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)

7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

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: Koło Gospodyń Wiejskich w Stanisławowie „Nasza Chata" Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich nr
1412140002. z siedzibą w Stanisławowie, ul. Rynek 31, 05-304 Stanisławów, , Forma prawna: organizacja pozarządowa,
Koło Gospodyń Wiejskich w Stanisławowie „Nasza Chata": 1412140002, Kod pocztowy: 05-304, Poczta: Stanisławów,
Miejscowość: Stanisławów, Ulica: Rynek , Numer posesji: 31, Województwo: mazowieckie, Powiat: miński, Gmina:
Stanisławów, Strona www: , Adres e-mail: beata.wasowska@gops.stanislawow.pl, Numer telefonu: 668460925,
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta

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

Teresa Michalak
Adres e-mail: beata.wasowska@gops.stanislawow.pl Telefon:
668460925

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego
2. Termin realizacji zadania

2)

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
Data
rozpoczęcia

04.11.2019

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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06.12.2019

Opis zadania
Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych odbędą się w dniu 03 grudnia 2019r. w budynku OSP Rządza,
05-304 Stanisławów w godz. 15:00 – 21:00.
Do uczestnictwa w obchodach zostaną zaproszone osoby najbardziej potrzebujące, izolowane ze względu na swoją
niepełnosprawność, zarówno te które mieszkają w rodzinach jak i te będące mieszkańcami domów pomocy społecznej.
Spotkanie będzie okazją do oderwania się od trudnej rzeczywistości codziennego dnia oraz integracji ze środowiskiem.
Realizacja zadania sprawi, że osoby niepełnosprawne wyjdą poza dom, zintegrują się z otoczeniem, doświadczą żywego
kontaktu z kulturą – zobaczą występ kabaretu, spektakl, a także zetknął się ze znanymi osobami takimi jak aktor Janusz
Gajos, aktor/reżyser Marta Lewandowska, kostiumologiem filmowym oraz poruszającym się na wózku inwalidzkim posłem
na Sejm RP Janem Filipem Libickim. Większość osób niepełnosprawnych z uwagi na różnego rodzaju bariery – również
finansowe nie może skorzystać z powyższego wykorzystując własne zasoby. Otrzymają także kompleksową wiedzę
dotyczącą różnego rodzaju ofert pomocowych oraz będą mieli możliwość uzyskania porady prawnika, psychologa,
dzielnicowego i pracownika socjalnego. Zwiększone zostanie nie tylko poczucie ich sprawstwa ale także poczucie własnej
wartości. Zdobędą nową wiedzę oraz doświadczenie poprzez wspólną zabawę, kontakt, rozmowy.
Organizacja obchodów pokaże osobom niepełnosprawnym, że są ważni dla społeczności lokalnej. Będzie okazją do
poinformowania i przypominania społeczeństwu o sytuacji i potrzebach osób niepełnosprawnych. Wiele osób nie zdaje
sobie sprawy z licznych ograniczeń i utrudnień z jakimi borykają się na co dzień osoby niepełnosprawne. Są to nie tylko
bariery architektoniczne, ale również psychologiczne i społeczne. Obchody są również okazją do zwiększenia świadomości
publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia społecznego,
gospodarczego i kulturalnego. Chcemy przypomnieć społeczeństwu, że niepełnosprawni są jego częścią i skłonić do
refleksji nad ich bytem i funkcjonowaniem na co dzień. Uwrażliwić na potrzeby chorych, a także ukazać, iż mają oni
marzenia i pragnienia jak wszyscy ludzie.
Odbiorcami zadania będą osoby niepełnosprawne z woj. mazowieckiego ( w szczególności z powiatu mińskiego,
węgrowskiego i sokołowskiego) ich rodzice/opiekunowie, przedstawiciele zaproszonych instytucji samorządowych,
organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. W uroczystości weźmie udział około 200 osób w tym około 160
osób niepełnosprawnych.
Miejscem realizacji zadania będzie sala OSP w Rządzy, gdzie będzie zorganizowany również poczęstunek oraz wręczone
zostaną symboliczne prezenty od „ Świętego Mikołaja”.
Do udziału w obchodach zostaną zaproszeni również niepełnosprawni sportowcy. Ich udział stanowić będzie dowód na to,
że jeśli czegoś się pragnie, to nie ma barier.
Cele główne Obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych:
1.
Upowszechnianie kultury i aktywnego trybu życia wśród osób niepełnosprawnych,
2.
Poszerzenie wiedzy dotyczącej oferty pomocowej dla osób niepełnosprawnych,
3.
Zwiększenie u osób niepełnosprawnych poczucia własnego sprawstwa,
4.
Zwiększenie u osób niepełnosprawnych umiejętności nawiązywania relacji,
5.
Zwiększenie u osób niepełnosprawnych wiedzy nt. przysługujących praw,
6.
Wzrost aktywności społecznej osób niepełnosprawnych,
7.
Integracja społeczna osób niepełnosprawnych,
8.
Podwyższenie u osób niepełnosprawnych samooceny i wiary w siebie,
Harmonogram Obchodów:
1. Przywitanie i wystąpienie przybyłych gości, przedstawienie celu Obchodów.
2. Występ „Kabaretu pod wyrwigroszem”
3. Wystąpienie pracowników PCPR w Mińsku Mazowieckim – prezentacja dotycząca form pomocy dla osób
niepełnosprawnych na terenie powiatu mińskiego.
4.Przedstawienie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie w Mińsku
Mazowieckim,
5. Prelekcja psychologa – Kamili Czajkowskiej nt. „Uprzedź uprzedzenia”
6. Przedstawienie przygotowane przez aktorów „Teatru dojrzałego”.
7. Spotkanie ze Św. Mikołajem.
Ponadto uczestnicy przez całość spotkania, będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnych porad specjalistów:
psycholog, policjant, pracownik socjalny, prawnik oraz z poczęstunku.

