
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 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
    do którego jest adresowana oferta  

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 

2. Rodzaj zadania publicznego1) 

Sfera zadania publicznego - Ustawa o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, art. 4 ust. 1, pkt: 
 
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

 
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 

 
Stowarzyszenie EkoPozytywni 
KRS: 0000327891 
Adres siedziby: ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław 
Adres korespondencyjny: Garbce 32, 55-140 Żmigród 
 
Strona www: http://www.ekopozytywni.org/ 
adres e-mail: BIURO@EKOPOZYTYWNI.ORG 
Numer kontaktowy: +48 668 965 589  
 

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

Marta Turowska 
+48 668 965 589 
turowskamarta.am@gmail.com 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego 
Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w przedziale wiekowym 5-11 
będących w edukacji domowej lub planujących ten tryb kształcenia  

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

20.10.2022 r. Data  
zakończenia 

31.12.2022 r. 

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

Założeniem zadania publicznego pt. „Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w przedziale wiekowym 5-11 będących w 

edukacji domowej lub planujących ten tryb kształcenia” jest udostępnienie wartościowych zajęć dla dzieci uczących się w 

edukacji domowej lub planujących kształcenie poza systemem publicznym. W ramach zadania zrealizowane zostaną 

cztery bloki warsztatowe mające na celu wsparcie rozwoju dzieci poprzez doświadczanie w kluczowych obszarach, tzn.: 

poznawczym, sensualnym, emocjonalnym oraz twórczym. 

Warsztaty zorganizowane zostaną dla 10 dzieci.  

Grupę docelową stanowić będą dzieci w wieku od 5 do 11 lat, które do tej pory rozpoczęły edukację domową lub 

planują ją rozpocząć w najbliższym czasie. 

 
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.  

http://www.ekopozytywni.org/
mailto:BIURO@EKOPOZYTYWNI.ORG


Dla realizacji zadania nie przypisano jednego miejsca. Planuje się przeprowadzenie warsztatów stacjonarnych w lokalu 

na terenie Wrocławia lub poza jego granicami w zależności od preferencji zgromadzonej grupy. Część zajęć odbędzie się 

w lesie lub parku we Wrocławiu lub na terenie Dolnego Śląska z uzgodnieniem i zgodą całej grupy i opiekunów. 

Wydarzenie kulturalne zorganizowane zostanie na terenie Wrocławia. 

Realizacja tego zadania implikuje zakup sprzętu i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów jak również 

wynagrodzenie kluczowego personelu oraz biletów wstępu.  

 

Zgodnie z danymi Ministerstwa Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2020/2021 z edukacji domowej korzystało ok. 20 tys. 

uczniów/uczennic. Oferta zajęć dodatkowych na rynku jest bogata, lecz również kosztowna. Ważnym z celów projektu 

jest m.in. ułatwienie dostępu do wiedzy i narzędzi rozwojowych dla dzieci uczących się w warunkach domowych.  

 

W ramach zadania planowane jest zrealizowanie poniższych bloków warsztatowych: 

 

1. Blok tematyczny poświęcony wiedzy o kosmosie: 

- wycieczka do planetarium,  

- organizacja zajęć „kosmos i meteorologia” dotyczących kosmosu i zjawisk meteorologicznych, 

- zakup materiałów edukacyjnych o tematyce związanej z kosmosem.   

 

2. Blok tematyczny poświęcony muzyce i tańcowi: 

- organizacja zajęć „muzyka i taniec” dotyczących rytmiki, muzyki, gry na bębnach i tworzenia własnych instrumentów, 

- zakup instrumentów, odtwarzacza do muzyki i materiałów edukacyjnych.  

