatach.

450 uczestnikow Potwierdzenie przez dyrekcjQ placdwki
30 spotkah

Zwi^kszenie zaangazowania w zaj^da 
ruchowe dzieci

min. 50% uczestnikdw (co 
najmniej polowa dzieci w 
zaj^cia ruchowe potqczone z 
elementami Smiechoterapii 
b^dzie angazowad si^ 
bardziej i ch^tniej niz w 
zwykie

gimnastyczne

Ankiety (przeprowadzenie ankiety wSrdd 
nauczycieii/wychowawcdw)

dwiczenia

5. Krdtka charakterystyka Oferenta, Jego doSwiadczenia w realizacji dziatah planowanych w ofercie oraz zasobow, ktbre 
wykogystane w realizacji zadania

Stowarzyszenie Aktywizacji Spolecznej TuRazem od 2009 roku dziata nieprzerwalnie na rzecz aktywizacji oraz 

integracji spoteczne], wyrownywania szans oraz przeciwdziatania wykiuczeniu. Sklada siQ z 15 osob stale 

podejmujqcych nowe inicjatywy; trenerow z zakresu edukacji obywatelskiej oraz specjalistdw z zakresu 

koordynowania i wdrazania projektow wspieraj^cych. Dodatkowo realizacji zadah wspieraji wolontariusze 

wrodawskich szkbl wyzszych, rownolegtych organizacji, organizacji senioralnych oraz centrow wolontariatu.

Stowarzyszenie ma na swoim konde wiele inicjatyw edukacyjnych skierowanych do dzieci oraz mtodziezy. W 

roku 2013 Stowarzyszenie byto liderem wymian miidzynarodowych organizujic projekty miodziezowe tj. Taste 

the diveristy (39 os6b z krajow tj. Rumunia, Turcja, Wlochy, Bulgaria, Hiszpania oraz Polska), On the tip of 

one'stongue (25 osob z Polski, W^gier i Turcji), V4bility (27 osob).

w roku 2018 Stowarzyszenie zorganizowalo zajicia z nowych technologii w ramach pikniku sgsiedzkiego na



Maslicach (40 dzieci) oraz przeprowadzilo letnie warsztaty mtodego majsterkowicza "Wielo-Kqty" w Gminie Kqty 

Wrodawskie (38 dzieci). Podczas warsztatdw dzieci uczyty si^ m.in. jak zaprogramowac roboty Dash marki 

Wonder, malutkie roboclki Ozobot oraz roboty CodeyRocky. W wyniku warsztatow dzieci rozwin^ty swiadomo^ci 

ekologicznq i technologiczn^, dowiedziaty si?, ze niepotrzebne przedmioty codziennego uzytku mogg postuzyc 

jako materiat do kreatywnego budowania wtasnych zabawek. Rowniez w roku 2018 Stowarzyszenie 
przeprowadzito projekt pod nazw^ „Radosne oczekiwanie na Swi^ta Bozego Narodzenia, realizowany w catoki 

przedszkolach.

W 2019 roku zostat przeprowadzony projekt integracji mi^dzypokoleniowej „Babciu, dziadku pobaw si^ ze mn^, 

gdzie w dziataniach animacyjnych braty udziat dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich babcie i dziadkowie."

Od 2019 r. stowarzyszenie prowadzi Centrum Aktywnosci Lokalne] „Przed*Pok6j H13", w ramach ktorego 

organizuje m.in. zaj^cia dia dzieci, w tym zaj^cia ruchowe.

W latach 2020-2021 Stowarzyszenie zrealizowato projekty dotyczqce poi^czenia zaj^c ruchowych ze 

^miechoterapi^ (finansowanie z budzetu Wojewodztwa Oolnosl^skiego, tryb 19a). W zwi^zku z duzym 

zainteresowaniem zaj^ciami postanowilismy rowniez w tym roku zaproponowac zaj^cia tego typu.

Prowadz^cy zajQCia to wyksztatcony kierunkowo pedagog, z wieloletnim doswiadczeniem w pracy z dziecmi, od wielu lat 

zajmuj^cy si^ prowadzeniem ^miechoterapii oraz badaniami jej wptywu na dzieci oraz autor pracy naukowe] pt. 

„5miechoterapia w procesie rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym".

Organizacja posiada wtasny sprz^t do nagrywania filmow oraz osoby, ktore majg doswiadczenie w nagrywaniu i 

montowaniu filmow.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego

Rodzaj kosztu WartokLp. Z dotacji Zinnych 
zrddefPIN

1. Wynagrodzenie prowadz^cego zajQcia 
(120zt/hx60h zajg^)_______________

7 200 7 000 200

2. Wynagrodzenie pomocntkdw 
prowadzacego zaj^cia (50zt/h x 60h 
zaj^d)_________________________

3 000 2000 1000

Wynagrodzenie koordynatora (ok. lOh 
pracy x 50zt/h)____________________

3. 500 500 0

Koszty ksi^gowoki (ustuga zewn^trzna 
-faktura)_________________________

500 5004, 0

Suma wszystkich kosztdw realizacji zadania 11 200 10000 1200

V. Oswiadczenia

Oswiadczam(-my), ze:

1) proponowane zadanie publiczrte b^dzie realizowane wytacznie w zakresie dziatalnoki pozytku publicznego 
oferenta(-<4w);

2) pobieranie Swiadczeh pieni^znych b^dzie si^ odbywad wyiqcznie w ramach prowadzonej odpiatnej dziatafnoict pozytku 
publicznego;

3) oferent* / oferenci* skladaj^cy niniejsza ofert^ nie zalegaH^/ zalega(-j^)* z optacaniem naleznoki z tytufu zobowiazar^ 
podatkowych;

4) oferent* / oferenci* skfadajacy niniejsza ofert^ nie zalegaH^}^ / aategai-ja)* z optacaniem naleznoki z tytutu skladek na
ubezpieczenia spofeczne;

5) dane zawarte w cz^ici II niniejszej oferty zgodne z Krajowym Rejestrem S^dowym* / inn^ wtasciwq ewidencja*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalacznikach zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;



»

7) w zakresie zwi^zanym ze sktadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych 
osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systembw informatycznych, osoby, ktbrych dotyczg te dane, ziozyty stosowne 
oswiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

FRXZFiir

(podpis osopv upowaznionej lub podpisy 
osdb upowa^nionych do sktadania oiwiadczeh 
woli w imieniu oferentOw)

Stowarzyszcnic Aktywizac)Kpoteczn«) 
ul. Miodowa 13/4. S4 007 Wrocfaw 

luwrm.pl 
0000343193tel. 69« 529 822, www 

■jip- R07 177 r»i S3 «p<;


