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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 Instytut Wsparcia i Rozwoju , Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe,
Rejestr Stowarzyszeń Zwykłych w Starostwie Powiatowym w Płocku: 57, Kod pocztowy: 09-408,
Poczta: Płock, Miejscowość: Borowiczki Pieńki, Ulica: Słowiańska, Numer posesji: 9, Województwo:
mazowieckie, Powiat: płocki, Gmina: Słupno, Strona www: , Adres e-mail: kontakt@iwir.com.pl,
Numer telefonu: 509371617,
 
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)

Marzena Jakubowska
 
Adres e-mail: kontakt@iwir.com.pl Telefon: 509371617

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego "Mam Talent - festyn talentów osób niepełnosprawnych"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

10.08.2020 Data
zakończenia

07.11.2020

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

Projekt zakłada organizację imprezy kulturalnej "Mam Talent - festyn talentów osób
niepełnosprawnych" skierowany do osób niepełnosprawnych z terenu powiatu płockiego i
gostynińskiego, wydarzenie to zostanie zorganizowane na terenie gminy Gąbin. Na potrzeby
Festynu osoby niepełnosprawne przygotują oprawę wydarzenia (różnego typu prace plastyczne,
rękodzieło, itp.), w szczególności nawiązując do kultury regionu Mazowsza, w tym celu
zabezpieczone zostaną materiały na potrzeby przygotowania oprawy wydarzenia. Na potrzeby
festynu zaprosimy grupy artystyczne/muzyczne osób niepełnosprawnych, artystów
niepełnosprawnych z terenu powiatu płockiego i powiatu gostynińskiego. Podczas festynu
zorganizowane zostaną konkursy tematyczne dla naszych podopiecznych. Festy zostanie
uatrakcyjniony organizacją stoisk kulinarnych, rękodzieła artystycznego, florystyki itp, na stosikach
tych osoby niepełnosprawne będą prezentować przygotowane prace. W celu organizacji festynu
konieczne jest zapewnienie poczęstunku dla uczestników, a także oprawy muzycznej wydarzenia,
oraz konieczne jest zapewnienie ławek i stoisk.

Projekt ma na celu zaspokojenie potrzeby aktywizacji osób niepełnosprawnych z trenów objętych
działaniami projektowymi, w szczególności poprzez motywowanie osób niepełnosprawnych do
prezentowania własnych talentów, umiejętności manualnych, czy też interpersonalnych które mogą
dać im wymierne korzyści. Szczególnym typem motywacji będzie forma festyn talentów pod hasłem
"Mam Talent", organizowanego po raz pierwszy na tym region, ukierunkowanego do osób
niepełnosprawnych, promujący ich twórczość, a także ich aktywność twórczą. Tym bardziej że
festyn ten będzie rozpoczęciem cyklu tego typu wydarzeń (planowane organizowanie festynu raz w
roku). Powyższa potrzeba wynika z analizy informacji zbieranych podczas naszych dotychczas
realizowanych działań, a także z wieloletniego doświadczenia naszej kadry w pracy z osobami
niepełnosprawnymi, gdzie obserwujemy często jak marnowane są talenty tych osób, poprzez brak
rozwoju, brak możliwości wypromowania, a nawet odkrycia tych osób przez ich potencjalnych
odbiorców. Niestety obszar objęty działaniami nie obfituje w wydarzenia kierowane do osób
niepełnosprawnych, w tym wydarzenia, promujące ich umiejętności. Należy tu podkreślić że to nie
tylko lokalny problem, ale i problem całego kraju gdzie, szczebel rządowy nie widzi potrzeb tej grupy
osób, a także nie podejmuje działań które minimalizowałyby ich wykluczenie społeczne. Dzięki
organizacji festynu osoby te otrzymają możliwość pokazania sowich talentów, zaprezentowania się i
otworzenia się na szersze grono odbiorców.
Zakładamy że festyn zorganizowany będzie w formie otwartej dla społeczności lokalnej, natomiast
główne działania skierowane są do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Główną grupę odbiorców projektu stanowić będzie grupa min. 50 osób niepełnosprawnych,
będących mieszkańcami województwa mazowieckiego (zamieszkujący powiaty płocki i gostyniński).
Rekrutacja osób prowadzona będzie na podstawie zgłoszeń uczestników za pomocą formularzy
zgłoszeniowych z zawartymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie
wizerunku tych osób. Pośrednimi odbiorcami będą mieszkańcy obszarów objętych działaniami
projektowymi.
Wszelkie opracowywane w ramach projektu materiały promocyjne, a także organizowane
wydarzenia będą zawierać Informacje o źródłach finansowania zadania publicznego. Promocja
projektu prowadzone będzie przez wolontariuszy Stowarzyszenia z wykorzystaniem mediów
społecznościowych i stron internetowych jst. W ramach projektu wystąpimy o patronat honorowy
Marszałka Województwa Mazowieckiego, a także Patrona Starosty Płockiego.

