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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: Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej, Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000405015, Kod pocztowy: 08-110, Poczta: Siedlce,
Miejscowość: Siedlce, Ulica: Żytnia, Numer posesji: 17, Numer lokalu: 19, Województwo:
mazowieckie, Powiat: Siedlce, Gmina:m. Siedlce, Strona www: , Adres e-mail:
ksnsiedlce@interia.pl, Numer telefonu: 532459426,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 08-110, Poczta: Siedlce, Miejscowość: Siedlce, Ulica: Błonie, Numer posesji: 11,
Numer lokalu: 35, Województwo:mazowieckie, Powiat: Siedlce, Gmina:m. Siedlce,
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Beata Grochowska
 
Adres e-mail: ksnsiedlce@interia.pl Telefon: 532459426

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Warsztaty rozwijające umiejętności artystyczne i twórcze
osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie aktywność
kulturalnej zakończonej Piknikiem integracyjnym

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.09.2020 Data
zakończenia

20.11.2020

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

Projekt będzie realizowany przez Oddział Siedlecki Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych
Diecezji Siedleckiej.

Miejsce realizacji zadania - Siedlce 08-110 ul. Żytnia 17/19
Okuninka -- Ośrodek Wczasowo Rehabilitacyjny "Astur" XII/6

Grupą docelową niniejszego zadania jest 14 osób niepełnosprawnych w tym osoby poruszające się
na wózkach inwalidzkich, osoby z upośledzeniami ruchowymi i umysłowymi jak i 3 rodziców, oraz 3
wolontariuszy, którzy zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego, miasta Siedlce i
powiatu Siedleckiego. Będzie to łącznie 20 osób.

Przedmiotem niniejszego zadania jest zorganizowanie i przeprowadzenie w trzech etapach
warsztatów zajęciowych stacjonarnych i dwutygodniowego wyjazdu plenerowego dla
niepełnosprawnych, rodziców i wolontariuszy z województwa mazowieckiego, miasta Siedlec i
powiatu Siedleckiego, w zakresie plastyki, teatru i muzyki. Projekt ma na celu rozwinięcie
umiejętności artystyczne i twórcze osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie aktywność
kulturalnej z wyjściem do kina i teatru zakończony Piknikiem integracyjnym zorganizowanym przy
siedzibie KSN-u w Siedlcach woj. mazowieckie. . Łączna liczba uczestników to 20 osób i dwóch
instruktorów zajęciowych, oraz koordynator projektu.

Bezpośrednim wykonawcą zadania będzie Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji
Siedleckiej O/ Siedlce ul. Żytnia 17/19 na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27.01.2020 r.
udzielonego przez Zarząd Główny naszego Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu Głównego z
dnia 01.12.2004 r. zgodnie z paragrafem 33 pkt. 11 Statutu. Pełnomocnictwo obejmuje imienne
samodzielne prowadzenie działalności statutowej, zaciągania zobowiązań, zawierania umów,
zarządzania majątkiem oddziału.

Kryteria doboru uczestników zadania:
1. Zamieszkanie na terenie powiatu Siedleckiego, miasta Siedlce lub innych miast i powiatów
województwa mazowieckiego
2. Dla rodziców posiadanie dziecka/ podopiecznego z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności
wydanym przez Powiatowy Zespół ds. orzekania o Niepełnosprawności
3. Dla wolontariuszy - zawarte porozumienie o wolontariacie na rzecz osób niepełnosprawnych
4. W rekrutacji uczestników zadania przyjęta zostanie zasada niedyskryminowania ich ze względu na
płeć, wykształcenie, wyznanie i miejsce zamieszkania ( miasto, wieś)
5. Kandydaci spełniający kryteria doboru uczestników zadania, będą kwalifikowani według
kolejności zgłoszeń - złożenia deklaracji uczestnictwa.

