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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: Fundacja "Mocni Mocą Nadziei", Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000565921, Kod
pocztowy: 09-212, Poczta: Sierpc, Miejscowość: Białoskóry, Ulica: Białoskóry , Numer posesji: 31,
Województwo:mazowieckie, Powiat: sierpecki, Gmina:m. Sierpc, Strona www:
www.fundacjammn.pl, Adres e-mail: fundacjammn@interia.pl, Numer telefonu: 533932187,
 
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)

Joanna Fabisiak
 
Adres e-mail: fundacjammn@interia.pl Telefon: 
533932187

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Turniej szachowy Grand Prix Regionu Płockiego.

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

17.08.2020 Data
zakończenia

14.11.2020

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

Projekt zakłada organizację imprezy sportowej dla osób z niepełnosprawnościami z terenu
powiatów gostynińskiego, sierpeckiego i płockiego. Działaniami projektowymi obejmiemy około 40
osób w tym 32 osób niepełnosprawne (osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności). Planujemy
przeprowadzić zwody szachowe z elementami integracji z uwagi na udział osób bez orzeczeń o
niepełnosprawności. Zawody odbędą się w miejscowości Ligowo w obiekcie specjalnie użyczonym
na potrzeby wydarzenia przez szkołę w Ligowie. Nad przebiegiem wydarzenia dbać będą
instruktorzy gry w szachy (2 osoby), którzy będą również pełnić funkcje sędziów. Wsparciem
technicznym i logistycznym będą wolontariusze naszej Fundacji. Na potrzeby wydarzenia konieczne
bezie zakupienie 10 zestawów szachowych, zapewnienie wynagrodzenia instruktorów/sędziów,
zapewnienie poczęstunku dla uczestników, jak i nagród dla zwycięzców, pucharów oraz dyplomów
za udział w wydarzeniu, zapewnienie oprawy muzycznej. Projekt będzie promowany w mediach
społecznościowych naszej Fundacji, jak i poprzez bezpośrednie przesłanie zaproszeń do podmiotów
zajmujących się aktywizacji i reintegracją społeczna osób niepełnosprawnych z terenu objętego
działaniami projektowymi (promocją zajmie się osoba ds. promocji projektu). Z uwagi na obecnie
panujące obostrzenia sanitarne niezbędne będzie zachowanie odpowiednich środków ostrożności,
dlatego tez uczestnicy zostaną wyposażeni w środki ochrony osobistej.

Potrzeby osób niepełnosprawnych z Mazowsza są różne - zależne od rodzaju i stopnia
niepełnosprawności oraz ogólnej sytuacji życiowej. Osoba niepełnosprawna to człowiek, który w
pewnej dziedzinie ma specjalne potrzeby, poza tym jest zwyczajnym człowiekiem. Nie należy
postrzegać go i traktować przez pryzmat niepełnosprawności. Wśród wielu potrzeb osób z
niepełnosprawnościami t.j. potrzeb materialnych, sprzęt pomocniczy, specjalistyczny, możliwość w
miarę swobodnego poruszania się poza domem, pomoc w wykonywaniu czynności dnia
codziennego, zakupy, porządki, edukacja, wsparcie rodzin sprawujących opiekę, dostęp do leczenia i
rehabilitacji jest również potrzeba relacji międzyludzkich, integracji oraz aktywnie spędzonego czasu
wolnego poprzez zapewnienie możliwości udziału w wydarzeniach sportowych, gdzie bezpośrednio
osoby te mogą rywalizować z innymi osobami. Możliwość pełnego udziału w różnego typu
wydarzeniach Jest to jedna z najważniejszych potrzeb osób niepełnosprawnych, potrzeba
niezależna od wieku. W przypadku dzieci jest podstawowym warunkiem przyszłego funkcjonowania
w społeczeństwie. Każda osoba niepełnosprawna ma prawo, niezależnie od natury swego kalectwa i
pomimo niego, rozwinąć maksymalnie wszystkie posiadane możliwości.
Osobie niepełnosprawnej nie trzeba litości ani współczucia, jak również tolerowania w szkołach czy
zakładach pracy, należy ją traktować w ten sam sposób jak osoby zupełnie zdrowe.
Niepełnosprawni mają takie same szanse i prawo do życia w społeczeństwie jak ludzie zupełnie
zdrowi. Dlatego należy dążyć do zapewnienia tym ludziom szansy pełnego rozwoju. Należy
umożliwić im warunki do całkowitego rozkwitu ich zainteresowań, możliwości i zdolności. Zawody
szachowe to jedno z bardziej rozwojowych dziedzin sportów, które wpływają na poprawę zdolności
umysłowych, analitycznego myślenia, jest to również obszar w którym osoby te mogą się wykazać
jako uzdolnione w tym kierunku. Niestety prowadząc badania w ramach innych projektów przez nas
realizowanych, zaobserwowaliśmy, że osoby niepełnosprawne na terenie powiatu płockiego jak i
sierpeckiego nie mają możliwości rozwoju swych zainteresowań w tym zakresie, na blisko 200 osób
przebadanych, aż 37 % z nich wskazywało, że brak jest im możliwości pokazania swych umiejętności
w rywalizacji sportowej, zdrowej rywalizacji sportowej. Projekt pragnie wyjść na przeciw tej
potrzebie, a zarazem pragnie zainicjować cykl tego typu wydarzeń kierowanych do osób
niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne często chciałyby realizować swoje marzenia. Brakuje
im motywacji do aktywności co wymagałoby dodatkowych zajęć na rzecz wzmocnienia, zbudowania
świadomości wagi aktywności dla stanu zdrowia czy ogólnego poczucia sensu życia. „W dużych
miastach osobom niepełnosprawnym jest stosunkowo łatwiej skorzystać z form wsparcia niż w
małych miejscowościach” dlatego nasze działania kierujemy do osób niepełnosprawnych z terenów
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gmin wiejskich.
Głównym celem realizacji zadania publicznego dla osób niepełnosprawnych jest wzrost ich
aktywności sportowej jak i społecznej.

