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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 Pomocy Potrzebującym "Nadzieja", Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000193124, Kod pocztowy: 05-120, Poczta: Legionowo, Miejscowość:
Legionowo, Ulica: Piłsudskiego, Numer posesji: 3, Województwo:mazowieckie, Powiat:
legionowski, Gmina:m. Legionowo, Strona www: www.lutw.net/ www.spp-
nadziejaslaskdatacenter.pl, Adres e-mail: spp-nadzieja@wp.pl, Numer telefonu: 227840515,
 
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)

Roman Biskupski
 
Adres e-mail: r_biskupski@wp.pl Telefon: 664022971

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Legionowski tydzień osób niepełnosprawnych.

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

24.08.2020 Data
zakończenia

30.08.2020

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

Wnioskodawca jakim jest Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Nadzieja" zrealizuje zadanie z
zakresu "Organizowania regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i
rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach" pt.
"Legionowski tydzień osób niepełnosprawnych". Projekt ma na celu przede wszystkim uwidocznić
lokalnej społeczności obecność osób niepełnosprawnych w ich otoczeniu i pozbawić złudnego
wrażenia, że problem ten jest znikomy bądź w ogóle nie istnieje. Działania, które zostaną
przeprowadzone uświadomią pozostałym mieszkańcom Gminy Miejskiej Legionowo, że
niepełnosprawność nie jest wyrokiem na całe życie, pozbawiającym te osoby aktywnego
uczestniczenia w życiu publicznym oraz nie mogą stanowić przesłanki do pojawienia się zjawiska
wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami z życia społecznego.
Podsumowując powyższą treść Oferent definiuje cele szczegółowe w następujący sposób:
- zwrócenie uwagi na konieczność integracji osób niepełnosprawnych z pozostałymi mieszkańcami
Legionowa,
- włączenie grupy osób z niepełnosprawnościami do życia publicznego lokalnej społeczności,
- aktywizacja rekreacyjna, sportowa i kulturalna osób niepełnosprawnych,
- integracja środowiska osób niepełnosprawnych zamieszkujących obszar Gminy Miejskiej
Legionowo.
Cele realizacji zadania zostaną osiągnięte poprzez podjęcie konkretnych działań z poszczególnych
dziedzin życia społecznego:
- sport: organizacja Marszu Nordic Walking dla osób niepełnosprawnych, spacer po mieście
Legionowo przy jednoczesnym pogłębieniu wiedzy o historii tego miasta;
- rekreacja: wycieczka do Ośrodka Szkoleniowego WAT w Zegrzu połączona ze wspólną integracją
przy pieczeniu kiełbasek na przygotowanym przez siebie ognisku.
- kultura: przygotowanie prac artystycznych przez osoby niepełnosprawne i zorganizowanie
wystawy w siedzibie Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku najciekawszych twórczości
chociażby z rękodzieła czy też prac malarskich bądź fotograficznych.
Odbiorcami zadania będą wyłącznie osoby niepełnosprawne. Będą to mieszkańcy Gminy Miejskiej
Legionowo. Będą to członkinie Legionowskiego Klubu Amazonek, Klubu "Senior+" w Legionowie,
Dziennego Domu "Senior+" w Legionowie, członkowie Oddziału Rejonowego Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Legionowie oraz kombatanci skupieni w związkach
kombatanckich działających na terenie Gminy Miejskiej Legionowo. Warunkiem uczestnictwa w
projekcie będzie udokumentowanie posiadanego zaświadczenia o niepełnosprawności. Oczywistym
faktem jest również to, że Oferent będzie starał się, także dotrzeć do osób całkowicie wykluczonych
i odizolowanych od reszty lokalnej społeczności, jednakże z własnego doświadczenia wiemy jak
trudne jest to zadanie z wielu powodów, nie tylko z braku informacji o istnieniu i miejscu
zamieszkania tych osób lecz często ze zwykłej ich niechęci do uczestnictwa w tego typu
inicjatywach. Na pewno do tego celu wykorzystamy członków Legionowskiego Centrum
Wolontariatu Seniorów, którzy zdobywając zaufanie tych najbardziej potrzebujących niosąc im
często pomoc doraźną mogą wykorzystać ten fakt i nakłonić swoich podopiecznych do wyjścia z
domu i otworzenia się na drugiego człowieka. Wnioskodawca przewiduje udział 30 osób w całości
realizacji zadania.
Rekrutacja uczestników zadania będzie prowadzona poprzez zgłoszenia telefoniczne pod numerem
telefonu SPP-Nadzieja 22 784 05 15 , e-mailowo na adres
spp-nadzieja@wp.pl bądź poprzez zgłoszenia osobiste w siedzibie stowarzyszenia przy ul.
Piłsudskiego 3 w Legionowie w godzinach pracy biura tj. 9.30 - 15.00. O kolejności udziału w
projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz stopień wykluczenia społecznego oraz ogólnej
sytuacji materialnej i rodzinnej potencjalnych beneficjentów zadania.
Etapem końcowym projektu będzie wydanie publikacji pt. "Niepełnosprawni wśród nas"
zawierającej zarówno opisowe streszczenie projektu jak również treści wizualne w postaci zdjęć
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zrobionych w trakcie poszczególnych działań realizowanych w ramach projektu. Celem tej
inicjatywy będzie utrwalenie wiedzy o osobach niepełnosprawnych w lokalnej społeczności i
podtrzymanie pamięci o konieczności aktywizacji tej grupy osób oraz nie dopuszczenie do sytuacji,
w której poczują się oni wykluczeni "inni" od zwykłych mieszkańców Legionowa.