Miejsce realizacji
Remiza OSP w Rządzy, 05-304 Stanisławów
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Zorganizowanie spektaklu.

1 spektakl

- liczba osób która weźmie udział w
wydarzeniu,
- dokumentacja fotograficzna.

Zorganizowanie występu kabaretu.

1 występ

- liczba osób która weźmie udział w
wydarzeniu,
- dokumentacja fotograficzna.

Zorganizowanie prezentacji nt. form pomocy
dla osób niepełnosprawnych na terenie
powiatu mińskiego.

1 prezentacja

-liczba osób która weźmie udział w
wydarzeniu,
- dokumentacja fotograficzna.

Zorganizowanie prezentacji nt. działalności ŚDS
w Mińsku Mazowieckim.

3 prezentacje

-liczba osób która weźmie udział w
wydarzeniu,
- dokumentacja fotograficzna.

Zorganizowanie prelekcji „Uprzedź
uprzedzenia”.

1 prelekcja

- liczba osób która weźmie udział w
wydarzeniu,
- dokumentacja fotograficzna.

Przygotowanie i rozdysponowanie broszur
informacyjnych.

200 broszur

- liczba wydanych broszur.

Przygotowanie i rozdysponowanie broszur
dotyczących działalności ŚDS.

200 broszur

- liczba wydanych broszur.

Przygotowanie i rozdysponowanie paczek
świątecznych.

200 paczek

- liczba wydanych paczek
świątecznych

Aktywizacja osób niepełnosprawnych.

200 osób

- lista obecności,
- dokumentacja fotograficzna.

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Koło Gospodyń Wiejskich w Stanisławowie „Nasza Chata" działa od grudnia 2018 roku. Mimo stosunkowo krótkiego
okresu działania, Koło zorganizowało wiele przedsięwzięć na rzecz ożywienia społeczności lokalnej, integracji środowiska,
działalności kulturalnej, krzewienie kultury i tradycji. Podejmuje działania wspierające rozwój przedsiębiorczości kobiet
(warsztaty z zakresu biznesu i przedsiębiorczości, warsztaty kulinarne), a także działania wspierające rozwój kultury
ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej. Z inicjatywy Koła utworzony został dziecięcy zespół tańca
ludowego „Stanisłowiacy”. Obecnie Koło realizuje program pt: „Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w
życiu społecznym seniorów”. Koło Gospodyń Wiejskich w Stanisławowie „Nasza Chata” zorganizowało następujące
przedsięwzięcia:
- spotkanie wigilijne dla osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- biesiada integracyjna dla seniorów,
- spotkanie wielkanocne dla osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- piknik folklorystyczny dla mieszkańców gminy Stanisławów,
- spotkanie integracyjne z członkami chóru z Białorusi,
- obchody Dnia Seniora.
Koło Gospodyń Wiejskich w Stanisławowie „Nasza Chata” współuczestniczyło w organizacji Dożynek gminno –
parafialnych oraz pikniku z okazji dnia dziecka.
Głównym zasobem Koła Gospodyń Wiejskich w Stanisławowie „Nasza Chata” są pracowici, dobrze zorganizowani,
operatywni, empatyczni, gotowi do podejmowania wyzwań i nowych inicjatyw członkowie Koła, a także bardzo dobra
współpraca z Urzędem Gminy Stanisławów, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury,
placówkami oświatowymi, parafią i innymi organizacjami pozarządowymi.
Powyższe jest gwarantem należytego wykonania przedsięwzięcia związanego z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych.
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Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Koło Gospodyń Wiejskich w Stanisławowie „Nasza Chata” zorganizowało następujące przedsięwzięcia:
- spotkanie wigilijne dla osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- biesiada integracyjna dla seniorów,
- spotkanie wielkanocne dla osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- piknik folklorystyczny dla mieszkańców gminy Stanisławów,
- spotkanie integracyjne z członkami chóru z Białorusi,
- obchody Dnia Seniora.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Koło Gospodyń Wiejskich w Stanisławowie „Nasza Chata” współuczestniczyło w organizacji Dożynek gminno –
parafialnych oraz pikniku z okazji dnia dziecka.
Głównym zasobem Koła Gospodyń Wiejskich w Stanisławowie „Nasza Chata” są pracowici, dobrze zorganizowani,
operatywni, empatyczni, gotowi do podejmowania wyzwań i nowych inicjatyw członkowie Koła, a także bardzo dobra
współpraca z Urzędem Gminy Stanisławów, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury,
placówkami oświatowymi, parafią i innymi organizacjami pozarządowymi.
Powyższe jest gwarantem należytego wykonania przedsięwzięcia związanego z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

1.

Promocja obchodów - druk plakatów,
zaproszeń, ulotek.

500,0

2.

Występ kabaretu pod wyrwigroszem.

6500,0

3.

Przedstawienie przygotowane przez aktorów
„Teatru dojrzałego”.

1000,0

4.

Przygotowanie rideru technicznego do występu
kabaretu i teatru.

5000,0

5.

Poczęstunek – catering (200 osób).

2500,0

6.

Zakup paczek mikołajkowych.

2500,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Z dotacji

18000,0

Z innych źródeł

10000,0

8000,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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.
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.............................................
.............................................
.............................................
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:
1.

Załączniki (złożony również elektronicznie)

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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