Beneficjentami bezpośrednimi (osoby w rożnych grupach wiekowych) zadania są osoby z
niepełnosprawnością (32 osoby) w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i
1948), tzn. z orzeczoną niepełnosprawnością, mieszkańcy z terenu powiatów gostynińskiego,
sierpeckiego i płockiego, zamieszkujący w szczególność tereny gmin wiejskich powiatów. Zgłoszenia
do projektu będą możliwe poprzez przesłanie zgłoszenia na adres Fundacji drogą mailową,
telefonicznie, pocztą tradycyjną, lub osobiście. W celu potwierdzenia wymogów jakie powinni
spełniać uczestnicy projektów, każda osoba zgłaszająca się do projektu otrzyma formularz
rekrutacyjny, będący potwierdzeniem spełniania wymogów projektowych. Głównymi wymogami
udziału w projekcie będzie: ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkiwanie na
terenie jednego z dwóch powiatów województwa mazowieckiego: powiatów gostynińskiego,
sierpeckiego, płockiego. Projekt przewiduje możliwość udziału również osób bez orzeczenia o
niepełnosprawności, jednak udział tych osób w projekcie nie przekroczy 30 % wszystkich
uczestników projektu. Osoby te będą spełniać wymogi odnośnie zamieszkiwania województwa
mazowieckiego w tym zamieszkiwania jednego z dwóch powiatów objętych działaniami
projektowymi (formularze rekrutacyjne).

Miejsce realizacji

Projekt realizowany będzie na terenie miejscowości Ligowo (gmina Mochowo, powiat sierpecki), w
obiekcie użyczonym przez Szkołę Podstawową w Ligowie. Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Organizacja 1 imprezy sportowej dla
32 osób niepełnosprawnych z terenu
województwa mazowieckiego

