
L?5 {Ą 5 ,d,0.1"t

UPROSZCZONA OFERTA REAL|ZACJl ZADANlA PUBLlCZNEGO
, :."

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
ofeńę nabży wypełnić wyĘcznie w bialych pustyó polaó, zgodnie z instruk§ami umiorazwprzypisach. -'nv r! v'9u9l yuJtyul Pvldul, zgLullle z lnslruKgaml umeszczonymP poszcząólnyclr poladl

T::iT^2**:l:1r*:T,i:'/.epoberanie''oznaea,ŻenabŻyskreslćnieuńś-t'.*-,ffitffiprawidłową. P rzyklad:,,pebłerałłą-/niepobieranie*', ł8l7[Ęqń{ilp§uapwlslfl§

lvl .rńąą , ^ ą

l, Podstawowe informacje o złożonej ofercie

,Y

u

\

t}

ll. Dane oferenta(-tów)

l!l,"ł5les rzeczowy zadania publ icznego

,,Bezpieczeństwo mojej gminy - naszą
przyszłością"

,l- 
.1.1 ,,]]i]. :.ii]..]].],1 ..::: ..|,..._::| ..),|:, :|..,|...:..|.

.,Z; !,_erń,j1;l.'9a riżaiji,ńńniź p,,,§ti".nósół ]
',1,,,]., .l 1, ] '' ll. ,] ],]:.,].:]:,,l].l] ].

U1,06.2022 r Data ]zs,oa.zo2z r.
zakończenia 

]

Zadanie publiczne: Orga

,T dniu 19 czerwca 2022 r- Gminny Dzień Bezpieczeństwa l

3miny pod hasłem ,,Bezpieczeństwo mojej gminy - nasz
itanowi kontynuację projektu powołania i aktywności M
erenie Gminy Celestynów. Myślą przewodnią jest przekaz
)odziennych zagrożeń oraz zdobycie umiejętności zachov\
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- 0,5h. W ramach realizaĄi zadania podczas Gminnego Dnia

ą się rowniez następujące konkursy oraz ćwiczenia skierowane do członków MłodziezowYc

rużyn Pożarniczych na terenie Gminy:

konkurs plastyczny pt. ,,Moja Straz", ktorego celem jest ukazanie w dowolnej formie

macierzystej jednostki OSP z uwzględnieniem jak zmieniała §ię aktywnośó OSP

i lat,

konkurs pt. "Śpiewam, tańczę i recytuję" na wykonanie wiersza, piosenki lub układu

i ąza neg o z bezpiecze ń stwem bądź słuzbam i m u nd u rowym i,

quiz wiedzy o Gminie Celestynów pt. ,,Celestynów - moja Gmina",

ówiczenia praktyczne: syrnulacja pożaru obiektu oświatowego, ewakuacja, udzielanie

medycznej pt. ,,Celestynów 998".

konkursowe oraz qiuz będą oceniane przez profesjonalne jury zgodnie z wczeŚni

anym Regulaminem ocen w9 następujących kryteriów: samodzielnośc i

a, pomysłowośc i wrazenia ańystyczne. Najlepsze prace zostaną nagrodzone

minnego Dnia Bezpieczeństwa - 19 czenłca2022 r.

,ższe przedsięwzięcie odbywaó się będzie na terenie przy Hali Spońowej w Celestynowie

projekcie weźmie udział około 200 uczestnikow, Akcja informacyjna odbędzie się poprzez Śr

asowego przekazu, stronę internetową Fundacji, Urzędu Gminy, Ochotniczych StrażY Poża

lokalną oraz plakaty informacyjne.

Celami szczegołowymi do osiągnięcia jest pzygotowanie Młodziezowych Druzyn Pozarni

mieszkańcow Gminy Celestynow do postępowania w sytuacjach zagrażających życiu, popra

ch bezpieczeństwa oraz wyposażenie w umiejętnośc szybkiego reagowania na zjawis

rtywne. Dodatkowo wskazanie młodzieży misji podmiotow realizującyah zadania w zak

ieczeństwa celem zachęcenia młodych ludzi do wstępowania w szeregi organ

lub służby publicznych - praktycznie zajmujących się bezpieczeństwem obywateli

. Ochotniczych Strazy Pożarnych,

. wskazywanie działań służących harmonijnemu rozwojowi

i sfery psychicznej wśrod młodych ludzi chcących w

w procesie utrzymania poziomu bezpieczeństwa publicznego,

przyszłości

r stworzenie możliwości praktycznego zweryfikowania i doskonalenia przez młodzież

wiedzy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa,

. wypracowanie wśrod młodych ludzi społecznej odpowiedzialności za

i zdrowie własne i innych osob w sytuacji zagrożenia.

