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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: Stowarzyszenie „Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jabłonna” , Forma prawna:
Stowarzyszenie Zwykłe, Stowarzyszenie „Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jabłonna” : 21, Kod
pocztowy: 05-123, Poczta: Chotomów, Miejscowość: Chotomów, Ulica: Kolejowa, Numer posesji:
80, Województwo:mazowieckie, Powiat: legionowski, Gmina: Jabłonna, Strona www: , Adres e-
mail: adamkrzy19@gmail.com, Numer telefonu: 691-645-640,
 
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)

Jezry Szablewski
 
Adres e-mail: adamkrzy19@gmail.com Telefon: 691-645-
640

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Wszyscy jesteśmy RAZEM

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

20.09.2020 Data
zakończenia

29.11.2020

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

Projekt pn.: „Wszyscy jesteśmy RAZEM” zakłada realizację szeregu działań związanych ze wsparciem
osób z niepełnosprawnościami poprzez zorganizowanie spotkania kulturalnego integracyjnego - Gali
konkursów - połączonego z przeglądem twórczości, w tym prac plastycznych oraz osiągnięć
śpiewaczych jako jedno z zdań wpisujących się w zadanie: „Organizowanie regionalnych imprez
kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających
ich aktywność w tych dziedzinach”. Spotkanie powiązane będzie również z przekazaniem aktualnych
informacji dotyczących zwalczania skutków epidemii COVID-19 i zapobieganiem rozprzestrzeniania
się choroby, w tym przeprowadzenie szkolenia z zakresu przestrzegania zasad higieny.
Projekt będzie realizowany od 20 września do 30 października 2020 r.
Celem głównym projektu jest wsparcie aktywności osób z niepełnosprawnościami poprzez
włączenie ich do bieżącego nurtu życia społecznego oraz walka z stereotypami związanymi z
postrzeganiem osób z niepełnosprawnościami, jako mniej wartościowych członków społeczeństwa
poprzez przeprowadzenie wystawy i konkursu na najładniejszą pracę plastyczną oraz najładniejsze
wykonanie pieśni patriotycznych związanych z obchodami odzyskania niepodległości Polski.
Dodatkowym celem projektu będzie wsparcie wysiłków Mieszkańców Powiatu Legionowskiego,
Powiatu Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Powiatu Wołomińskiego związanych z zwalczaniem
skutków epidemii COVID-19 i zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby poprzez podniesienie
wiedzy z zakresu COVID -19, przekazanie materiałów dydaktycznych – ulotki informacyjnej
zawierającej zbiór zasad związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19
wśród osób z niepełnosprawnościami, zakup niezbędnych środków ochrony osobistej oraz
przekazywanie ww. środków, co jest zbieżne z celami wskazanymi w ustawie z dnia 2 marca 2020 r.
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.
z 2020 r. 374 ,567, 568, 695 i 875).
Działania w ramach projektu oparte są o zorganizowanie konkursu plastycznego oraz konkursu
wokalnego, w tym powołanie Jury konkursu, opracowanie regulaminu konkursów, przeprowadzenie
wystawy konkursowej oraz konkursu wokalnego, rozdanie drobnych upominków oraz
przeprowadzenie szkolenia związanego ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 i
zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby wśród osób z niepełnosprawnościami. W ramach
projektu planuje się zorganizowanie jednego spotkania w budynku, który spełniać będzie wszystkie
wymogi epidemiologiczne związane ze zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.
Zaplanowane działania pozwolą grupie ok. 120 beneficjentów (Mieszkańców ww. Powiatów –
uczestników ww. konkursu oraz spotkania) a poprzez ww. osoby zdecydowanie większej liczbie
Mieszkańcom ww. Powiatów (ok. 1.000 osób) na wsparcie aktywności osób z
niepełnosprawnościami poprzez włączenie ich do bieżącego nurtu życia społecznego oraz
pokonanie stereotypów związanych z postrzeganiem osób z niepełnosprawnościami, jako mniej
wartościowych członków społeczeństwa oraz pozwoli na zdobycie wiedzy m.in. w obszarach:
zachowania szczególnych zasad higieny osobistej, zasad dokonywania bezpiecznych zakupów, zasad
korzystania z transportu zbiorowego, zasad spędzania czasu z domownikami podczas kwarantanny.
Zostanie ponadto przeprowadzona akcja promocyjna w mediach społecznościowych oraz w
Internecie w zakresie organizacji spotkania w budynku przy zachowaniu wszelkich wymogów
higienicznych, tak aby dodatkowo zachęcić Mieszkańców ww. Powiatów do udziału w ww.
konkursach oraz spotkaniu, co przyczyni się do rozszerzania wiedzy z zakresu zapobiegania
rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.
Dodatkowo opracowanie oraz przekazywanie ulotek informacyjnych, przyczyni się popularyzowania
wiedzy z zakresu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wśród osób z
niepełnosprawnościami w ww. Powiatach.
Dzięki realizacji projektu zostanie w sposób wielowymiarowy przeprowadzone wsparcie aktywności
osób z niepełnosprawnościami poprzez włączenie ich do bieżącego nurtu życia społecznego oraz
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zostanie przeprowadzona wielowymiarowa walka z stereotypami związanymi z postrzeganiem osób
z niepełnosprawnościami, jako mniej wartościowych członków społeczeństwa oraz zostanie
wzmocniona wiedza z zakresu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wśród
Mieszkańców ww. Powiatów. Ważnym aspektem przeprowadzonego spotkania będzie również
aspekt zniwelowania przykrych obciążeń psychicznych związanych z przymusowym odizolowaniem
oraz ww. spotkanie przyczyni się do wzmocnienia poczucia wsparcia i przynależności tych osób do
Wspólnoty Mieszkańcy Województwa Mazowieckiego.
Wszystkie realizowane zadania będą nieodpłatne dla odbiorców.
Rekrutacja do udziału w konkursie oraz w spotkaniu integracyjnym zostanie przeprowadzona
zgodnie ze wszystkimi zasadami przeciwdziałania dyskryminacji, szczególnie osób z
niepełnosprawnościami, w tym w każdym powiecie około 20-osobowa grupa osób z
niepełnosprawnościami zostanie zaproszona do udziału w konkursach oraz do udziału w spotkaniu.
W spotkaniu weźmie udział ok 100 osób, w tym ok. 60 osób z niepełnosprawnościami z
województwa Mazowieckiego.

