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: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB Z AUTYZMEM "NIE Z TEJ BAJKI", Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000338175, Kod pocztowy: 02-120, Poczta: Warszawa,
Miejscowość: Warszawa, Ulica: Grójecka, Numer posesji: 97, Numer lokalu: 700, Województwo:
mazowieckie, Powiat: Warszawa, Gmina: Ochota (dzielnica), Strona www: www.nieztejbaki.pl,
Adres e-mail: kalina.zajac@wp.pl, Numer telefonu: 604872709,
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)

Kalina Zajączkowska
Adres e-mail: kalina.zajac@wp.pl Telefon: 604872709

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

"Poznaję Mazowsze, moją małą ojczyznę" - wycieczka do
skansenu w Łowiczu okazją do rekreacji i edukacji
kulturowej grupy młodzieży z autyzmem

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

23.08.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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30.09.2020

Opis zadania
Celem zadania jest zorganizowanie imprezy turystycznej - sobotniej, całodniowej wycieczki dla 20
osób niepełnosprawnych (planowany wyjazd 12.09.20)- młodzieży ze spektrum zaburzeń
autystycznych, wspierających ich aktywność w dziedzinie turystyki krajoznawczej, poznawania
kultury swojego regionu oraz rekreacji na świeżym powietrzu poprzez zwiedzanie skansenu w
Łowiczu (Maurzycach). Grupa będzie uczestniczyć w tych aktywnościach z wykorzystaniem
interdyscyplinarności turystyki. Oprócz poznawania walorów krajoznawczych okolicy, będą oni
bowiem uczeni podstaw przywiązania do swojej małej ojczyzny - Mazowsza. Ze względu na swoje
ograniczenia poznawcze nie zawsze rozumieją oni, co to znaczy Mazowsze jako kraina geograficzna i
wspólnota historycznych losów. Nauka historii tego regionu na żywo, poprzez poznawanie dawnych
budynków, urządzeń, strojów itp. pozwoli im naocznie zobaczyć artefakty wspólnego dziedzictwa.
Wykorzystywanie założeń pedagogiki specjalnej: edukacji poprzez bezpośrednie doświadczanie
odpowiada potrzebom i ograniczeniom tej grupy ze względu na autyzm i towarzyszącą mu często niepełnosprawność intelektualną.
Wyjazdy będzie miał także walor terapeutyczny - poprzez usprawnianie motoryczne (intensywny
spacer na świeżym powietrzu) z jednej, a podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i społecznych
z drugiej strony (przebywanie i porozumiewanie się w grupie). Beneficjenci wyjazdu pojadą na
wycieczkę dostosowanym do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dużym autokarem z
Warszawy, z zachowaniem odpowiedniej odległości i in. zaleceń sanitarnych. Ze względu na to, że
część uczestników to osoby niemówiące i całkowicie niesamodzielne (choć sprawne ruchowo), będą
im towarzyszyć opiekunowie wyspecjalizowani w pomocy osobom z takimi zaburzeniami,
oligofrenopedagodzy z potwierdzonymi kwalifikacjami. Podczas wycieczki będą oni także
modelować prawidłowe zachowania społeczne, skrypty komunikacyjne, a także będą uczyć ich
samodzielności przy spożywaniu posiłku. Okres realizacji zadania zawiera rekrutacje - spośród
podopiecznych Stowarzyszenia oraz czas na rozliczenie i ewaluacje (ankiety on-line)
Miejsce realizacji
Skansen łowicki w Maurzycach k. Łowicza

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

zorganizowanie 1 wyjazdu
turystycznego do Łowicza dla grupy
młodzieży z autyzmem

wyjazd

lista obecności uczestników

udział 20 osób niepełnosprawnych, ze
spektrum zaburzeń autystycznych w
wyjeździe

wyjazd

lista obecności uczestników,
bilety wstępu do skansenu

wparcie aktywności ww. uczestników
w aktywności turystycznej i
rekreacyjnej

pozytywna ocena przez
uczestników/ich rodziców

ankiety ewaluacyjne dla
uczestników/ich rodziców
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5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Stowarzyszenie już od ponad 10 lat prowadzi różnego rodzaju działania adresowane do osób ze
spektrum zaburzeń autystycznych (ASD), jest organizacją skupiającą ich rodziców i terapeutów. W
początkowym okresie były to głównie projekty terapeutyczne, zajęcia grupowe dla dzieci. Ich cele
zmieniały się z wiekiem podopiecznych. Od roku przedsięwzięcia przybrały postać bardziej
zinstytucjonalizowaną - organizacja otworzyła pierwsza niepubliczną szkołę przysposabiającą do
pracy dla autystów oraz pozaszkolna placówkę specjalistyczną. Obecnie priorytetem jest
aktywizacja społeczna i zawodowa oraz poszukiwanie perspektyw na przyszłość (np. w ramach
obecnie realizowanego dużego projektu ze środków FIO na badanie i ćwiczenie ich kompetencji
pracowniczych).
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
W latach 2010-20 Stowarzyszenie zrealizowało liczne projekty dla swoich podopiecznych, w tym
także sportowe i turystyczne. Były to np. cykliczne rajdy w Pieniny, pierwszy długi wyjazd w Gorce
29.06-10.07.2020 dla osób nisko funkcjonujących pt. "Zieleniak na wakacjach". Dofinansowanie ze
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego otrzymały następujące projekty (rozliczone bez
zastrzeżeń): „Apetyt na sport – sport uczy, sport pomaga, sport bawi – nauka aktywnej integracji i
rehabilitacji społecznej dla dzieci z autyzmem", "Też chciałbym rozmawiać- szkolenia z AAC, pracy
nad rozumieniem mowy oraz TUS dla rodziców i wolontariuszy osób z autyzmem" oraz "Zatańczyć,
jak ci z Mazowsza - nauka tańców regionalnych dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością
intelektualną.".
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Przy realizacji zadania będą wykorzystywane środki higieny i płyny dezynfekujące z zasobów
rzeczowych organizacji.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

wynajem autokaru

2.

wynagrodzenie za udział 15
opiekunów oligofrenopedagogów

3.

bilety wstępu (20x ulgowe 6 zł i 15 x
normalne 10 zł) oraz przewodnik 100

370,0

4.

koszt obiadów dla 35 osób (średnio 40
zł/os)

1400,0

Z innych
źródeł

900,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

7200,0

9870,0

V. Oświadczenia
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9870,0

0,0

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,
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..............................

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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