. nabycie umiejętności identyfikacji zagrożeń oraz kształtowanie właŚciwych nawYk

izachowań w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych,

sprawności
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. nabycie umiejętności działania w zespole.

sady dostępności:

nie ustawą o dostępności działania realizowane w ramach zadania Publicznego w rozumieni

2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2020 r, poz1062) Zadania Publiczne

aprojektowane zgodnie z zasadami dostępności architektonicznej , cyfrowej i informacYjno

unikacyjnej . Zadania publiczne zostały tak zaprojektowane aby nie wykluczały z uczestni

ze specjalnymi potrzebami. Strazacy znający teren i swoich mieszkańców, Posiadaj

mochody, dlatego w przypadku potzeby osob niepełnosprawnych zostaną Pzez nich

teren wyda rzenia. Strażacy w ramach wolontariatu będą pomocni dla osób Potrzebują

ia. Materiały publikowane w lnternecie zostaną dostosowane zgodnie z wymaganiami. Film

y inne pomoce dydaktyczne będą miały napisy dla osób niesłyszących. Relacje z wYkonani

jektu będą umieszczone na stronie internetowej Fundacji dostosowanej w ramach projektu d

mogów ustawy, Z realizacji projektu na stronie internetowej będą podawane tematy szkoleń

acje ich przeprowad zenia, filmy nagrywane ze szkoleń dotyczących dzisiejszych zagroŻeń i i

iwdziałań. Teren przy Hali Spońowej w Celestynowie zapewnia dogodny dostęP dla

iepełnosprawnych, a także wejście z psem przewodnikiem.

trakcie realizacji projektu może wystąpić ryzyko, ktore będzie stanowiĆ zagroŻenie lub trud

ytuację wykonania zadan. Ryzyko moze wystąpió w wyniku ponownych ograniczeń

uwagi na zwiększenie pandemii COV|D - 19lub innych epidemii. Ponadto sytuacje sąsiedzkie

krainie w wyniku pzedłużających się działan wojennych mogą wpłynąc na problemy wYnikaj

zakłóceń informatycznych, dopływu energii elektrycznej. Może wystąpic brak przestzeni

uwagi na uchodźców, W takiej sytuacji planujemy źe: szkolenia mogą się odbyó on-line.

',Rodzaj zadaniazawierasięwzakresiezadańokreś|onychwań.4ustawyzdnia24kwietnia2003r.odziałalności PoŹYtku

pub icznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z póżn. zm,).

'' Termin realtzailizadania nie może byc dłuzszy niż 90 dni,

lamin konkursowy, relacja
na stronie internetowej

undacji, Urzędu Gminy,
otniczych Straży Pożarnych,

.Konkursy i quiz

ublikacja dostępna na stronie
nternetowej Fundacji, Uzędu Gminy,

Strazy Pozarnych,

szkolenia icwiczenia

dostępna na stronie
nternetowej Fundacji, Uzędu Gminy

.l



imoacja ąlropa 112 działa w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa
ochrony ludności. Swoje cele realizuje poprzez współpracę z samoządami lokalnymi
l zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i ratownictwa. Prowadzone są szkolenia
zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zagrożen antyterrorystycznych

innych zagrożen. Organizowane są debaty pod hasłem ,,Naucz się ZyĆ bezpiecznie".
nizujemy konferencje dot. zagrozeń energetycznych oraz zagrożeń w gospodarce
nej pod nazwą,,Woda to Życie"

ndacja w ramach projektow z Marszałkowskiego Urzędu Wojewodzkiego prowadziła
lenia dla szkoł podstawowych i średnich. Odbył się pierwszy, drugi i trzeci etap

:kolenia pod hasłem ,,Uczmy się zyc bezpiecznie". Fundacja uczestniczyła w dniach
twańych MDP w OSP oraz w Gminnych Dniach Bezpieczeństwa w roku 2019-2020 r.

struktury Młodziezowych Drużyn Pożarniczych - sformalizowanych z pełnym

iem prawnym. Przykładem jest Gmina Celestynów. Organizujemy cyklicznie
minny Dzień Bezpieczeństwa. Organizujemy spotkania patriotyczne, ostatnio Fundacja

nizowała z okazji Narodowego Dnia Niepodległości wyjazd uczestników MDP
Gminy Celestynow oraz Miasta Otwocka do muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku,

lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

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- / ofęrenci* składający niniejszą ofeńę nie zalegacjil- / *olegatjq)Łz opłacaniem należnoŚci z tytułu zobowiązań
podatkowych;

4) oferent- / oferenci* składający niniejszą ofeńę nie zalegacją)- / łcr.€€tjqłŁz opłacaniem należnoŚci z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne ;

5) dane zawańe w części ll niniejszej ofeńy są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym- FinąlMmei*ą-ełłdde*u{qp;

6) Wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

7) W zakresie związanym ze składaniem ofeń, W tym z gromadzeniem,.przetwarzaniem iprzekazywaniem danych osobowych,

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oŚwiadczenia

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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1.

Koszt 1 wynagrodzenia ztytułu
szkoIenia: pierwsza pomoc,
samoohrona antvterrorvstvczne

2 500,00 ,,,,"2,50,0;0.0],:,.,
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2.
Koszt 2 materiały promocyjne (p|akaty,
roll-tln zaoroszenia)

1 500,00
,, 1,9'o:ug,,,

3, Koszt 3 film promocyiny ifoto 3 000,00

4. Koszt 4 nagłośnienie z obsługą 3 000,00 ::'a,:j::.]l:]:,l]ll

,l0 000.00 10 000,00 0,00 zł