Sposób dokumentowania działań związanych z wyborem uczestników zadania:

1.Rodzice osoby niepełnosprawne złożą deklarację swojego uczestnictwa, która będzie zawierała
imię i nazwisko danej osoby niepełnosprawnej lub podopiecznego, numer i datę wydania orzeczenia
o niepełnosprawności i termin jego ważności. oraz oświadczenie o wyrażenie zgody na
przetwarzanie swoich i dziecka/ podopiecznego danych osobowych. Przy składaniu deklaracji
rodzice/ opiekunowie przedstawią koordynatorowi projektu oryginał orzeczenia o
niepełnosprawności dziecka/ podopiecznego, który w stosownym oświadczeniu potwierdzi jego
posiadani.
2. Wolontariusze złożą deklarację uczestnictwa, która będzie zawierała również dane dotyczące
zawartego porozumienia o wolontariacie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oświadczenie o
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wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych. Przy składaniu deklaracji wolontariusze przedstawią koordynatorowi projektu oryginał
zawartego porozumienia o wolontariacie, który w stosownym oświadczeniu potwierdzi Jego
posiadanie.
3. Rekrutacji uczestników zadania dokona zespól powołany przez Prezesa Zarządu Oddziału
Siedleckiego KSN DS w Siedlcach, który ze swojego posiedzenia sporządzi stosowny protokół z
załączoną listą uczestników oraz powiadomi zainteresowanych o wynikach rekrutacji.

I etap realizacji zadania rozpocznie się w dniach 1.09 -11.09.2020 r. w siedzibie KSN-u w Siedlcach
od:

1. Zatrudnienie na umowę o dzieło koordynatora projektu
2. Zatrudnienie na umowę zlecenie dwóch instruktorów zajęciowych, którzy poprowadzą zajęcia
terapeutyczne dwa razy w tygodni po dwie godziny dla 20 uczestników z województwa
mazowieckiego
3. Przygotowanie wraz z dwoma instruktorami zajęciowymi harmonogram zajęć dla 20 uczestników
z miasta Siedlce i powiatu Siedleckiego z województwa mazowieckiego
4. Podanie informacji o realizacji projektu drogą telefoniczną, internetową, oraz poprzez media
5. Rekrutacja uczestników do projektu
6. Zapoznanie się uczestników z realizowanym projektem
7. Zakup materiałów biurowych i do prowadzenia zajęć
8. Zapoznanie się z kulturą i obyczajami naszego regionu poprzez przygotowanie i rozmowę z
uczestnikami
9. Zaplanowanie i zorganizowanie wyjścia do kina i teatru raz w miesiącu
10. Zakup biletów wstępu do kina lub teatru dla 20 uczestników projektu z miasta Siedlce i powiatu
Siedleckiego z woj. mazowieckiego

II etap realizacji zadania rozpocznie się w dniach 14.09-28.08.2020 r. w Ośrodku Wczasowo-
Rehabilitacyjnym "Astur" Okuninka

1. Organizacja dwutygodniowego wyjazdu plenerowego dla 20 uczestników projektu z miasta
Siedlce i powiatu Siedleckiego woj. mazowieckiego
2. Zakwaterowanie 20 uczestników projektu z miasta Siedlce i powiatu Siedleckiego woj.
mazowieckiego w Ośrodku w Okunince
3. Przygotowanie wraz z dwoma instruktorami zajęciowymi harmonogram zajęć dla 20 uczestników
z miasta Siedlce i powiatu Siedleckiego z województwa mazowieckiego
4. Prowadzenie zajęć plastycznych codziennie przez 13 dni po 2 godziny przez zatrudnioną na
umowę zlecenie instruktorką zajęciową dla 20 uczestników z miasta Siedlce i powiatu Siedleckiego z
województwa mazowieckiego
5. Prowadzenie zajęć teatralno- muzycznych codziennie przez 13 dni po 2 godziny przez zatrudnioną
na umowę zlecenie instruktorką zajęciową dla 20 uczestników z miasta Siedlce i powiatu
Siedleckiego z województwa mazowieckiego
6. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć dla 20 uczestników z miasta Siedlce i powiatu
Siedleckiego z województwa mazowieckiego
7. Prowadzenie przez wolontariuszy gry i zabawy integracyjno- relaksacyjne dla 20 uczestników z
miasta Siedlce i powiatu Siedleckiego z województwa mazowieckiego
8. Zakup upominków dla 20 uczestników z miasta Siedlce i powiatu Siedleckiego z województwa
mazowieckiego
9. Zakończenie pleneru
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Cel prowadzonych zajęć plastycznych:

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczestników
- rozwijanie sprawności manualnej uczestników
- poznawanie różnego rodzaju materiałów i możliwości ich wykorzystywania w procesie tworzenia

Grupa 20 osobowa z miasta Siedlec i powiatu siedleckiego z woj. mazowieckiego w tym osoby 14
osób niepełnosprawnych poruszające się na wózkach inwalidzkich, osoby z upośledzeniami
ruchowymi i umysłowymi jak i 3 rodziców, oraz 3 wolontariuszy, którzy zamieszkują na terenie
województwa mazowieckiego, miasta Siedlce i powiatu Siedleckiego. Będzie to łącznie 20 osób.

Codziennie podczas dwugodzinnych zajęć plastycznych z instruktorką zajęciową przez 13 dni
zapozna się z różnymi technikami plastycznymi. Pod okiem instruktorki wykonają różne prace
tematyczne. Na zakończenie pleneru 20 uczestników z miasta Siedlce i powiatu Siedleckiego woj.
mazowieckiego otrzyma nagrody oraz zostanie wykonana wystawa prac.

Cele prowadzonych zajęć teatralno- muzycznych

- Rozwijanie kompetencji wiedzy o teatrze
- wyrażanie przeżyć, nastrojów, emocji za pomocą gestów, ruchów, mimiki
- wdrażanie do odkrywania swoich uzdolnień scenicznych , wczuwanie się w rolę i akcję
- rozwijanie umiejętności kreowania odgrywania postaci i identyfikowania się z nimi na scenie
- łagodzenie bólu przy zastosowaniu odpowiednio dobranej muzyki
- oddziaływanie muzyką w chorobach psychosomatycznych, a także w rehabilitacji narządów ruchu
- uspokojenie, rozluźnienie organizmu,
- poprawienie nastroju, dostarczenie pozytywnych przeżyć

Grupa 20 osobowa z miasta Siedlec i powiatu siedleckiego z woj. mazowieckiego codziennie
podczas dwugodzinnych zajęć teatralno- muzycznych z instruktorką zajęciową przez 13 dni zapozna
się z teatrem. W trakcie tych zajęć uczestnicy pod okiem instruktorki przygotują sztukę, która na
zakończenie pleneru zostanie wystawiona publiczności, podczas zajęć teatralnych towarzyszyć
będzie muzyka. Zostaną przygotowane dwie piosenki wykonane przez uczestników. W ciągu 13 dni
nie zabraknie również spacerów i innych atrakcji kulturalnych które zostaną zaplanowane i zależne
od pogody.

Na zakończenie dwutygodniowego pobytu plenerowego 20 uczestników z miasta Siedlec i powiatu
Siedleckiego województwa mazowieckiego otrzyma upominki.

III etap realizacji zadania rozpocznie się w dniach 1.10- 20.11.2020 r w Siedlcach

1.przygotowanie harmonogramu przez dwóch instruktorów
2. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć
3. Kontynuacja zajęć plastycznych z instruktorką dwa razy w tygodniu po 2 godziny dla 20
uczestników z miasta Siedlce i powiatu Siedleckiego z województwa mazowieckiego
4. Kontynuacja zajęć teatralno - muzycznych dwa razy w tygodniu po 2 godziny dla 20 uczestników z
miasta Siedlce i powiatu Siedleckiego z województwa mazowieckiego
5. Wyjście do kina dla 20 uczestników z miasta Siedlce i powiatu Siedleckiego z województwa
mazowieckiego projektu raz w miesiącu x 6 miesięcy
6. Zakup biletów wstępu do kina lub teatru raz w miesiącu dla 20 uczestników z miasta Siedlce i
powiatu Siedleckiego z województwa mazowieckiego
7. Przygotowanie Pikniku Integracyjnego
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8. Wykonanie i rozdanie zaproszeń dla gości
9. Występ uczestników projektu ze sztuką teatralną
10. Poczęstunek
11. Zabawa
12. Zakończenie projektu