 

3. Blok tematyczny poświęcony kulturze i emocjom: 

- organizacja zajęć „książka” dotyczących komunikacji wizualnej i opowiadania obrazem, tworzenie własnych książek,  

- organizacja zajęć dotyczących świadomości i uważności „mindfulness”, prowadzonych przez psychologa, 

- zakup hamaków i puf,  

 

4. Blok tematyczny poświęcony umiejętnościom manualnym i twórczym: 

- organizacja zajęć „tkamy” dotyczących tkactwa, wełen, materiałów i ich pozyskiwania, 

- organizacja zajęć „drewienko” dotyczących działań twórczych z wykorzystaniem elementów drewnianych, 

- zakup materiałów warsztatowych niezbędnych do odbycia zajęć (włóczki, naturalne barwniki, krosna, runo owcze).  

 

Wszystkie sprzęty i środki trwałe zakupione na rzecz realizacji projektu wykorzystywane będą przez Stowarzyszenie do 

kolejnych działań społecznych, które planowane są jako wydarzenia cykliczne. Stowarzyszenie planuje również 

uczestniczenie w targach i festiwalach o tematyce edukacyjnej, ekologicznej i odpowiedzialności społecznej. 

Dokładny harmonogram, plan oraz informacje na temat zorganizowanych warsztatów będzie dostępny na stronie 

www.ekopozytywni.org. 

 

http://www.ekopozytywni.org/


Zasoby kadrowe: 

Do realizacji zadania zaangażowani zostaną Członkowie Stowarzyszenia EkoPozytywni tj.:  

- Marta Turowska – opiekun projektu, osoba czuwająca nad organizacją i przebiegiem zaplanowanych działań; 

- Dawid Turowski – z zamiłowania rzemieślnik, odpowiedzialny za przeprowadzenie warsztatów twórczych „drewienko”. 

 

Osoby spoza Stowarzyszenia EkoPozytywni, z którymi zaplanowana jest współpraca przy realizacji programu 

projektu: 

 

Katarzyna Witt – osoba przewidziana do prowadzenia zajęć „książka”, nagradzana edukatorka, twórczyni treści dla 

dzieci, autorka książek, warsztatów, programów edukacyjnych i wystaw. Tworzy Kolektor – organizację zajmującą się 

edukacją kulturową.  

 

Paweł Gorczyca – fotograf, odpowiedzialny za utworzenie fotoreportażu. 

 

Osoba prowadząca zajęcia „kosmos i meteorologia”.  

 

Osoby prowadzące zajęcia „muzyka i taniec”. 

 

Psycholog prowadzący zajęcia „mindfulness” specjalizujący się w psychologii dziecięcej oraz treningu uważności. 

 

Osoba prowadząca zajęcia „tkamy”. 

 

Wszyscy prowadzący zajęcia, których wybór nie został dokonany na dzień składania wniosku, zostaną wybrani starannie 

z uwagą na odpowiednie wykształcenie oraz kwalifikacje. 

 

Informacja o dostępności: 

Zadanie będzie realizowane z dbałością o równe traktowanie uczestników, w tym w szczególności z zapewnieniem 

możliwości dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Warsztaty będą odbywały się w języku polskim. W przypadku wystąpienia takiej konieczności możliwe jest 

przeprowadzenie warsztatów w języku angielskim. Jeśli na warsztaty zgłoszą się osoby niesłyszące do realizacji zadania 

zostanie zapewniony tłumacz języka migowego.   

Stowarzyszenie EkoPozytywni zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich rozwiązań alternatywnych w zakresie 

dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Osoby te powinny zawiadomić Stowarzyszenie EkoPozytywni o chęci udziału w wydarzeniu, wysyłając wiadomość na 

adres: biuro@ekopozytywni.org lub kontaktując się pod numerem telefonicznym: 668 965 589 z Panią Martą Turowską. 

 

Z realizacji zadania wykonana zostanie relacja fotograficzna jak również raport końcowy wraz z opiniami uczestników 

mailto:biuro@ekopozytywni.org


(zarówno dzieci jak i ich opiekunów).  