1 wydarzenie dokumentacja fotograficzna,
listy uczestników,
rachunki/faktury

Integracja społeczna i
międzypokoleniowa 40 osób, w tym
osób niepełnosprawnych

40 osób listy uczestników,
formularze zgłoszeniowe,

Aktywizacja społeczna 32 osób
niepełnosprawnych

32 osoby listy uczestników,
formularze zgłoszeniowe,

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

Fundacja Mocni Mocą Nadziei posiada doświadczenie w organizacji kolonii, zajęć profilaktycznych,
warsztatów, zajęć socjoterapeutycznych, koncertów, tematycznych spotkań, m.in. jest
organizatorem kolonii od 2017 roku zarówno letnich jak i zimowych, tematycznych warsztatów i
spotkań dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów, rodzin z problemami uzależnień i
przemocy. W dobie epidemii podejmowała działania z zakresu wsparcia placówek medycznych
poprze produkcję artykułów ochrony osobistej we współpracy z naszymi wolontariuszami. Godnym
podkreślenia jest fakt, iż posiadamy kadrę przeszkolonych wolontariuszy (dzieci i młodzież, osoby
dorosłe, seniorzy), otwartych na pracę społeczną na rzecz lokalnych społeczności, posiadających
doświadczenie w realizacji działań również ukierunkowanych na bycie „wychowawcami
podwórkowymi”, pracującymi ze swoimi rówieśnikami, prowadzimy grupy samopomocowe.
Współpracujemy z 6 gminami powiatu sierpeckiego. Fundacja realizowała około 40 projektów
społecznych w tym m.in. następujące projekty: • Dwuletni projekt dofinansowany w ramach FIO
Mazowsze, pn. „Wolontariat to nie praca to styl życia”. Projekt ma na celu rozwój sieci wolontariatu
na ternie powiatu sierpeckiego, z udziałem seniorów, młodzieży czy też osób niepełnosprawnych.
Łączna kwota dofinansowania na lata 2018 -2019 to 395 381,80 zł.; • Trzyletni projekt
dofinansowany w ramach środków Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Tacy jak
wszyscy” wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin z
powiatu sierpeckiego”. Projekt ma na celu wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami
psychicznymi na ternie powiatu sierpeckiego. Łączna kwota realizowanego projektu na lata 2018-
2020 to 140 000,00 zł.: • Trzyletni projekt dofinansowany w ramach środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego pn. „Samodzielność to podstawa – seniorzy z powiatu sierpeckiego”.
Projekt ma na celu rozwój dostępnych i powstanie nowych form wsparcia samodzielności
społecznej seniorów na terenie powiatu sierpeckiego. Łączna kwota dofinansowania realizowanego
projektu na lata 2018-2020 to 300 000,00 zł. • projekt pt.:" Jeden wyjazd tysiące wspomnień",
realizowany od 31.07.2018r. – 14.08.2018r. o charakterze 15 dniowego letniego wypoczynku
połączonego z programem profilaktyczno- terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin
dotkniętych skutkami alkoholizmu oraz z aktywnym spędzaniem czasu wolnego dla 40 dzieci i
młodzieży z terenów wiejskich powiatu sierpeckiego, woj. mazowieckiego; • „Kształtujemy wzorce
młodego człowieka – edycja 2018" - głównym założeniem projektu było przeprowadzenie programu
socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym z terenów
wiejskich powiatu sierpeckiego, w tym z terenów gmin wiejskich Mochowo, Rościszewo, Szczutowo,
Zawidza, Gozdowo a także Sierpc. • „ Kultura pod niebem gwiazd” - łamanie barier pokoleniowych
w kulturze - projekt miał na celu aktywizację mieszkańców powiatu sierpeckiego w zróżnicowanym
wieku - dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy - w celu zwiększenia ich udziału w działaniach
kulturalnych i artystycznych realizowanych w trakcie Dni Mochowa 25-26 sierpnia 2018 r. • „ Moda
na Mazowsze”- pasją młodego turysty - w ramach zadania publicznego został przeprowadzony cykl
działań, mających na celu aktywizację młodzieży z Mazowsza do uprawiania wszelkich form
turystyki na Mazowszu, przełamujących stereotypowe wycieczki szkolne. • „Jeden dzień w innym
rytmie - I Mochowski Rowerowy Rajd Niepodległości - w ramach realizacji zadania publicznego
zorganizowano I Mochowski Rowerowy Rajd Niepodległości, który odbył się we wrześniu 2018 r. i
przebiegał szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej. W rajdzie tym udział wzięło ponad 100 rowerzystów
z Mochowa i całego powiatu sierpeckiego. • "Bezpieczni na drogach Mazowsza" - głównym celem
realizacji zadania publicznego było podniesienie świadomości i wzrost poziomu wiedzy
mieszkańców Mazowsza w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych
oraz zasad bezpieczeństwa w sytuacjach mogących stwarzać zagrożenie życia lub zdrowia. •
„Mazowiecki styl młodzieży- „ Żyję zdrowo - trzymam formę” 2018 - Głównym założeniem projektu
było przeprowadzenie programu cyklu działań informacyjno - edukacyjnych, mających na celu
poprawę sposobu żywienia oraz stanu odżywiania dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego
- zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa
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województwa mazowieckiego w zakresie żywienia i aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży
szkolnej w szkołach na terenach wiejskich 4 powiatów województwa mazowieckiego: sierpeckim,
płockim, żuromińskim i płońskim • „Ciekawi świata pogłębiamy wiedzę- cykl zajęć edukacyjnych w
gminie Mochowo” - Głównym założeniem projektu było przeprowadzenie programu cyklu zajęć
dodatkowych w zakresie przedmiotów ścisłych, technologii informatycznych oraz języka
angielskiego mających na celu rozpoznanie, wsparcie i rozwój ucznia zdolnego. Zajęcia skierowane
były do 60 uczniów trzech szkół podstawowych z terenu gminy Mochowo, zamieszkujących teren
województwa mazowieckiego. • "Bezpieczni na drogach Mazowsza" - Głównym celem realizacji
zadania publicznego było podniesienie świadomości i wzrost poziomu wiedzy mieszkańców
Mazowsza w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych oraz zasad