Miejsce realizacji

Projekt realizowany będzie w miejscowości Koszelew (gmina. Gąbin, województwa mazowieckie).
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Działania prowadzone będą na terenie obiektu dostosowanego do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

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
integracyjnego kulturalnego dla min.
50 osób niepełnosprawnych.

50 osób. Listy uczestników,
formularze zgłoszeniowe.

Aktywizacja społeczna 50 osób
niepełnosprawnych z terenu
województwa mazowieckiego

50 osób Listy uczestników,
formularze zgłoszeniowe.

Wzrost motywacji do podejmowania
aktywności społecznej i interrogacji u
50 osób z niepełnosprawnościami.

50 osób Listy uczestników,
formularze zgłoszeniowe.

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

Charakterystyka oferenta

Nasze Stowarzyszenie działające na rzecz najbardziej potrzebujących wsparcia mieszkańców
powiatu płockiego, w szczególności gminy Gąbin jako główny cel stawia sobie poprawę jakości ich
życia , poprzez przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu, dbanie o ich rozwój, integrację i
aktywność społeczną. Głównymi grupami wspieranymi przez naszą organizacje są osoby
niepełnosprawne, osoby starsze, a także osoby z różnego typu chorobami przewlekłymi, często
uniemożliwiającymi normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. W dużej mierze wspieramy osoby
znajdujące się w obiektach pomocy spęczonej i opieki całodobowej. Nasze stowarzyszenie mimo
stosunkowo młodego wieku, zdążyło zrealizować już wiele oddolnych inicjatyw społecznych, na
rzecz naszych odbiorców. W szczególność podjęliśmy działania w obszarze wsparcia bezpośredniego
tych osób poprzez organizację warsztatów, terapii, kursów, czy tez wsparcia materialnego tych
osób. Dla naszych podopiecznych zorganizowaliśmy m.in. imprezy integracyjne, w postaci np. wigilii,
zajęć prac ręcznych - wycinanki. Godnym podkreślenia jest fakt, iż w ramach naszego działania
udało się nam utworzyć grupę wolontariuszy, którzy bezinteresownie wpierają osoby potrzebujące,
również w okresie pandemii. Istotnym faktem dla możliwości naszego stowarzyszenie są zasoby
kadrowe w postaci prezesa stowarzyszenia, którym jest kobieta, która od 6 lat pełni funkcje
kierownicze w jednostkach pomocy społecznej- najlepiej z nas wszystkich wie co to brak integracji,
wykluczenie czy odseparowanie od rodziny. Ma szerokie doświadczenie w organizacji spotkań i
imprez integracyjnych, wielokrotnie podejmowała działania mające na celu łączenie pokoleń i
stworzenie mieszkańcom Domów Pomocy którzy niejednokrotnie nie mają rodzin choć namiastki
ciepła rodzinnego. Od bardzo długiego czasu jest członkiem Stowarzyszenia API w ramach którego
wielokrotnie brała udział w realizacji projektów szkoleniowych. Posiada Certyfikat szkoleniowca I
stopnia. Członkiem stowarzyszenia jest też osoba która przez ostatnie 15 lat pracowała w firmach
prywatnych zajmując się organizacją wydarzeń rozrywkowych, promocją marki, organizacją zajęć
dla dzieci i pozyskiwaniem środków. Od 6 lat realizuje się również w pracy społecznej, będąc zawsze
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chętną do wzięcia udziału w inicjatywach. Posiada ukończony kurs „Miejsca Pracy w sektorze
kultury” – zorganizowany przez WYG International w ramach Projektu Phare 2003 „Rozwój zasobów
Ludzkich”. Nasze stowarzyszenie do 2019 r. m.in. nawiązało współpracę z Bankiem Żywności, aby
wpierać najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Gąbin. Podjęliśmy współprace ze
Starostwem Powiatowym w Płocku, w tym celu wspólnie działamy na rzecz m.in mieszkańców DPS-
