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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 "Karuzela", Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000293451, Kod pocztowy: 26-600, Poczta: Radom, Miejscowość: Radom, Ulica: Cicha, Numer
posesji: 8/10, Numer lokalu: 161, Województwo:mazowieckie, Powiat: Radom, Gmina:m. Radom,
Strona www: karuzela.org, Adres e-mail: stowarzyszenie@karuzela.org, Numer telefonu: 509 057
823,
 
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)

Sylwia Waśkiewicz
 
Adres e-mail: stowarzyszenie@karuzela.org Telefon: 509
057 823

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Mikołajki w Górach

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.10.2020 Data
zakończenia

15.12.2020

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

W ramach zadania zostanie zorganizowany 3 dniowy integracyjny wyjazd mikołajkowy w góry.
Podczas 3 dniowego integracyjnego wyjazdu uczestnicy przejdą górskimi szlakami i dolinami, zażyją
wodnej kąpieli w Termie Bania w Bukowinie Tatrzańskiej, oraz wezmą udział w kuligu mikołajkowym
zakończonym integracyjną kolacją przy ognisku i mikołajkowymi prezentami przyniesionymi przez
Mikołaja. Zadanie realizowane będzie bezpośrednio na rzecz osób niepełnosprawnych
zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego Bezpośrednimi beneficjentami zadania
będą dziewczynki i chłopcy w wieku od 6 do 24 lat posiadające aktualne orzeczenie o
niepełnosprawności. Ze względu na niepełnosprawność bezpośrednich uczestników zadania w
działaniach
zaplanowanych do realizacji wezmą udział ich opiekunowie/ rodzice którzy zapewnią
bezpieczeństwo i opiekę podczas realizacji udziału w zaplanowanym wyjeździe swoich
niepełnosprawnych podopiecznych. Prowadząc Grupę Wsparcia i działając od 12 lat na rzecz osób
niepełnosprawnych posiadamy doświadczenie i wiedzę z jakimi problemami borykają się na co
dzień rodziny wychowujące osobę niepełnosprawną. Rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne,
dotknięte przeróżnymi zaburzeniem, w większości są odrzucani przez swoje otoczenie. Postawy
izolacji i marginalizacji przekazywane są dzieciom, a w następstwie kolejnym pokoleniom. Silne
zaburzenia zachowania,czy niepełnosprawność umysłowa bądź fizyczna często powodujące
kalectwo społeczne. Brak wystarczającej wiedzy na temat niepełnosprawności powoduje brak
akceptacji a niejednokrotnie lęk przed dotkniętą niepełnosprawnością osobą. Osoby
niepełnosprawne dosyć często nie są rozumiani przez osoby trzecie, czego konsekwencją jest
odtrącenie, a przez to trwała izolacja, co powoduje brak kontaktów społecznych i pogłębianie się
problemów. Bez regularnych kontaktów społecznych,
szczególnie u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, pojawiają się dodatkowe powikłania w
zachowaniu jak agresja, autoagresja czy depresja. W związku z niezrozumieniem czy niewiedzą
społeczna na temat różnych niepełnosprawności występujących w społeczeństwie a czasami braku
woli zrozumienia zaburzeń bo "Mnie to nie dotyczy " osoby niepełnosprawne nie uczestniczą w
grupowych, zorganizowanych np. w szkole imprezach turystyczno- rekreacyjnych. Opiekunowie
szkolni organizujący wyjazd dla dzieci nie chcą brać odpowiedzialności za czasami nieprzewidywalne
zachowanie dziecka czy nastolatka, pomimo chęci i zgody rodzica na wyjazd. Sami rodzice w obawie
przed kolejnym niezrozumieniem i odtrąceniem nie podejmują inicjatyw aktywnego spędzania
czasu
w atrakcyjnych turystycznie miejscach. Takie działania powodują marginalizację całej rodziny w
środowisku w którym żyje osoba niepełnosprawna. Udział osób niepełnosprawnych wraz z
opiekunami w zadaniu umożliwi tym osobom spędzić rekreacyjny i atrakcyjny turystycznie wyjazd w
górach połączony z obchodami Mikołajek. Udział w tak atrakcyjnym działaniu pozwoli zaspokoić
potrzebę aktywności turystycznej, zmieni sposób myślenia i zaszczepi potrzebę kontynuowania
aktywności turystyczno- rekreacyjnej, oraz chęć kontynuowania a nawet samodzielnego inicjowania
działań wymagających aktywności co zaprocentuje lepszym dostosowaniem do życia w
społeczeństwie, poprawi i wzmocni pewność siebie, a przede wszystkim uchroni osoby
niepełnosprawne przed problemem wykluczenia społecznego. Zadanie rozpocznie się promocją
zadania, która zapewni nabór 24 uczestników, osób niepełnosprawnych, dziewczynek i chłopców w
wieku od 6 do 24 lat wraz z
24 opiekunami ze względu na bezpieczeństwo i orzeczoną niepełnosprawność. Zostaną rozesłane
mailowe informacje o zadaniu do podopiecznych Stowarzyszenia Karuzela z terenu województwa
mazowieckiego. Umieszczona zostanie informacja na stronie oferenta i fan pagu stowarzyszenia
oraz tablicy ogłoszeń w Instytucie Rozwoju Dziecka. Równocześnie z promocja trwać będzie
nabór uczestników, oraz rezerwacja autokaru, noclegów, biletów wstępu i przewodnika. Uczestnicy
kwalifikowani będą zgodnie z przyjętymi kryteriami. W przypadku rezygnacji uczestnika w zadaniu,
zostanie utworzona lista rezerwowa, co zapewni prawidłowy przebieg realizacji zadania.
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Kryteria doboru uczestników zadania:
- udział w zadaniu osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren województwa mazowieckiego,
- wypełnione oświadczenie przez rodzica/ opiekuna prawnego o zamieszkaniu niepełnosprawnego
uczestnika zadania na terenie woj. mazowieckiego
- wypełnione oświadczenie przez rodzica/ opiekuna prawnego o występowaniu u uczestnika zadania
niepełnosprawności i posiadanie przez niego aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
Dowodem na wykonanie zadania będą faktury, rachunki, lista uczestników oraz ankiety.