bezpieczeństwa w sytuacjach mogących stwarzać zagrożenie życia lub zdrowia. • "Łączy nas sport" -
cykl turniejów plażowej piłki siatkowej" - W ramach powierzonego zadania publicznego fundacja
zorganizowała cykl turniejów w plażową piłkę siatkową o zasięgu ogólnopolskim, popularyzujących
plażową piłkę siatkową wśród mieszkańców Mazowsza. • „Odnajdź Mazowsze – rekonstrukcja
lokalnej turystyki” - projekt miła na celu zaktywizowanie beneficjentów projektu do uprawiania
turystyki kulturalnej poprzez aktywne uczestnictwo w kulturalnych przedsięwzięciach animacyjnych
i edukacyjno-artystycznych. • „ Moda na Mazowsze” pasją młodego turysty - turystyka po
Mazowszu” - W ramach zadania publicznego został przeprowadzony cykl aktywności turystycznych
po Mazowszu, mających na celu aktywizację młodzieży z Mazowsza do uprawiania wszelkich form
turystyki na Mazowszu, przełamujących stereotypowe wycieczki szkolne. • „ Kultura pod niebem
gwiazd” - łamanie barier pokoleniowych w kulturze” - projekt miał na celu aktywizację mieszkańców
powiatu sierpeckiego w zróżnicowanym wieku - dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy - w celu
zwiększenia ich udziału w działaniach kulturalnych i artystycznych realizowanych w trakcie Dni
Mochowa 24-25 sierpnia 2019 r. • „Bliżej kultury”- przełamywanie wykluczenia powiatu
sierpeckiego z kultury poprzez organizację koncertu z okazji roku Stanisława Moniuszki na terenie
MuzeumWsi Mazowieckiej w Sierpcu” - W ramach powierzonego zadania publicznego, przy
pomocy członków Fundacji Mocni Mocą Nadziei młodzież z powiatu sierpeckiego zorganizowano
działanie kulturalne w swoim środowisku lokalnym dla społeczności lokalnej - koncert z okazji roku
Stanisława Moniuszki na terenie MuzeumWsi Mazowieckiej w Sierpcu w okresie lipiec - wrzesień
2019 r., przełamując tym samym wykluczenie powiatu sierpeckiego z kultury i likwidując tzw. białe
plamy na mapie kulturalnej województwa mazowieckiego. • „ Jeden wyjazd tysiące wspomnień”-
akcja wyjazdowa 2019” - Głównym założeniem projektu było przeprowadzenie programu
profilaktyczno- terapeutycznego dla 35 dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami
alkoholizmu, w tym dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z terenów wiejskich powiatu
sierpeckiego w formie 15 dniowej akcji wyjazdowej, realizowanego w trakcie wakacji, w okresie
08.08.2019r. – 22.08.2019r. w Ośrodku Kolonijno -Wypoczynkowym Amberpol, ul. Brzozowa 4, 82-
103 Stegna. • „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z terenu powiatu sierpeckiego” - projekt
zakładał zorganizowanie kompleksowego wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych zaburzeniami
psychicznymi takimi jak depresja, kompulsywne zachowania wynikające z nadużywania nowych
technologii, czy też zaburzenia odżywiania oraz objęciem działaniami również ich rodzin i
opiekunów. • „Aktywni w powiecie - program profilaktyczny”- głównym założeniem projektu była
realizacja programu profilaktycznego mającego na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
seniorów poprzez kształtowanie dostępnej i wysokiej jakości oferty spędzania czasu wolnego osób
starszych z terenu powiatu sierpeckiego. Działaniami projektowymi objętych zostało 40 osób
starszych (w wieku 55+) z terenu powiatu sierpeckiego, głównie z terenu gmin Mochowo, Zawidz,
gminy wiejskiej Sierpc, Rościszewo, Gozdowo, Szczutowo. • „Pierwsze kroki do samodzielności
rodzin z terenu gminy Mochowo i Sierpc” - głównym założeniem projektu było przeprowadzenie
programu wsparcia wzmacniającego samodzielność rodzin z dziećmi z problemami bezradności w
sprawach opiekuńczo-wychowawczych, z terenów wiejskich powiatu sierpeckiego: Mochowo,
Sierpc. Bezpośrednie działania projektowe planowane są dla 10 rodzin z dziećmi z problemami
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - ok. 35 osób. W ramach projektu
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zaplanowano. • „Kształtujemy wzorce młodego człowieka – edycja 2019" - głównym założeniem
projektu było przeprowadzenie programu socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych
problemem alkoholowym z terenów wiejskich powiatu sierpeckiego, w tym z terenów gmin
wiejskich Mochowo, Rościszewo, Szczutowo, Zawidza, Gozdowo a także Sierpc. • „ Bezpieczne
Mazowsze -przeciwdziałanie nietrzeźwości na drogach ” - głównym celem realizacji zadania
publicznego było podniesienie świadomości i wzrost poziomu wiedzy mieszkańców terenów
wiejskich powiatu sierpeckiego w zakresie społecznych i prawnych skutków uczestnictwa w ruchu
drogowym pod wpływem alkoholu oraz pobudzenia wśród nich poczucia odpowiedzialności za
własne życie i życie innych osób w ruchu drogowym. • „Profilaktyka i edukacja społeczna
mieszkańców powiatu sierpeckiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - w ramach
projektu prowadzony jest cykl działań dotyczących profilaktyki i edukacji społecznej z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. • „Turystyka i krajoznawstwo niepełnosprawnych, czyli
wędrować każdy może…2019” – w ramach projektu zrealizowano imprezę turystyczno –
rekreacyjna dla 15 osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących tereny trzech powiatów
województwa mazowieckiego: powiat sierpecki, płocki i płoński, wspierająca ich aktywność w tych
dziedzinach. Impreza turystyczno-rekreacyjna zorganizowana została w górach, w ośrodku
wypoczynkowym z obiektami sportowymi i będzie trwała 7 dni. W trackie imprezy turystyczno -
rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych odbyły się wycieczki krajoznawcze (10 godzin) z
przewodnikiem i zajęcia rozrywkowe i rekreacyjne (20 godzin) rozwijające takie umiejętności jak
logiczne myślenie, pamięć i koncentrację, wyobraźnię przestrzenną oraz zdolność podejmowania
decyzji pod presją czasu