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Realizacja zajęć w bloku tematycznym 
poświęconym wiedzy o kosmosie. 

10 dzieci zgody opiekunów prawnych na wzięcie 
udziału dzieci w warsztatach, relacja 
fotograficzna, raport końcowy 

Realizacja zajęć w bloku tematycznym 
poświęconym muzyce i tańcowi. 

10 dzieci zgody opiekunów prawnych na wzięcie 
udziału dzieci w warsztatach, relacja 
fotograficzna, raport końcowy 

Realizacja zajęć w bloku tematycznym 
poświęconym kulturze i emocjom. 

10 dzieci zgody opiekunów prawnych na wzięcie 
udziału dzieci w warsztatach, relacja 
fotograficzna, raport końcowy 

Realizacja zajęć w bloku tematycznym 
poświęconym umiejętnościom 
manualnym i twórczym. 

10 dzieci zgody opiekunów prawnych na wzięcie 
udziału dzieci w warsztatach, relacja 
fotograficzna, raport końcowy 

Wizyta w planetarium 10 dzieci zakupione bilety na dane wydarzenie, zgody 
opiekunów na wzięcie w nim udziału, 
relacja fotograficzna, raport końcowy 

 

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

 

Stowarzyszenie EkoPozytywni jest organizacją pozarządową działającą od 2009 roku. 

Obecnymi celami statutowymi stowarzyszenia jest wspieranie i podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska 

naturalnego i zasobów naturalnych oraz racjonalnego ich wykorzystania, propagowanie wykorzystywania odnawialnych 

źródeł energii, edukacja ekologiczna, prośrodowiskowa, wspieranie i inicjowanie akcji na rzecz odpowiedzialnego handlu, 

odpowiedzialnej produkcji, odpowiedzialnego i świadomego stylu życia, działalność na rzecz samorozwoju członków 

stowarzyszenia, krzewienie postaw obywatelskich, propagowanie i organizacja wolontariatu, działalność wspomagająca 

rozwój gospodarczy, przedsiębiorczości, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie 

nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, działalność charytatywna, działalność na rzecz dzieci, osób 

niepełnosprawnych i osób starszych, promocja nauki, ochrony środowiska, przedsiębiorczości, działalność edukacyjna i 

wychowawcza. 

Zrealizowane projekty to m.in.: organizacja i koordynacja eventów i wydarzeń m.in.: zbiórki krwi (Oddaj krew. Podaruj 

Zycie!), Międzynarodowych Targów Pracy, Eco Day - Targi Zdrowej Żywności i Rękodzielnictwa, cyklu szkoleń dla 

seniorów z zagadnień prawniczych. 

 
 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł 

1. Zakup drukarki 1 000,00        

2. Wycieczka do planetarium 500,00        

3. Zajęcia „kosmos i meteorologia” 1 000,00        

4. 
Materiały edukacyjne - tematyka: 
kosmos 

500,00        



5. Zajęcia „muzyka i taniec” 800,00        

6. Instrumenty i odtwarzacz 1 000,00        

7. 
Materiały edukacyjne – tematyka: 
muzyka 

300,00        

8. Zajęcia „książka” 800,00        

9. Zajęcia „mindfulness” 500,00        

10. Pufy i hamaki 800,00        

11. Zajęcia „tkamy” 800,00        

12. 
Materiały warsztatowe – tematyka: 
tkactwo 

1 000,00        

13. Fotoreportaż 1 200,00        

14. Warsztaty ceramiczne 1 000,00        

15. Zajęcia "drewienko" 1 000,00        

16. 
Materiały warsztatowe, elementy 
drewniane 

400,00        

17. Opiekun projektu 1 000,00   

18. Wynajem powierzchni użytkowej 1 400,00   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 15 000,00    10 000,00 5 000,00    

 
 

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

 

 
Marta Turowska                                                   Data 5.10.2022 r. 
Maria Zdanowicz 
 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów)  
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