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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 dla osób z niepełnosprawnościami "Drzewo marzeń" w Adamowie ,
Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000834092, Kod pocztowy: 26-803,
Poczta: Promna, Miejscowość: Adamów, Ulica: Adamów , Numer posesji: 30, Numer lokalu: 30,
Województwo:mazowieckie, Powiat: białobrzeski, Gmina: Promna, Strona www: , Adres e-mail:
zaz.adamow@gmail.com, Numer telefonu: 536148217,
 
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)

Magdalena Walasik
 
Adres e-mail: zaz.adamow@gmail.com Telefon: 
536148217

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Turystyka bez barier

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

17.08.2020 Data
zakończenia

20.08.2020

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

Grupa docelowa
Adresatami projektu są osoby z różnym stopniem niepełnosprawności, w bardzo dużym stopniu
wykluczone społecznie. Łącznie jest to 25 osób wraz z 19 opiekunami z Powiatu Białobrzeskiego,
Grójeckiego oraz Warszawskiego. Beneficjentami projektu będą osoby, których niepełnosprawność
została potwierdzona orzeczeniem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Większość
uczestników wyjazdu są to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wymagające stałej
opieki i pomocy opiekunów w związku z niezdolnością do samodzielnej, codziennej egzystencji.
Powszechnie uważa się, że osoby z niepełnosprawnością są w Polsce jedną z najbardziej
zmarginalizowanych grup i ciągle doświadczają ograniczeń w dostępie do każdej dziedziny życia
społecznego. Poziom uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w turystyce jest również
marginalny, mimo jej niezaprzeczalnych walorów i pozytywnego wpływu rehabilitacyjnego. Osoby z
niepełnosprawnością pomimo swoich ograniczeń ruchowych pragną podróżować, odkrywać nowe
miejsca oraz spędzać aktywnie wolny czas. Turystyka dla osób z niepełnosprawnościami to także
szansa na relaks i rozrywkę w nowym otoczeniu. Nie można też zapominać o podstawowym celu
turystyki: poznawaniu nowych miejsc oraz kultur i zdobywaniu kolejnych doświadczeń
wzbogacających nasze życie.

Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej
Główny cel to przywrócenie maksymalnej sprawności fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej
oraz przystosowanie do samodzielnego życia. Turystykę osób z różnymi niepełnosprawnościami
należy traktować nie tylko jako aktywny wypoczynek, ale również jako środek terapeutyczno -
wychowawczy, umożliwiający wypróbowanie swoich sił w różnych, często trudnych warunkach.
Ograniczone środki finansowe oraz wykluczenie społeczne rodzin z problemem niepełnosprawności
powodują, ze jej członkowie nie uczestniczą w życiu kulturalnym i społecznym. Ich życie bardzo
często ogranicza się do czterech ścian mieszkania. Tym samym osoby niepełnosprawne, które nie
mogą liczyć na pomoc innych, zmuszone są do rezygnacji z aktywności fizycznej, uprawiania
turystyki i innych dziedzin życia społecznego. Tymczasem, co już wielokrotnie udowodniono,
turystyka ma walory integracyjne, niweluje brak wiary we własne możliwości, łagodzi stres i podnosi
samoocenę, zaś podtrzymywanie kontaktów społecznych pozwala na wyjście z izolacji. Poprzez
udział w wyjeździe osoby z niepełnosprawnościami będą miały możliwość zmiany otoczenia oraz
otwarcia się bardziej na świat. Projekt Turystyka bez barier stworzony jest po to, aby wpływać na
postawy społeczne w kierunku tolerancji i pełnej akceptacji osób z niepełnosprawnością oraz ich
rodzin.