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Nasza Fundacja w ramach dotychczasowej działalności realizowała zadania publiczne
ukierunkowane na wsparcie osób niepełnosprawny, w tym zadania bezpośrednio dedykowane to
tej grupy odbiorców jak choćby projekty:
• rok 2018 - projekt "Arteterapia drogą do integracji", którego celem było nabycie wiedzy
praktycznej przez wolontariuszy oraz umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi (ze
szczególnym uwzględnieniem procesu ich społecznej integracji) oraz niwelowanie dyskryminacji,
nietolerancji i obojętności wobec osób niepełnosprawnych.
• lata 2018 i 2019 - projekt „Turystyka i krajoznawstwo niepełnosprawnych, czyli wędrować każdy
może…” , którego celem było wspieranie aktywności osób z niepełnosprawnościami w dziedzinie
turystyki, rekreacji, sportu i kultury oraz wyrównywanie szans w dostępie do turystyki dla osób
niepełnosprawnych.
Oprócz powyższych projektów prowadziliśmy usługi rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, a
także realizowaliśmy i realizujemy projektu, które w większości są otwarte na udział w nich osób
niepełnosprawnych. Projekty te często kierowane są do osób starszych z niepełnosprawnościami,
dzieci i młodzieży. Realizujemy projekty kierowane do dzieci z Zespołem Aspergera:
- lata 2019 i 2020 "Mocni Mocą Nadziei" - grupy wsparcia MMN - projekt przewidujący prowadzenie
grup wsparcia dla dzieci z zespołem Aspergera, a także wsparcia dla ich rodzin i opiekunów.
Oprócz działań skierowanych do osób z orzeczeniami o niepełnosprawności, podjęliśmy również
działania na rzecz osób w kryzysach psychicznych/ depresji/ z zaburzeniami
odżywiania/uzależnieniami od nowych technologii i innymi chorobami psychicznymi.
nasza Fundacja w ramach działań dotychczas realizowanych prowadziła również działania związane
z organizacja imprez sportowych, również z udziałem osób niepełnosprawnych, jak np. w ramach
projekty„Wolontariat to nie praca to styl życia” (FIO) nasi wolontariusze m.in. organizowali imprezy
sportowe dla osób niepełnosprawnych.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 7c52-d7df-d507