ów z terenu powiatu. Istotna jest również współpraca z klubem wolontariatu działającym przy
Zespole Szkół im. Stanisława Staszica Gąbinie, z którym wspólnie prowadzimy działania wspierające
na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Stowarzyszenie działa na rzecz osób niesamodzielnych w tym osób z niepełnosprawnościami z
terenu powiatu płockiego, w szczególności z terenu gminy Gąbin. W dużej mierze podejmujemy
działania na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu DPS Koszelew, gdzie bezpośrednimi działaniami
obejmujemy 20 osób z orzeczeniami o niepełnosprawności, a także 60 seniorów z różnego typu
schorzeniami. Wśród naszych działań możemy wykazać działania o charakterze integracyjnym jak
organizacja imprez okolicznościowych dla naszych podopiecznych (np. Wigilia), czy tez działania z
zakresu sportu, rehabilitacji, warsztatów rękodzieła. Wspieramy również działania z zakresu terapii
zajęciowej prowadzone na rzecz tych osób. Nasze stowarzyszenie mimo niedużego doświadczenia
jako organizacja pozarządowa, posiada zasoby kadrowe, w postaci osób, które od wielu lat działają
na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności osób uczęszczających do WTZ-ów na terenie
powiatu płockiego.
Musimy podkreślić, iż z uwagi na epidemię koronawirusa, w bieżącym roku tak jak większość
organizacji, nasze stowarzyszenie posiadało ograniczone możliwości prowadzenia zajęć
integracyjnych, sportowych, jednak z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych
prowadziliśmy w ramach zasobów własnych mniejsze działania wspierające, a także wspieraliśmy
osoby niepełnosprawne i seniorów poprzez zabezpieczanie ich w maseczki ochronne (szyte przez
naszych wolontariuszy), czy też środki do dezynfekcji.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe: Koordynator projektu - jest to członek stowarzyszenia który niejednokrotnie
zmierzał się z projektami, ma duże doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturowych jak i
mających na celu integrację społeczeństwa.
Obsługę księgową zapewni nam wykwalifikowana księgowa- osoba z wykształceniem z zakresu
rachunkowości, z doświadczeniem w rozliczaniu projektów.
Osoba ds. promocji projektu - osoba wykwalifikowana, na co dzień zajmująca się promocją firm z
sektora prywatnego, posiadająca odpowiednie szkolenia zakresu marketingu i promocji medialnej.
Wolontariusze - osoby współpracujące z naszym stowarzyszenie, młodzież szkolna, dorośli
(pracownicy kadry pomocy społecznej, pracownicy samorządowej, przedsiębiorcy itd.).
Zasoby rzeczowe Jako stowarzyszenie posiadamy użyczony lokal i przestrzeń na potrzeby organizacji
wydarzenia. W ramach działania wykorzystamy zasoby własne takie jak laptop, drukarkę, samochód
prywatny.
Zasoby finansowe
Stowarzyszenie nie przewiduje angażowania środków własnych w realizację zadania publicznego z
uwagi na charakter działalność nie zarobkowej.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł
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1. Materiały na potrzeby oprawy Festynu
(materiały do rękodzieła
artystycznego, materiały biurowe,itp.)

2500,0    

2. Poczęstunek dla uczestników Festynu 3500,0    

3. Oprawa muzyczna wydarzenia 2000,0    

4. Zapewnienie stoisk i ławek na potrzeby
festynu

2000,0    

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.

........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................
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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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