W trakcie zajęć również przewidzieliśmy przerwy kawowe dla dla 20 uczestników z miasta Siedlce i
powiatu Siedleckiego z województwa mazowieckiego

Raz w miesiącu chcemy zorganizować dla 20 uczestników wyjście do kina lub teatru. Jest to ważny
punkt w projekcie ponieważ chcemy promować kulturę i wszystko to co jest związane z szerzeniem
kultury w województwie mazowieckim. Dla niepełnosprawnych jest to kolejny punkt aktywności
kulturalnej w organizowanych warsztatach.

W trakcie realizacji projektu chcemy zorganizować Piknik Integracyjny. Data zostanie ustalona
podczas projektu pod względem pogodowym. 20 uczestników projektu wystąpią ze sztuką, która
została przygotowywana na zajęciach z instruktorka zajęciową. Przed rozpoczęciem pikniku zostaną
rozesłane zaproszenia do różnych placówek i instytucji działających na rzecz niepełnosprawnych.
Podczas pikniku z pomocą wolontariuszy i rodziców zostanie przygotowany poczęstunek, oraz
zostaną wystawione prace wykonane przez uczestników projektu podczas zajęć z instruktorką
zajęciową , które będzie można obejrzeć. Na pikniku nie zabraknie śpiewów i tańców. Uczestniczy
projektu również przygotują piosenki i razem wspólnie będzie można sobie pośpiewać.

Miejsce realizacji

Miejsce realizacji zadania -siedziba KSN-u 08-110 Siedlce ul. Żytnia 17/19
Okuninka -- Ośrodek Wczasowo Rehabilitacyjny "Astur" XII/6

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika
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Przygotowanie z zakupionych
materiałów i prowadzenie przez
dwóch instruktorów zajęć
plastycznych, zajęć teatralno-
muzycznych w trzech etapach dla 20
uczestników w tym osób
niepełnosprawnych, rodziców,
wolontariuszy z miasta Siedlce i
powiatu siedleckiego z woj.
mazowieckiego, które rozwiną
zdolności twórcze i artystyczne.

100% Imienna lista uczestników
zadania. Bieżące
sprawozdania realizacji
poszczególnych działań
zaplanowanych w
harmonogramie.
Anonimowe ankiety oceny
realizacji zadania pod
względem organizacyjnym i
merytorycznym przez
uczestników zadania i
sporządzenie na ich
podstawie raportu
oceniającego poziom
warsztatów.
Sprawozdanie końcowe

Przygotowanie z zakwaterowaniem i
prowadzeniem dwutygodniowego
pleneru artystycznego dla 20
uczestników z miasta Siedlec i powiatu
siedleckiego z woj. mazowieckiego w
tym dla niepełnosprawnych, rodziców,
wolontariuszy. Zajęcia będą
prowadzone z plastyki i teatralno -
muzyczne oraz gry i zabawy przez
zatrudnionych dwóch instruktorów
zajęciowych.
Plenerowy wyjazd umożliwi nie tylko
odkrycie talentów artystycznych i
twórczych jak również zintegruje
grupę.

100% Imienna lista uczestników
zadania .Anonimowe ankiety
oceny realizacji zadania pod
względem organizacyjnym i
merytorycznym przez
uczestników zadania i
sporządzenie na ich
podstawie raportu
oceniającego poziom
warsztatów.

Zorganizowanie wyjścia do kina lub
teatru dla 20 uczestników z miasta
Siedlec i powiatu siedleckiego z woj.
mazowieckiego dwa razy w miesiącu.
Zintegrowanie uczestników.

100% Zakup 20 biletów. Imienna
lista uczestników zadania

Zorganizowanie, przygotowanie
Pikniku integracyjnego z
poczęstunkiem przez 20 uczestników
projektu z miasta Siedlec i powiatu
siedleckiego z woj. mazowieckiego.
Przedstawienie sztuki teatralnej
przygotowaną z instruktorką
zajęciową. Wolontariusze zajmą się
przygotowaniem poczęstunku i
wystawa prac plastycznych.

