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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 Akademia Praktyki i Innowacji, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe
, Numer Krs: 0000425458, Kod pocztowy: 09-451, Poczta: Radzanowo, Miejscowość:Męczenino,
Ulica: Nie dotyczy, Numer posesji: 27, Województwo:mazowieckie, Powiat: płocki, Gmina:
Radzanowo, Strona www: , Adres e-mail: wtzmeczenino@interia.eu, Numer telefonu: 516748328,
 
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)

Maria Bieniek
 
Adres e-mail: wtzmeczenino@interia.eu Telefon: 
516748328

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego V Spartakiada WTZ

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

16.08.2020 Data
zakończenia

13.11.2020

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

Projekt zakłada organizację wydarzenia sportowego w postaci Spartakiady dla podopiecznych WTZ-
ów z terenu powiatów płockiego, sochaczewskiego, płońskiego, gostynińskiego, łącznie w
spartakiadzie udział weźmie min. 50 osób. Wydarzenie poprzez sport będzie miało charakter
integracyjny, a także wpłynie na promocję zdrowego stylu życia wśród osób z
niepełnosprawnościami.
Uczestnicy spartakiady wezmą udział w 6 dyscyplinach sportowych: koszykówka, tenis stołowy,
tenis ziemny, biegi, lekkoatletyka (skok w dal), pchnięcie kulą. Każda z dyscyplin odbywać się będzie
pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, a także wsparta zostanie pracą wolontariuszy
stowarzyszenia. Dodatkowo dla widzów uczestniczących w spartakiadzie zapewnimy inne zajęcia
sportowe, w których będą mogli wziąć udział w postaci mini zawodów/stoisk prowadzonych przez
wolontariuszy. Do takich zajęć należeć będzie rzut piłką lekarską, rzutki, biegi), itp.
W ramach działania zapewnione zostaną wynagrodzenia dla instruktorów warsztatów terapii
zajęciowej zajmujących się poszczególnymi dyscyplinami (6 instruktorów, każdy min. 8 godzin
przygotowania), uzupełnione zostaną artykuły sportowe niezbędne do przeprowadzenia
spartakiady (plastrony, znaczniki, piłki, siatki, rakietki, itp.), zapewniona zostanie oprawa muzyczna,
poczęstunek dla uczestników spartakiady (min. 50 osób), zakupione zostaną upominki, puchary i
dyplomy za udział. Z całości wydarzenia przygotowana zostanie relacja fotograficzna, która zostanie
zamieszczona na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Płocku i PCPR w Płocku.
Wszystkie działania projektowe kierowane będą do mieszkańców Mazowsza. Materiały projektowe
oznakowane zostaną zgodnie z wytycznymi grantodawcy i będą informować o źródle
dofinansowania zadania publicznego.
W ramach projektu wystąpimy o patronaty honorowe Marszałka Województwa Mazowieckiego i
Starosty Powiatu Płockiego.
Wszelkie działania projektowe prowadzone będą z zachowaniem odpowiednich zaleceń
wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w tym celu zakupimy niezbędne środki ochrony
osobistej dla uczestników.