Miejsce realizacji

Zadanie zostanie zrealizowane na południu Polski w polskich górach i ich okolicach. Podczas 3
dniowego integracyjnego wyjazdu uczestnicy przejdą górskimi szlakami i dolinami, zażyją wodnej
kąpieli w Termie Bania w Bukowinie Tatrzańskiej, oraz wezmą udział w kuligu mikołajkowym
zakończonym integracyjną kolacją przy ognisku i mikołajkowymi prezentami przyniesionymi przez
Mikołaja.

Biuro realizacji zadania będzie mieścić się w Instytucie Rozwoju Dziecka w Radomiu przy ul.
Starokrakowskiej 135 prowadzonym przez Stowarzyszenie Karuzela. W biurze będzie
przechowywana dokumentacja związana z prawidłową realizacja zadania.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Zwiększenie umiejętności
samodzielnego przygotowania
rodzinnego wyjazdu lub wycieczki

90 % uczestników ankieta przed i po realizacji
zadania

Zaszczepienie w uczestnikach potrzeby
kontynuowania aktywności
turystycznej i rekreacyjnej

90% uczestników ankieta przed i po realizacji
zadania

Udział w atrakcyjnym wyjeździe 24
osób niepełnosprawnych

100% uczestników oświadczenie opiekuna
osoby
niepełnosprawnej

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

Stowarzyszenie Karuzela jest jedną z czołowych organizacji pozarządowych w Radomiu. Specjalizuje
się w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami
zachowania zachowania m.in. takimi jak autyzm, zespół Aspergera ADHD. Od powstania w 2007
roku działalność stowarzyszenia prężnie z roku na rok się rozwija i powiększa o nowe działania na
rzecz mieszkańców Mazowsza, podopiecznych i członków organizacji. Rok rocznie stowarzyszenie
swoimi działaniami obejmuje od 2 do 3 tysięcy osób. Początki działań organizacji to grupa wsparcia
dla 15 rodziców borykających się samotnie z chorobą swojego dziecka, dająca wzajemne wsparcie i
pomoc w trudnych chwilach związanych z wychowywaniem niepełnosprawnego dziecka. Grupa
wsparcia działa systematycznie od samego początku działalności organizacji spotykając się 2 razy w
miesiącu w piątek w godzinach od 9.00 do 12.00. Na grupę wsparcia może przyjść każdy, kto
potrzebuje wsparcia i pomocy innych rodziców. Na poszczególne spotkania zapraszani są specjaliści
z różnych dziedzin, wszystko zależy od oczekiwań rodziców uczęszczających na grupę.
Przez 12 lat stowarzyszenie rozwinęło swoją działalność i obecnie w ramach swojej działalności
statutowej prowadzi:
• Przedszkole dla 75 dzieci
• Żłobek dla 30 dzieci
• Poradnie Rodzinną jako podmiot leczniczy,
• Niepubliczną Poradnię Specjalistyczną Centrum Edukacji Terapii i Rehabilitacji