Miejsce realizacji

Powiat Legionowski, Powiat Nowy Dwór Mazowiecki oraz Powiat Wołomiński

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

liczba przeprowadzonych spotkań 1 dokumentacja
fotograficzna

liczba przeprowadzonych konkursów 2 regulamin konkursu
plastycznego oraz
wokalnego, dokumentacja
fotograficzna

liczba uczestników konkursów 60 lista osób - uczestników
konkursów

liczba uczestników spotkania
integracyjnego - Gali konkursów

100 dokumentacja
fotograficzna

opracowany tekst ulotki informacyjnej 1 szt. opracowany tekst ulotki
informacyjnej

liczba wydrukowanych ulotek
informacyjnych

200 szt. faktura za dokonanie
wydruku ulotek

ilość środków ochronnych użytych przy
realizacji projektu: maseczki
ochronnych

200 szt. faktura za środków
ochronnych użytych przy
realizacji projektu
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ilość środków ochronnych użytych przy
realizacji projektu: płyny do
dezynfekcji - żel antybakteryjny
antywirusowy 150 ml

200 szt. faktura za środków
ochronnych użytych przy
realizacji projektu

wzrost poczucia włączenia osób z
niepełnosprawnościami do głównego
nurty życia społecznego

50 rozmowy z uczestnikami
konkursów

niwelowanie uprzedzeń wobec osób z
niepełnosprawnościami

40 rozmowy z uczestnikami Gali

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie „Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jabłonna” na terenie Powiatu Legionowskiego
funkcjonuje od 2017 r., i skupia wokół siebie prężnych Mieszkańców Gminy Jabłonna oraz
wspomnianego powiatu, mających za cel aktywizację oraz integrację Wszystkich Mieszkańców.
Zgodnie z przyjętym statutem, celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego,
obejmująca m.in. zadania w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
środowisk marginalizowanych i defaworyzowanych, borykających się z trudnościami pozostawania
na marginesie głównego nurtu życia społecznego, ochrony i promocji zdrowia, oraz spędzanie
wolnego czasu beż używania używek, w tym alkoholu oraz narkotyków.
Stowarzyszenie swoje cele realizuje m.in. poprzez prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej
wśród społeczności lokalnej oraz inicjowanie wsparcia i pomoc w różnego rodzaju
przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych. Podczas ww. wydarzeń staramy się przekazywać dobre
wzorce zachowań, w tym zachowań prorodzinnych bez przemocy oraz staramy się zapraszać do
udziału w prelekcjach i dyskusjach z Mieszkańcami Naszego Powiatu osoby, które mogą pokazać
własnym życiem w jaki sposób można wyjść z nałogów i wrócić do pełni życia.
Podczas ww. spotkań, które przyciągają liczne rzesze Mieszkańców, zarówno dzieci, młodzież, osoby
dorosłe oraz Seniorów, prowadzimy różnego rodzaju zabawy rodzinne i konkursy do udziału w
których biorą udział również osoby pełnosprawne oraz osoby z niepełnosprawnościami pokazując,
iż osoby z niepełnosprawnościami są równymi członkami społeczności lokalnej.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W 2018 oraz 2019 Stowarzyszenie „Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jabłonna” przy współpracy
licznych darczyńców oraz wolontariuszy zorganizowało ponad 20 różnorodnych spotkań z
Mieszkańcami Powiatu Legionowskiego, Powiatu Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Powiatu
Wołomińskiego, podczas których prowadzone są zajęcia związane z realizacją celów statutowych, w
tym z aktywnym i zdrowym trybem życia oraz wsparciem osób z niepełnosprawnościami.
Stowarzyszenie aktywnie współpracuje również z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego, gdzie dzięki wsparciu Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa
Mazowieckiego Stowarzyszenie może prowadzić różnego rodzaju konkursy i zabawy przekazując
drobne upominki przekazane przez ww. Urząd Marszałkowski. Stowarzyszenie „Stowarzyszenie
Przyjaciół Gminy Jabłonna” było również inicjatorem uhonorowania zasłużonych Mieszkańców
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Gminy Jabłonna zaszczytnym Medalem Pamiątkowym Pro Mazovia nadawanym przez Pana Adama
Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Stowarzyszanie w 2018 oraz 2019 r. realizowało również projekty ze środków własnych i dotyczył
wspierania Mieszkańców Powiatu Legionowskiego, Powiatu Nowego Dworu Mazowieckiego oraz
Powiatu Wołomińskiego w obszarze profilaktyki zdrowotnej oraz wsparcia osób z
niepełnosprawnościami. Stowarzyszanie w ramach realizacji ww. przedsięwzięć zorganizowało 4
spotkania oraz dwa ośmiogodzinne szkolenia z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz
ich opiekunów. Z uwagi na ograniczone fundusze zasięg projektów oraz ich efekty objęły wsparciem
ok. 500 osób. Niemniej jednak realizacja tych zadań pozwoliła nam poznać szczegółowo potrzeby w
zakresie postaw prozdrowotnych oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami - Mieszkańców z
terenu ww. powiatów oraz opracować działania, które będą pomoce w rozwiązaniu poznanych
problemów.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Do realizacji projektu zostaną zaproszone osoby posiadające doświadczenie w realizacji podobnych
zadań, w tym zorganizowania i przeprowadzenia konkursów plastycznych i wokalnych wśród osób z
niepełnosprawnościami.
Kadrę zarządzającą będą stanowili członkowie i wolontariusze Oferenta oraz specjaliści.
Przewidywane wymagania obędą obejmowały:
- koordynator projektu - osoba posiadająca minimum trzyletnie doświadczenie na stanowisku
kierowniczym w pracy w organizacjach pozarządowych, w tym kierowania projektami
współfinansowanymi ze środków publicznych. Koordynator będzie odpowiedzialny za prawidłową
realizację całości projektu oraz jego prawidłowe rozliczenie.
- specjalista/osoba na co dzień pracująca z osobami z niepełnosprawnościami w ramach warsztatów
terapii zajęciowej na terenie Województwa Mazowieckiego, która zna potrzeby ww. osób, która
odpowiedzialna będzie za opracowanie ulotki informacyjnej oraz za przeprowadzenie prelekcji
podczas spotkania integracyjnego w budynku przy zachowaniu wszelkich wymogów higienicznych
oraz prowadząca dystrybucję środków ochronnych użytych przy realizacji projektu – 1 osoba na co
dzień pracująca z osobami z niepełnosprawnościami, posiadająca minimum 5 lat doświadczenia w
ww. obszarze.

Wolontariusze – 3 osoby w wieku 45+ oraz 60+. ich zadaniem będzie wsparcie dla Koordynatora
oraz osoby prowadzącej prelekcje oraz przede wszystkim prowadzenie dystrybucji środków
ochronnych użytych przy realizacji projektu.
Praca Koordynatora projektu oraz Wolontariuszy stanowić będzie wkład własny w realizacje projekt.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Nawiązanie współpracy z
koordynatorem projektu

0,0    
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2. Zatrudnienie specjalisty/osoby na co
dzień pracująca z osobami z
niepełnosprawnościami w ramach
warsztatów terapii zajęciowej na
terenie Województwa Mazowieckiego,
która zna potrzeby ww. osób, która
odpowiedzialna będzie za
opracowanie ulotki informacyjnej oraz
za przeprowadzenie prelekcji podczas
spotkania integracyjnego w budynku
przy zachowaniu wszelkich wymogów
higienicznych oraz prowadząca
dystrybucję środków ochronnych
użytych przy realizacji projektu -
umowa zlecenia/umowa o dzieło

1700,0    

3. Opracowanie i druk ulotki
informacyjnej

600,0    

4. Zakup środków ochronnych użytych
przy realizacji projektu, w tym
maseczki ochronne, płyny
dezynfekcyjne,

1500,0    

5. Zorganizowanie spotkania
integracyjnego - Gali konkursów 1
spotkanie -
wynajęcie sali, nagłośnienie i jego
obsługa, catering: kanapeczki, ciasto,
herbata, kawa,
owoce, ciastka suche

5000,0    

6. Nagrody dla uczestników projektu, np.
kubki termiczne, MP3, powerbank

1200,0    

7. Praca Koordynatora projektu oraz
Wolontariuszy stanowić będzie wkład
własny w realizacje projekt.

1000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11000,0 10000,0 1000,0

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;
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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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