Potrzeba realizacji zadania:
Główną potrzeba, na którą odpowiada projekt jest wskazywane m.in. przez naszych podopiecznych
potrzeba podejmowania aktywności sportowej/fizycznej i podążania za trendami społecznymi
związanymi ze zdrowym stylem życia i budowanie poczucia współzawodnictwa, oraz zdrowej
rywalizacji, a także przynależności do grupy. Potrzeba ta jest ograniczana z uwagi na sytuacją
zdrowotną jak i niejednokrotnie finansowa tych osób, a także w dużej mierze nie jest realizowano z
uwagi na braki zasobów obiektów sportowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wpływ negatywny mają też braki zasobów kadrowych o odpowiednich kwalifikacjach do
prowadzenia działań kierowanych do osób z niepełnosprawnościami. Duży wpływ na tę sytuację ma
charakter terenów objętych naszymi działaniami tj. terenów w dużej mierze wiejskich o niskim
poziomie w/w zasobów i niskim poziomie świadomości społecznej o potrzebach osób
niepełnosprawnych, czego podkreśleniem jest fakt, iż nie tylko zasoby sportowe są ograniczone, ale
również często inne zasoby nie są przygotowywane i dostosowywane do potrzeb osób
niepełnosprawnych (zasoby infrastruktury społecznej). Powyższa potrzeba zdiagnozowana została
na podstawie rozmów z naszymi podopiecznymi, a także w oparciu o dotychczasowe doświadczenia
z realizacji poprzednich edycji spartakiad. Tegoroczne wydarzenie będzie 5 już jubileuszowa edycją
spartakiady.
Spartakiada będzie również odpowiedzią na główne, najczęściej wskazywane problemy braku
uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w działaniach z zakresu aktywności sportowej, zgodnie
z danymi zwartymi w raporcie GUS z 2013 r. pn. „Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji
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ruchowej w 2012 r”. Najczęściej wskazywanym ograniczeniem jest stan zdrowia i przeciwwskazania
lekarza – 55,1% zbiorowości niepełnosprawnych zgłaszało tę przyczynę braku uczestnictwa, a w
drugiej kolejności wiek badanych – 16,8%. Jako trzecia przeszkoda wskazywany był brak
zainteresowania, chęci na aktywność ruchową lub preferowanie wypoczynku biernego – 11,6%.
Wśród mężczyzn o znacznym stopniu niepełnosprawności bariera stanu zdrowia dotyczyła 74,5%
rozważanej zbiorowości, a wśród kobiet z tej samej grupy – 67,7%. Wiek jako barierę uczestnictwa
w tej grupie zgłaszało 12,5% mężczyzn i 21,6% kobiet, brak zainteresowania formami ruchu częściej
w tej grupie deklarowali panowie – 6,4% niż panie – 4,9%. Również niepełnosprawni w stopniu
umiarkowanym – mężczyźni i kobiety – podawali najczęściej stan zdrowia, wiek oraz brak
zainteresowania jako powody braku uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Mężczyźni o
lekkim stopniu niepełnosprawności poza wskazaniami związanymi ze zdrowiem i wiekiem nieco
częściej niż pozostałe omawiane grupy jako powód nieuczestniczenia deklarowali brak
zainteresowania, chęci na aktywność ruchową lub preferowanie wypoczynku biernego, bądź brak
wolnego czasu. Kobiety z tej grupy oprócz barier związanych ze stanem zdrowia, wiekiem oraz
brakiem zainteresowania, chęci na aktywność ruchową lub preferowaniem wypoczynku biernego
podkreślały, że barierą jest zmęczenie. W odpowiedzi na te bariery organizowane przez nas
wydarzenie zaplanowane zostanie tak by działania dostosowane były do potrzeb i dysfunkcji osób
biorących w niuch udział i nie ograniczały, ani nie powodowały ich rezygnacji. Chcemy by każda z
osób niepełnosprawnych mogła wziąć udział w różnego typu aktywności sportowej, dlatego tez
planujemy realizację działań nie tylko z zakresu spartakiady ale również dodatkowych pobocznych
działań dla widzów wydarzenia (osób z niepełnosprawnościami) nawiązujących do aktywności
sportowej. Spartakiada poprzez swój charakter ma pełnić funkcję motywacji do podejmowania
aktywności sportowej, a zarazem ma pokazywać że sport nie jest złem koniecznym, a sposobem na
spędzanie wolnego czasu.

Projekt wpisuje się w plan działania WTZ w Męczeninie w zakresie ramowego programu działalności
praktycznej pracowni usprawniania ruchowego podopiecznych placówki, a zarazem wpisuje się w
jedną z głównych ról społecznych tego typu instytucji, tj. podtrzymywania i rozwoju funkcji
społecznych w tym poprawy sprawności fizycznej, a co za tym idzie poprawy stanu zdrowia tych
osób. Projekt jest również komplementarny z dokumentem Strategii Rozwoju Województwa
Mazowieckiego do 2030 roku, w obszarze społeczeństwo, w tym profilaktyce i ochronie zdrowia,
poprzez promocję podejmowania aktywności fizycznej przez społeczeństwo, w tym osoby
niepełnosprawne. Komplementarność ze strategią podkreśla fakt, iż projekt wpisuje się również w
działania podejmowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i inne jednostki, które
podjęły się realizacji zapisów tego dokumentu.

Grupa docelowa:
Grupa min. 50 osób niepełnosprawnych, uczestnicy spartakiady to osoby z niepełnosprawnościami
będące uczestnikami WTZ-ów z terenu powiatów płockiego sochaczewskiego, płońskiego,
gostynińskiego, zamieszkujący województwo mazowieckie. Uczestnicy wydarzenia zgłaszani będą
przez WTZ poprzez formularze zgłoszeniowe drużyn. Odbiorcy zadania publicznego to osoby z
orzeczeniem o niepełnosprawności. Rekrutacja do projektu uwzględnia zasady równości płci w
dostępie do zadań publicznych.

Miejsce realizacji

Obiekty WTZ Męczenino, gmina Radzanowo, powiat płocki. Obiekty dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Organizacja 1 wydarzenia spartakiady; Organizacja 1 wydarzenia
promującego aktywność
fizyczną wśród osób z
niepełnosprawnością

Listy uczestników,
formularze zgłoszeniowe,
karty pracy wolontariuszy,
dokumentacja fotograficzna.