Planowany wyjazd ma charakter integracyjny i edukacyjny oraz wymiar społeczny. 44 osoby, w tym
25 osób z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami, weźmie udział w wycieczce na Mazury. Dla
uczestników będzie to okazja do realizacji marzeń o uczestniczeniu w grupowej imprezie o
charakterze kulturalnym. Dzięki wyjazdowi osoby z niepełnosprawnością poznają kulturę oraz
historię regionu oraz poszerzą znacznie swoją wiedzę w tym zakresie. Poznawanie historii i kultury
Polski połączone z aktywnym uczestnictwem jest doskonałą formą rehabilitacji osób z
niepełnosprawnościami w zakresie zdrowotnym oraz poznawczym. Uprawianie turystyki skutkuje
ogólnym polepszeniem samopoczucia, przywróceniem wiary we własne siły oraz uzyskaniem
równowagi emocjonalnej, a co za tym idzie, odzyskaniem utraconych wartości, sensu życia i
poczucia człowieczeństwa. W sferze psychicznej turystyka stanowi krok w przód do samorealizacji,
rozwoju intelektualnego. Jest to też okazja do przeżywania i doświadczania sytuacji dających
zadowolenie. Osoby z niepełnosprawnościami przezwyciężają kompleksy oraz uczą się pokonywania
trudności i walki z lękiem przed nieznanym. Nie należy zapominać również, że uprawianie turystyki
kształtuje kontakty osobiste. Jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania
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Najistotniejszą zmianą społeczną, która zostanie osiągnięta będzie ograniczenie zjawiska
wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami. Uczestnictwo w wyjeździe sprzyja
integracji osób niepełnosprawnych z całym społeczeństwem i wymusza eliminację wszelkich barier.
Dogłębne poznanie uwarunkowań uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne może
zwiększyć szansę ich uczestniczenia w tej dziedzinie aktywności, którą określa się jako jedną z form
rehabilitacji.

Miejsce realizacji

Mazury, okolice

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba osób z niepełnosprawnościami
które ukończyły projekt Turystyka bez
barier + opiekunowie

44 Ankieta po zakończeniu
wyjazdu,
Certyfikat/ Dyplom po
odbyciu wyjazdu

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie dla osób z niepełnosprawnościami "Drzewo marzeń" istnieje od września 2020 roku.
Od 1 maja 2020 roku zostało organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej w Adamowie, które
działa z sukcesem w powiecie białobrzeskim od 1 maja 2019 roku.
Misją Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia
osobom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Prowadzenie działalności charytatywno - opiekuńczej, systematyzowanie jej form i
podejmowanie działań na rzecz wspierania osób z niepełnosprawnością na każdym etapie życia.
2. Wspieranie działań na rzecz integracji społecznej osób z niepełnosprawnością.
3. Przeciwdziałania izolacji społecznej osób z niepełnosprawnością
4. Wspieranie otoczenia osób z niepełnosprawnością.
5. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością.
6. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W związku z tym, że Stowarzyszenie działa od września 2019 r. brak jest doświadczeń w realizacji
wyjazdów podobnego typu. Planowany projekt będzie pierwszym krokiem w zdobyciu cennego
doświadczenia.
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Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
W projekcie zaangażowani będą członkowie Stowarzyszenia tj. prezes, wiceprezes, skarbnik,
członkowie stowarzyszenia, którzy będą świadczyli nieodpłatnie dobrowolną pracę w ramach prac
społecznych członków na rzecz Stowarzyszenia lub w ramach świadczeń wolontariuszy. Prezes
Stowarzyszenia posiada wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne, studia podyplomowe z
zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, terapii pedagogicznej, specjalizację z zakresu
pomocy społecznej oraz doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Zasoby rzeczowe
Przy realizacji projektu zostanie wykorzystany sprzęt muzyczny, gry edukacyjne oraz integracyjne,
przewodniki. Ponadto przy realizacji projektu wezmą udział członkowie Stowarzyszenia w ramach
pracy społecznej członków Stowarzyszenia tj. skarbnik oraz księgowa. Podczas projektu udział
weźmie również 3 wolontariuszy.

Zasoby finansowe Stowarzyszenie finansuje swoją działalność przede wszystkim ze składek
członkowskich, dotacji z budżetu Państwa oraz darowizn na swoje działania od firm, osób
prywatnych i innych organizacji. Przy realizacji projektu zostanie wykorzystanych 9564,16 zł
środków własnych.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zakwaterowanie i wyżywienie 4 dni dla
25 osób z niepełnosprawnością i 19
opiekunów

11220,0    

2. Transport+ Kierowca+ Parking 5500,0    

3. Rejs statkiem Ruciane Nida- Mikołajki 1760,0    

4. Bilet wstępu do Parku Dzikich Zwierząt
w Kadzidłowie

704,0    

5. Ubezpieczenie NNW 380,16    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 19564,16 10000,0 9564,16

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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