Systematycznie, w ramach pozyskanych środków z zadań zlecanych organizujemy:
• warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli,
• konferencje w których uczestniczy średnio 300 osób,
• treningi umiejętności społecznych,
• treningi asertywności,
• kolonie terapeutyczne, turnusy rehabilitacyjne,
• kilkudniowe wyjazdy integracyjne, spotkania, pikniki,
• kampanie społeczne nt. zdrowia psychicznego,
Ponadto subkonta umożliwiające zbieranie funduszy na terapię i rehabilitacje naszym
podopiecznym.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Stowarzyszenie od pierwszych lat swojej działalności realizuje zadania wspierające aktywność
turystyczna i rekreacyjna osób niepełnosprawnych z terenu województwa mazowieckiego.
Minimum 2 razy w roku organizowany jest wyjazd dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami
w różne atrakcyjne turystycznie miejsca, gdzie osoby niepełnosprawne mogą zobaczyć, doświadczyć
i poznać nowe ciekawe miejsca na terenie Polski.

Zrealizowane dotychczas zadania o podobnej tematyce to min. :

- współfinansowane przez Województwo Mazowieckie – „Mikołaj w Zakopanem”- to trzydniowa
wycieczka, gdzie uczestnicy skorzystali z wód termalnych w Termie Bania, zwiedzili Zakopane m.in.
kościołek i cmentarz na „Penksowym Brzysku”, odbyli spacer po Dolinie Strążyskiej, wjechali na
Kasprowy Wierch, Gubałówkę. Wyjazd połączony był z wizytą Mikołaja, który rozdał dzieciom
prezenty. Wszyscy bawili się przy muzyce góralskiej. W zadaniu łącznie wzięło udział 48 osób.

- współfinansowane przez Województwo Mazowieckie – „Łódzkie Atrakcje” – to jednodniowa
wycieczka do Łodzi, której celem była m.in. integracja osób niepełnosprawnych. Uczestnicy zwiedzili
ZOO, skorzystali z atrakcji Parku Wodnego, Obejrzeli film p.t. Auta 2 w kinie 3D. W zadaniu wzięło
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udział 48 osób.

- współfinansowane przez Województwo Mazowieckie – Małopolska z Historią w Tle – to
trzydniowa wycieczka której celem było wsparcie osób niepełnosprawnych, chorych na autyzm, ZA i
ADHD, w aktywności społecznej. Uczestnicy zwiedzili Zamek w Pieskowej Skale oraz okolice,
Kopalnię Soli w Wieliczce, Kraków trasą królewską (dodatkowo skorzystali z atrakcji parku
wodnego), Oświęcim - Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz – Birkenau. W zadaniu łącznie wzięło
udział 48 osób.

- współfinansowane przez Województwo Mazowieckie - Aktywni Niepełnosprawni- to trzydniowy
wyjazd do Szczawnicy dla osób niepełnosprawnych wspierający te osoby w ich aktywności
turystycznej
i rekreacyjnej.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zostanie zapewnione zaplecze administracyjne w skład którego wejdą niezbędne do realizacji
wyposażenie biurowe tj. biurko z krzesełkiem, komputer z dostępem do internetu, drukarka
niezbędne do przygotowania i właściwej, prawidłowej realizacji zadania.
Nad prawidłowa realizacja zadania i jego koordynacja będzie czuwać prezes stowarzyszenia lub
osoba przez nią wyznaczona. Ponadto prace biurowo- księgowe poprowadzi osoba z
doświadczeniem w rozliczaniu finansowym projektów realizowanych ze środków publicznych.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. 3 dniowy wyjazd w góry - autokar,
ubezpieczenie, parking

4200,0    

2. 3 dniowy wyjazd w góry - nocleg,
całodzienne wyżywienie, bilety
wstępu, organizacja kuligu i
integracyjnej kolacji przy ognisku,
przewodnik

14400,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 18600,0 10000,0 8600,0

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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