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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: JA-WYBIERAM. Stowarzyszenie na rzecz osób wyjątkowych, Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000801702, Kod pocztowy: 01-856, Poczta: Polska,
Miejscowość:Warszawa, Ulica: ul. Antoniego Magiera, Numer posesji: 25A, Numer lokalu: 26,
Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina: Bielany (dzielnica), Strona www:
https://www.facebook.com/stowarzyszenie.jawybieram, Adres e-mail: stowarzyszenie@ja-
wybieram.pl, Numer telefonu: 606393206,
 
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)

Aneta Barszczewska
 
Adres e-mail: stowarzyszenie@ja-wybieram.pl Telefon: 
606393206

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Wyjątkowa Liga Bowlingowa

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

03.10.2020 Data
zakończenia

28.11.2020

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

Wyjątkowa Liga Bowlingowa to amatorski turniej kręglarski skierowany do dorosłych osób z
niepełnosprawnością intelektualną. Odbiorcami zadania będą dorosłe osoby z niepełnosprawnością
intelektualną mieszkające na terenie województwa mazowieckiego - w tym na terenie Warszawy
oraz w powiatach sąsiadujących (powiat otwocki, powiat pruszkowski, powiat warszawski
zachodni).

Wyjątkowa Liga Bowlingowa to cykl ośmiu dwugodzinnych spotkań, odbywających się raz w
tygodniu, w trakcie, których zawodnicy zostaną podzieleni na pięć trzyosobowych drużyn i
rozpoczną wspólne zmagania o podium. Każde spotkanie polegać będzie na krótkiej rozgrzewce ze
szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń tułowia, ramion i nadgarstków, godzinnej drużynowej grze, a
także na oficjalnym wpisaniu wyników do tabeli. Do każdej drużyny przydzielony zostanie
Wolontariusz pełniący rolę Konsultanta, odpowiedzialnego za wsparcie mentalne zawodników, a
także modelowanie właściwych postaw życia społecznego (np. okazywanie wzajemnego wsparcia).
Rozgrywki prowadzone będą pod opieką dwóch Terapeutów (Terapeuty pełniącego rolę
Koordynatora projektu oraz Pedagoga specjalnego) pracujących, na co dzień z grupą dorosłych osób
z niepełnosprawnością. Turniej rozpocznie się oficjalną inauguracją, która, tak jak każdy dzień
rozgrywek, będzie wydarzeniem otwartym dla publiczności. Cykl spotkań zakończy się oficjalnym
wręczeniem nagród w postaci statuetek, medali, wyróżnień oraz dyplomów. Rozgrywki odbędą się
w Hulakula – Rozrywkowym Centrum Miasta przy ul. Jagiellońskiej 82B w Warszawie (Praga Północ),
a całe wydarzenie poprzedzi otwarta rekrutacja zawodników, mająca miejsce w Domu Sąsiedzkim
na Ulrychowie przy ul. Jana Olbrachta 9 w Warszawie (Wola).

Bowling nie należy do sportów bardzo popularnych, a na pewno nie jest najpopularniejszą
aktywnością uprawianą przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną i my chcielibyśmy to
zmienić. Jako organizacja wspierająca na co dzień osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
marginalizacją społeczną i innymi negatywnymi zjawiskami społecznymi, w tym osoby o różnym
stopniu niepełnosprawności, jak i przejawiające różnorodne zaburzenia rozwojowe, coraz częściej
zauważamy jak niską samoocenę oraz słabą wiarę we własne możliwości wykazują nasi Beneficjenci
oraz jak silny wstyd odczuwają względem samego siebie. Uważamy, że przedsięwzięcie, jakim ma
być Wyjątkowa Liga Bowlingowa, dzięki utrzymaniu go w ciepłej i koleżeńskiej atmosferze, pozwoli
znacznie zwiększyć poczucie własnej sprawczości i wartości wśród Uczestników, a także będzie
świetną okazją do poznania sportowej aktywności, dla której warto spotykać się, co tydzień w
grupie znajomych i która będzie łatwą i przyjemną formą spędzania wolnego czasu. Ponadto
wierzymy, że przedsięwzięcie to rozgrzeje wśród Uczestników ducha zdrowej rywalizacji, a także
będzie doskonalą okazją do szerzenia idei integracji społecznej oraz wyrównywania szans osób z
niepełnosprawnościami w życiu społecznym.

Miejsce realizacji

MAL Dom Sąsiedzki na Ulrychowie przy ul. Jana Olbrachta 9 (01-111 Warszawa) oraz Hulakula –
Rozrywkowe Centrum Miasta przy ul. Jagiellońska 82B (03-301 Warszawa)

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba osób z niepełnosprawnościami
uczestniczących w zadaniu

15 Lista obecności osób
uczestniczących w zadaniu
wraz z ich podpisami

Zwiększenie możliwości uczestnictwa
osób z
niepełnosprawnościami w kulturze
fizycznej i życiu
społecznym (przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu osób z
niepełnosprawnościami)

15 Lista obecności osób
uczestniczących w zadaniu
wraz z ich podpisami

Zwiększenie poziomu poczucia własnej
sprawczości i wartości wśród
Uczestników zadania

15 Ankieta przez rozpoczęciem
zadania oraz po jego
zakończeniu

Zwiększenie poziomu integracji
społecznej wśród Uczestników zadania

15 Ankieta przez rozpoczęciem
zadania oraz po jego
zakończeniu

Promocja Bowlingu jako przyjemnej
formy spędzania wolnego czasu wśród
osób z niepełnosprawnościami