100% Imienna lista uczestników
zadania. Wykonanie zdjęć z
całych warsztatów
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5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

Niniejsze zadanie dotyczy rozwijania zainteresowań twórczych i artystycznych osób
niepełnosprawnych, rodziców i wolontariuszy z miasta Siedlce i powiatu Siedleckiego woj.
mazowieckiego ( miasto na prawach powiatu). Łącznie na tym obszarze zamieszkuje około 160.000
osób( dane GUS), z tego 20.800 9 ok. 13%) to osoby z niepełnosprawnością. Rozwiązanie
problemów tej grupy społecznej zajmuje więc ważne miejsce w działalności społecznej instytucji i
organizacji działających na tym terenie w tym również w naszym Stowarzyszeniu. Powiat Siedlecki
liczy ok. 82.000 mieszkańców, są to obszary rolnicze z wieloma wsiami i jednym małym
miasteczkiem ( ok. 2.000 mieszkańców) położone na terenie 12 gmin wiejskich i jednej gminie
miejsko-wiejskiej. Problemem jest brak zaangażowania i mobilizacji do działań osób
niepełnosprawnych. Problem z dotarciem osób niepełnosprawnych na zajęcia, który z kolei
przyczynia się do izolacji ze społecznością lokalną. Koniecznością jest zorganizowanie tego projektu
dla osób niepełnosprawnych, rodziców i wolontariuszy.

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej od 1996 roku prowadzi działania
na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów i wolontariuszy bezpośrednio
pracujących z tymi osobami, w tym również we współpracy z administracją publiczną. Posiadamy
więc dobre rozpoznanie potrzeb rozwojowych edukacyjnych i rehabilitacyjnych osób
niepełnosprawnych. Na tej bazie możemy tworzyć dla nich nowoczesne, kompleksowe programy
wsparcia i dobrze przygotować ich rodziców i opiekunów oraz wolontariuszy pracujących z nimi do
pełnienia roli kompetentnych opiekunów i wychowawców. Realizujemy dla osób
niepełnosprawnych zajęcia rehabilitacyjno terapeutyczne, w tym również warsztaty terapii
zajęciowej.

Dzięki takim projektom możemy przyczynić się do wzrostu aktywności u osób niepełnosprawnych.
Staramy się aby uczestniczy czuli się dobrze i odkrywali swoje pasje.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Doświadczenia w realizacji działań to:

1. Konsultacja i spotkania informacyjno- edukacyjne dla rodziców i opiekunów osób
niepełnosprawnych oraz wolontariuszy
- działania ciągłe ze środków własnych.
2. Warsztaty szkoleniowe przygotowujące młodzież do pełnienia funkcji wolontariusza - integracja i
propagowanie idei wolontariatu
- dofinansowanie przez Miasto Siedlce
3. Warsztaty terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć muzyką, sztuką
teatralną i plastyką
- dotacja Województwa Mazowieckiego.
4 Rozwijanie umiejętności artystycznych i twórczych osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie
kół zainteresowań
- dotacja Miast Siedlce i Województwo Mazowieckie
5. Letni plener artystyczny osób niepełnosprawnych zakończony konkursem i wystawą prac z
nagrodami
- dotacja Miasto Siedlce
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-dotacja MOPR z środków PFRON
-dotacja PCPR ze środków PFRON
- czterokrotna dotacja Województwa Mazowieckiego
6. Warsztaty artystyczne zakończone przeglądem twórczości scenicznej osób niepełnosprawnych pt.
" Być dobrym jak chleb"
- dotacja Miasta Siedlce
- pięciokrotne dofinansowanie Województwa Mazowieckiego
7. Wycieczki integracyjno- turystyczne " Poznajemy Polskę"
- dotacja Miasto Siedlce
- dotacja PCPR ze środków PFRON
8. Imprezy integracyjne: piknik integracyjny, wigilijne spotkanie z Mikołajem, zabawy andrzejkowe
pod hasłem " Ity możesz zostać czarodziejem"
- dotacja Miasto Siedlce
- dotacja Województwo Mazowieckie
- dotacja PCPR ze środków PFRON
- darowizny sponsorów
9. Wsparcie osób niepełnosprawnych z powiatu siedleckiego i miasta Siedlce poprzez edukowanie
ich rodziców, opiekunów i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces ich rehabilitacji
- dotacja Województwo Mazowieckie