Miejsce realizacji

Obszar Gminy Miejskiej Legionowo, siedziba Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym "Nadzieja", ul.
Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo, Ośrodek Szkoleniowy WAT w Zegrzu Groszkowskiego 2, 05-131
Zegrze.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Zorganizowanie Marszu Nordic
Walking wraz z instruktażem
wstępnym i profesjonalną rozgrzewką.

1 Lista uczestników,
dokumentacja zdjęciowa,
artykuły w lokalnej prasie
senioralnej.

Wspólny spacer z elementami
poznawczymi historii Gminy Miejskiej
Legionowo.

1 Lista uczestników,
dokumentacja zdjęciowa,
artykuły w lokalnej prasie
senioralnej.

Wyjazd integracyjny nad Jezioro
Zegrzyńskie (wspólne ognisko)

1 Lista uczestników,
dokumentacja zdjęciowa,
artykuły w lokalnej prasie
senioralnej.

Wystawa prac artystycznych
przygotowanych przez osoby
niepełnosprawne (prace rękodzieła,
fotografie)

1 Dokumentacja zdjęciowa,
artykuły w lokalnej prasie
senioralnej.

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 Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”działa w Legionowie od 2004 roku i jest
organizacją pożytku publicznego. Jednym z naszych celów statutowych jest rozwijanie uczestnictwa
mieszkańców w życiu publicznym, a z drugiej strony inspirowanie i wspieranie nowatorskich form
funkcjonowania lokalnych instytucji publicznych. Od 2006 r. pracujemy z liczną grupą legionowskich
seniorów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW). Z naszej inicjatywy powstała w 2011 r.
20-ta w Polsce Legionowska Rada Seniorów. W stowarzyszeniu prowadzona jest też profilaktyka
zdrowotna osób starszych i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Współpracujemy z wieloma
organizacjami pozarządowymi realizując wspólne projekty w tym międzypokoleniowe dla osób
najuboższych. np. z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legionowie. Z naszej inicjatywy wspólnie ze
Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów, organizacjami kombatanckimi i innymi organizacjami
senioralnymi organizujemy Legionowskie Senioralia i Legionowskie Potyczki Wokalne Seniorów, w
których uczestniczą zespoły z całego Mazowsza. Stowarzyszenie prowadzi Legionowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku, Legionowski Klub AMAZONEK, Legionowskie Centrum Wolontariatu Seniorów
oraz Klub SENIOR+ w Legionowie.

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:
a. pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin o osób (PKD 88.99.Z),
b. ochrona i promocja zdrowia (PKD 86.90.E ),
c. działania na rzecz osób niepełnosprawnych (PKD 88.99.Z),
d. promocja i organizacja wolontariatu (PKD 88.99.Z),
e. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnienie z pracy (PKD 88.99.Z),
f. promocja nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty (85.59.B),
g. upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku (PKD 93.29.Z),
h. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
(PKD 85.59.B),
i. działalność turystyczna, pozostała (PKD 93.29.Z),
j. działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD),
k. redagowanie i wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, informatorów,
plakatów i ulotek (PKD 85.59.B),
l. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD
94.99.Z),
m. działalność charytatywna (PKD 94.99.Z).

Działalność odpłatna pożytku publicznego:
a. pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin o osób (PKD 88.99.Z),
b. ochrona i promocja zdrowia (PKD 86.90.E),
c. działania na rzecz osób niepełnosprawnych (PKD 88.99.Z),
d. promocja i organizacja wolontariatu (PKD 88.99.Z),
e. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy (PKD 88.99.Z),
f. promocja nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty (PKD 85.59.B),
g. upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku (PKD 93.29.Z),
h. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia ,gdzie indziej niesklasyfikowane
(PKD 85.59.B),
i. działalność turystyczna, pozostała (PKD 93.29.Z),
j. działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.29.Z),
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k. redagowanie i wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, informatorów,
plakatów i ulotek (PKD 85.59.B),
l działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowanych (PKD 94.99.Z).