Zasoby rzeczowe:
Fundacja w ramach projektu zaangażuje zasoby własne rzeczowe w postaci samochodu osobowego
prywatnego (transport osób niepełnosprawnych), laptopa, drukarka, lokal Fundacji.

Zasoby osobowe:
Koordynator projektu – prezes fundacji, ukończone liceum o profilu sportowym, fizjoterapeuta,
ukończona Szkoła Muzyczna w Sierpcu, doradca biznesowy, ekonomista, bankowiec. Przeszkolony
w zakresie realizacji projektu, przygotowujący projekt, zorientowany w działaniach, posiadający
kwalifikacje informatyczne, w przeszłości pracujący jako pracownik administracji. Koordynator wielu
projektów unijnych. Animator sportu i rekreacji, animator czasu wolnego ,organizator koncertów,
wyjazdów, kolonii. Odpowiada za prawidłową realizację zadania, nadzór nad prawidłową realizacją
zadania, rozliczenie zadania, przygotowanie sprawozdania oraz zarządzanie personelem przez cały
okres trwania projektu.
Obsługa księgowa - (obsługa księgowa, finansowa i prawna oraz rozliczenie projektu)-od 2008 roku
zajmuje się księgową obsługą projektów. Posiada bogate i profesjonalne doświadczenie w tej
branży - usługa zewnętrzna.
Osoba ds. promocji projektu – osoba posiadająca doświadczenie w skutecznej promocji działań, w
tym działań projektowych, osoba kontaktowa i komunikacyjna,
Wolontariusze - Wolontariusze naszej fundacji to grupa ludzi doświadczonych w bezinteresownej
pracy na rzecz drugiego człowieka. Wszystkie osoby współpracujące z naszą fundacją to
wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem. Są wśród nich: członkowie OSP, nauczyciele,
terapeuci zajęciowi, artyści, osoby utalentowane twórczo, pracownicy socjalni, animatorzy,
psycholodzy, certyfikowani terapeuci leczenia uzależnień, rehabilitanci, fizjoterapeuci,
wolontariusze – kreatywna młodzież szkolna, która pomagała organizować spotkania integracyjne i
edukacyjne , harcerze. Wolontariusze zajmą się obsługą wydarzenia zawodów szachowych.
Instruktorzy szachowi/ sędziowie - osoby z wykształceniem wychowania fizycznego, posiadający
uprawnienia do [prowadzenia tego typu zawodów, z zamiłowania szachiści.

Zasoby finansowe:
W ramach projektu nie przewidujemy angażowania środków własnych Fundacji, z uwagi na fakt, iż
fundacja nie prowadzi działalności zarobkowej, a wszelkie środki pozyskiwane przeznaczone są na
realizacje dedykowanych zadań publicznych.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Promocja projektu 200,0    

2. Wynagrodzenie instruktorów (2 osoby
x 400 zł/wydarzenie x 1 wydarzenie)

800,0    

3. Poczęstunek uczestników zawodów
szachowych

2500,0    

4. Zestawy szachowe (10 kompletów x
250 zł/komplet)

2500,0    

5. Oprawa muzyczna wydarzenia
zawodów szachowych

1200,0    

6. Dyplomy, puchary i nagrody dla
uczestników

2000,0    
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7. Środki ochrony osobistej (maseczki,
rękawiczki dla 40 osób)

500,0    

8. Koordynacja i obsługa finansowa
zadania publicznego

300,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,0 10000,0 0,0

V. Oświadczenia
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..............................
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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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