Wzrost aktywności fizycznej wśród
min. 50 osób niepełnosprawnych,

50 osób z
niepełnosprawnościami

Listy uczestników,
formularze zgłoszeniowe,
dokumentacja fotograficzna,
ankiety ewaluacyjne
opiekunów

Podniesienie poziomu motywacji do
uprawiania sportu u min. 50 osób
niepełnosprawnych,

50 osób z
niepełnosprawnościami

Listy uczestników,
formularze zgłoszeniowe,
dokumentacja fotograficzna,
ankiety ewaluacyjne
opiekunów

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie do 2016 r. powadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Męczeninie .
Zajęcia WTZ odbywają się od poniedziałku do piątku w poszczególnych pracowniach: komputerowo-
multimedialnej, wielobranżowej, kulinarnej, reedukacyjnej, gospodarstwa domowego i ogrodniczej,
artystyczno- krawieckiej. Kadrę WTZ tworzą: kierownik, psycholog oraz ośmioro instruktorów
terapii zajęciowej.
W ramach zajęć prowadzony jest trening ekonomiczny. Zapewniamy transport i aktywne spędzenie
czasu.
Uczestnikami są osoby z odpowiednim wskazaniem w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności z
uwzględnieniem na wskazanie do uczestnictwa w warsztatach. Na dzień dzisiejszy uczestnikami
warsztatu jest 50 osób. W tym 4 osoby trenujące tenisa na wózku w Integracyjnym Klubie Tenisa,
poprzez tenis na wózkach realizują się w sporcie i rekreacji. Niejednokrotnie zdobywali wysokie
miejsca w turniejach międzynarodowych oraz Mistrzostwach Polski.
Od początku istnienia WTZ w miesiącu wrześniu organizowana jest ,,Spartakiada”. Jest to impreza
integracyjna z różnymi konkurencjami sportowymi oraz konkursami, zakończona zabawą taneczną i
poczęstunkiem. W imprezie biorą udział uczestnicy z zaprzyjaźnionych Warsztatów Terapii
Zajęciowej oraz mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej wraz z opiekunami.
kadra naszej organizacji to grupa osób posiadających doświadczenie w realizacji projektów
dotacyjnych, krajowych jak i unijnych w ramach dotychczasowych miejsc pracy.

Realizowane przez Stowarzyszenie projekty – granty :
1.Rekreacyjnie integracyjne - edycja 2017, 2018,2019
2. Fundusz grantowy dla Płocka – Szkółka Wakeboardowa 2017
3. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – kuchenne rewolucje 2017
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Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Stowarzyszenie od 2016 r. prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Męczeninie, na co dzień
podejmuje się organizacją zajęć dla osób niepełnosprawnych, w różnym zakresie od działań
aktywizujących, wspierających, profilaktycznych po działania integracyjne wewnątrz grupy jak i
integracyjne z udziałem społeczności lokalnej.
Tak jak wskazywaliśmy w potrzebie realizacji zadania publicznego niniejsza spartakiada to już 5
edycja wydarzenia organizowanego przez nasze Stowarzyszenie. Imprezę organizujemy na rzecz
osób niepełnosprawnych będących podopiecznymi WTZ-ów z terenu powiatu płockiego jak i
pozostałych części Mazowsza.
Stowarzyszenie oprócz działań związanych z działaniem WTZ-u, podejmuje również w miarę
możliwości finansowych inne działań wspierające lokalną społeczność, w tym również działania
wspierające osoby niepełnosprawne, zwłaszcza z obszarów wiejskich powiatu płockiego.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
Koordynator projektu – osoba posiadająca doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu
koordynacji projektów ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnościami i ich aktywność
fizyczną. Osoba ta posiada kwalifikację z zakresu prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej (w tym
podtrzymywania aktywności i sprawności fizycznej), organizacji pracy opiekunów/kadry/
specjalistów zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami, pracująca od początku powstania
WTZ w Męczeninie podopiecznymi. Posiada doświadczenie w organizacji spartakiad z poprzednich
lat - praca wolontariacka.
Obsługa księgowa – osoba posiadająca doświadczenie w zakresie realizacji rachunkowości w
zakresie projektowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zawodzie (osoba z kwalifikacjami z
zakresu rachunkowości)- parca wolontariacka.
Instruktorzy warsztatów terapii zajęciowej – osoby podsiadające kwalifikacje z zakresu prowadzenia
warsztatów terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby posiadające wieloletnie
doświadczenie w zawodzie, a także doświadczenie w obsłudze podobnych wydarzeń sportowych
kierowanych do osób z niepełnosprawnościami. Osoby realizujące programu usprawniania
fizycznego i poprawy stanu zdrowia podopiecznych WTZ.
Wolontariusze – współpracownicy Stowarzyszenia, osoby związane z działaniami WTZ, posiadające
doświadczenie w prowadzeniu działań wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Osoby te są
otwarte na działalność społeczną na
Zasoby rzeczowe
W ramach działania wykorzystamy własny sprzęt w postaci, artykułów sportowych posiadanych
przez WTZ, samochodu prywatnego, laptopa, użyczenie obiektu sportowego (porozumienie z
właściciel obiektu).
Zasoby finansowe
Stowarzyszenie w ramach niniejszego projektu nie przewiduje własnego wkładu finansowego.
Stowarzyszenie w ramach swej działalności nie generuje zysków, a co za tym idzie wszelkie środki
wykorzystywane są na działalność społeczną bieżąca, dlatego też nie nie mamy możliwości
zaangażowania środków własnych finansowych.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł
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1. Wynagrodzenie instruktorów 2400,0    

2. Artykuły sportowe 1500,0    

3. Oprawa muzyczna 1000,0    

4. Poczęstunek dla uczestników 3300,0    

5. Zakup
pucharów/upominków/dyplomów

1000,0    

6. Środki ochrony osobistej 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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