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Oto niektóre projekty, zakładające udział osób niepełnosprawnych jakie udało się Wnioskodawcy
zrealizować:
1.Od 1 kwietnia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku Stowarzyszenie było liderem projektu
POKL/7.2.1./2013 wspólnie z PUP i OPS pod nazwą Legionowskie Centrum Integracji Społecznej na
kwotę 1 296,280 zł. Projekt został zakończony i rozliczony w terminie. Wynikiem jest działające w
Legionowie Centrum Integracji Społecznej. Projekt realizowany w ramach funduszy norweskich.
2."Głowa do góry"- biuro porad specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych. Zadanie
dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Celem zadania było
prowadzenie dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Legionowskiego: poradnictwa społeczno -
prawnego, poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnych zajęć
z rehabilitantem. Łączna wartość dofinansowania wyniosła 17.700 zł.
3. "Pomagamy starszym" - projekt rzeczowo przyczynił się do zapewnienia pomocy osobom
niepełnosprawnym, starszym, wykluczonym społecznie, w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym,
ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Miejskiej Legionowo. Działania podjęte podczas realizacji
projektu miały charakter pomocowy poprzez zapewnienie miejsca spotkań legionowskim seniorom
oraz aktywizację społeczną środowiska osób starszych. Osiągnięcie założonego wcześniej celu
umożliwiły następujące działania:
- stworzenie miejsca spotkań w siedzibie Wnioskodawcy w postaci tzw. „kawiarenki”, gdzie seniorzy
mogli spotykać się we własnym gronie, napić się kawy, herbaty, zjeść ciastko;
- zorganizowanie zajęć z gimnastyki rehabilitacyjnej;
- zorganizowanie warsztatów rękodzieła pn. „Robótki ręczne”;
- zorganizowanie warsztatów kulinarnych. Projekt finansowany ze środków budżetowych Gminy
Miejskiej Legionowo - 10.000 zł.
4. "Aktywnie i z głową - międzypokoleniowo" - zadanie z zakresu działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Miejskiej
Legionowo - aktywizacja społeczna seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej,
turystycznej i środowiskowej. Działaniami podjętymi w ramach projektu była organizacja spotkań i
wycieczek integracyjnych oraz konferencji z zakresu rehabilitacji fizycznej osób starszych z
niepełnosprawnościami jak również promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

W trakcie realizacji zadania Wnioskodawca wykorzysta wkład osobowy w postaci pracy
wolontariackiej wolontariuszy z Legionowskiego Centrum Wolontariatu Seniorów. Będzie to
dodatkowa pomoc w organizacji poszczególnych przedsięwzięć zaplanowanych w realizacji zadania.
Wolontariusze z uwagi na swój wiek będą wykonywać tylko lekkie prace korygujące sprawność
przebiegu poszczególnych działań. Dlatego też Oferent oficjalnie nie zgłasza wkładu osobowego
jako część kosztorysu realizacji projektu. Dodatkowo dysponujemy własną siedzibą, w której
odbywają się zajęcia Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i spotkania Klubu "Senior+" w
Legionowie, powierzchnia lokalu jest pokaźna, gdyż całościowy metraż budynku stanowi około 750
m2, co zapewni doskonałą przestrzeń do zorganizowania wystawy prac uczestników zadania.
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynagrodzenie dla profesjonalnego
trenera nordic walking.

500,0    

2. Zapewnienie cateringu dla 30 osób
podczas imprezy integracyjnej. 30 os .x
20 zł./1 os

600,0    

3. Usługa transportowa w obie strony
Legionowo Rynia - Rynia Legionowo
(wyjazd integracyjny )

600,0    

4. Wynagrodzenie dla przewodnika po
historycznych miejscach Legionowa
podczas wspólnego spaceru.

300,0    

5. Zakup 30 zestawów podstawowych
kijków do nordic walking. 32 zestawów
x 30 zł. / 1 zestaw

960,0    

6. Zakup materiałów służących do
wykonywani prac artystycznych
origami papier zwykły biały + ozdobny
różnokolorowy.

500,0    

7. Zakup materiałów służących do
wykonywania prac artystycznych
malarskich 4 sztalugi x 30 zł. / 1
sztaluga
4 zestawy farb malarskich x 50 zł. 1
zestaw, bloki do farb akrylowych i
olejnych 4 szt. x 80 zł.

640,0    

8. Zakup papieru fotograficznego w celu
przygotowania wystawy
najciekawszych fotografii. 4 zestawy. x
100 zł./ 1 zestaw.

400,0    

9. Obsługa administracyjno-
organizacyjna zadania (koordynator
zadania) 20 godz. x 45 zł./ 1 godz.

900,0    

10. Obsługa finansowo-rachunkowa
projektu.

400,0    

11. Opracowanie treści wydanej publikacji. 500,0    

12. Opracowanie graficzne publikacji
"Niepełnosprawni wśród nas"

500,0    

13. Pokrycie kosztów wydruku 200 szt.
publikacji. 200 x 10 zł. 1 szt.

2000,0    
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14. Pokrycie kosztów zakupu artykułów
biurowych związanych z
prowadzeniem ewidencji działań
realizowanych w ramach projektu. (
materiały piśmiennicze, segregatory,
obwoluty, zszywacz, zszywki, teczki do
segregatora.

400,0    

15. Promocja zadania. (wydruk plakatów,
ulotek, wynajem lokalnej TV
Legionowo.

800,0    

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.
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(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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