15 Ankieta przez rozpoczęciem
zadania oraz po jego
zakończeniu oraz publiczna
fotorelacja zamieszczona na
Fanpage'u Stowarzyszenia

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

Charakterystyka oferenta

JA-WYBIERAM. Stowarzyszenie na rzecz osób wyjątkowych powstało 7 czerwca 2019 roku, a 30
sierpnia 2019 roku otrzymało status stowarzyszenia rejestrowanego w KRS. Organizacja ta powstała
by nieść pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, marginalizacją społeczną i innymi
negatywnymi zjawiskami społecznymi, w tym także bezrobociem, bezdomnością i ubóstwem, w
szczególności osobom z niepełnosprawnościami. Celem Stowarzyszenia jest organizowanie różnych
form pomocy osobom potrzebującym wsparcia, tworzenie warunków stymulujących proces rozwoju
samodzielności i niezależności życiowej, działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami, promowanie idei integracji społecznej oraz inspirowanie ludzi
do pozytywnych działań na rzecz drugiego człowieka, zwierząt, lokalnej społeczności czy kraju.

Obecną, a zarazem główną działalnością Stowarzyszenia jest uruchomiona w październiku 2019
roku grupowa forma wsparcia dedykowana dorosłym osobom z niepełnosprawnościami, mająca na
celu wspieranie Beneficjentów w pokonywaniu trudności, wydobywanie ich naturalnego potencjału
oraz kładąca duży nacisk na integrację społeczną. Ponadto Organizacja angażuje się w pomoc
osobom w kryzysie bezdomności oraz seniorom, a Terapeuci pracujący na rzecz Stowarzyszenia
świadczą także usługi asystenckie w ramach współpracy z podwarszawską organizacją.
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Członkami Stowarzyszenia są osoby zawodowo związane z różnymi dziedzinami życia, obdarzone
ogromną empatią na los drugiej istoty, chcące zostawić świat lepszym i czynnie przyczyniające się
do jego zmiany, co w połączeniu z ich wiedzą i umiejętnościami czyni organizację miejscem
wyróżniającym się na tle innych.

Stowarzyszenie składa się obecnie z siedmiu Członków Założycieli, pracujących w organizacji
charytatywnie, w tym z dwóch osób pełniących funkcję Prezesa Zarządu Głównego.

Wszystkie działania na bieżąco dokumentowane są na oficjalnej stronie Stowarzyszenia na
Facebook’u: https://www.facebook.com/stowarzyszenie.jawybieram

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

JA-WYBIERAM. Stowarzyszenie na rzecz osób wyjątkowych posiada doświadczenie w realizacji
różnorodnych przedsięwzięć mających charakter lokalny, regionalny, jak również ogólnopolski. Jest
to między innymi:
- współorganizowanie zabawy andrzejkowej dla dzieci w MAL-u „Czerwona Cegła”;
- współorganizowanie zabawy andrzejkowej dla osób niewidomych i słabowidzących w Domu
Sąsiedzkim na Ulrychowie;
- czynny udział w Szlachetnej Paczce;
- akcja „Wesoła Kartka Bożonarodzeniowa”: otwarte wydarzenie lokalne, podczas którego
zaangażowani wspólnie tworzyli kartki świąteczne, które następnie przekazane zostały do jednego z
warszawskich Domów Opieki dla osób starszych oraz do osób będących w kryzysie bezdomności;
- organizacja spotkania świątecznego dla rodzin Uczestników grupy terapeutycznej;
- organizacja otwartej dla gości integracyjnej dyskoteki noworocznej;
- współpraca z Fundacją Kapucyńską: dostarczanie ubrań oraz pomoc przy przygotowywaniu
posiłków dla osób będących w kryzysie bezdomności;
- organizacja wielu kiermaszów, podczas których możliwy był zakup rękodzieła wykonanego przez
Uczestników grupy terapeutycznej;
- organizacja wyjazdu usamodzielniająco-rekreacyjnego dla grupy dorosłych osób z
niepełnosprawnością intelektualną;
- organizacja konkursu fotograficznego o charakterze ogólnopolskim pt. "DZIŚ BĘDZIE DOBRY
DZIEŃ".

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby rzeczowe: zasoby plastyczno-techniczne, które wykorzystane zostaną do przygotowania
oprawy turnieju (m. in. do przygotowania tabeli wyników oraz podium);
Zasoby osobowe: pięcioro Wolontariuszy pełniących rolę Konsultantów drużyn oraz dwoje
Terapeutów posiadających udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami z
niepełnosprawnościami;

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynajem toru kręglarskiego dla jednej
drużyny x 8 spotkań

800,0    

2. Wynajem toru kręglarskiego dla jednej
drużyny x 8 spotkań

800,0    
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3. Wynajem toru kręglarskiego dla jednej
drużyny x 8 spotkań

800,0    

4. Wynajem toru kręglarskiego dla jednej
drużyny x 8 spotkań

800,0    

5. Wynajem toru kręglarskiego dla jednej
drużyny x 8 spotkań

800,0    

6. Nagrody (statuetki, medale) 500,0    

7. Nagrody (dyplomy) 200,0    

8. Materiały reklamowe 300,0    

9. Wynagrodzenie Koordynatora projektu
/ Terapeuty (umowa cywilno-prawa)

2500,0    

10. Wynagrodzenie Pedagoga specjalnego
/ Terapeuty (umowa cywilno-prawa)

2500,0    

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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