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
Do realizacji zadania ofertowego zostanie powołany koordynator projektu zatrudniony na umowę o
dzieło, oraz dwóch członków zarządu w formie wolontariatu. Zespół ten dokona kwalifikacji
uczestników zadania z uwzględnieniem ankiet anonimowych wypełnionych przez osoby
niepełnosprawne, rodziców i wolontariuszy uczestniczących w przedmiotowym zadaniu.
Koordynatorem projektu powołana zostanie Prezes Oddziału Siedleckiego Katolickiego
Stowarzyszenia Niepełnosprawnych. Posiada ona duże doświadczenie w realizacji i rozliczaniu
różnego typu projektów, zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych.
Do realizacji zadania zostanie również zatrudnionych na umowę o dzieło dwóch instruktorów
zajęciowych prowadzących zajęcia z niepełnosprawnymi z plastyki, teatro-muzyki. Beata Pływacz to
doświadczona i wieloletnia wolontariuszka w prowadzeniu zajęć terapeutycznych w Stowarzyszeniu
z niepełnosprawnymi. Instruktor terapii zajęciowej, pracownik terapii zajęciowej w DPS-ie. Paweł
Pływacz członek zarządu w Stowarzyszeniu. Ukończył studia z terapii zajęciowej.

Zadania koordynatora projektu:

1. Prowadzenie działań i materiałów promocyjno-informacyjnych
2. Przygotowanie wymaganych dokumentów i jego realizacja
3. Rekrutacja uczestników zadania i ścisła z nimi współpraca
4. Przetwarzanie danych osobowych uczestników zadania
5. Sprawdzanie pod względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym dokumentów
finansowo-księgowych
6. Przygotowanie ankiet, rozdanie ich uczestnikom i sporządzenie na ich podstawie raportu
oceniającego poziom merytoryczny i organizacyjny
7. Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadania

Sposób dokumentowania działań związanych z wyborem uczestników zadania:
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1.Rodzice osoby niepełnosprawne złożą deklarację swojego uczestnictwa, która będzie zawierała
imię i nazwisko danej osoby niepełnosprawnej lub podopiecznego, numer i datę wydania orzeczenia
o niepełnosprawności i termin jego ważności. oraz oświadczenie o wyrażenie zgody na
przetwarzanie swoich i dziecka/ podopiecznego danych osobowych. Przy składaniu deklaracji
rodzice/ opiekunowie przedstawią koordynatorowi projektu oryginał orzeczenia o
niepełnosprawności dziecka/ podopiecznego, który w stosownym oświadczeniu potwierdzi jego
posiadani.
2. Wolontariusze złożą deklarację uczestnictwa, która będzie zawierała również dane dotyczące
zawartego porozumienia o wolontariacie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oświadczenie o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych. Przy składaniu deklaracji wolontariusze przedstawią koordynatorowi projektu oryginał
zawartego porozumienia o wolontariacie, który w stosownym oświadczeniu potwierdzi Jego
posiadanie.
3. Rekrutacji uczestników zadania dokona zespól powołany przez Prezesa Zarządu Oddziału
Siedleckiego KSN DS w Siedlcach, który ze swojego posiedzenia sporządzi stosowny protokół z
załączoną listą uczestników oraz powiadomi zainteresowanych o wynikach rekrutacji.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Koordynator projektu umowa o dzieło 1200,0    

2. Zatrudnienie instruktor zajęciowy x 2
osoby umowa o dzieło 66 godz. x 2
instruktorów x 40 zł

5280,0    

3. Bilety wstępu do kina, teatru 900,0    

4. zakup materiałów do prowadzenia
zajęć

1500,0    

5. zakup materiałów papierniczych 500,0    

6. poczęstunek, przerwa kawowa 400,0    

7. nagrody dla 20 uczestników 220,0    

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;
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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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