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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 Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Ku Przyszłości", Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000561731, Kod pocztowy: 08-300, Poczta: Sokołów
Podlaski, Miejscowość: Sokołów Podlaski, Ulica:Wolności, Numer posesji: 21, Numer lokalu: -,
Województwo:mazowieckie, Powiat: sokołowski, Gmina:m. Sokołów Podlaski, Strona www: -,
Adres e-mail: bozena.stepnik@neostrada.pl, Numer telefonu: 506047550,
 
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)

Bożena Stępnik-Świątek
 
Adres e-mail: bozena.stepnik@neostrada.pl Telefon: 506
047 550

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Integracyjne spotkanie kulturalne "W oczekiwaniu na
Świętego Mikołaja" dla dzieci niepełnosprawnych i ich
rodziców z pwiatu sokołowskiego, węgrowskiego i
siedleckiego województwa mazowieckiego

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.09.2020 Data
zakończenia

29.11.2020

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

Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia jest zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania pt. "W
oczekiwaniu na Świętego Mikołaja" dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców zamieszkujących na
terenie powiatu sokołowskiego, węgrowskiego i siedleckiego. Będzie to kulturalna impreza
integracyjna o charakterze regionalnym. Wezmą w niej również udział przedstawiciele władz
samorządowych i organizacji pozarządowych. Łącznie w spotkaniu weźmie udział 70 osób.

Program spotkania:
1. Powitanie gości i wystąpienie pt. "Magia okresu bożonarodzeniowego".
2. Występ dzieci niepełnosprawnych pt. "Przyjdź Święty Mikołaju" przygotowany w ramach zajęć z
arteterapii.
3. Spotkanie ze Św. Mikołajem i wręczenie paczek dla dzieci niepełnosprawnych, zwierających
przede wszystkim gry i zabawki, słodycze i owoce cytrusowe.
4. Poczęstunek.

Głównymi adresatami niniejszego zadania będą dzieci niepełnosprawne, które zamieszkują we
wsiach i małych miasteczkach (do 20-tysięcy mieszkańców) na terenie powiatu sokołowskiego,
węgrowskiego i siedleckiego. Łącznie będzie to 30 dzieci niepełnosprawnych z wieloma rodzajami
niepełnosprawności, tym często sprzężonymi. Jego adresatami będą również ich rodzice, którzy
będą mieli możliwość współuczestniczyć w radości swojego dziecka i kulturalnym spotkaniu
integracyjnym. Będzie też okazja do rozmowy z władzami i przedstawicielami samorządów
lokalnych, posłami i senatorami tego regionu o problemach nurtujących środowisko osób
niepełnosprawnych.

Głównym celem przedmiotowego zadania ofertowego jest wspieranie rozwoju emocjonalnego,
społecznego i poznawczego dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na wschodnich terenach
województwa mazowieckiego poprzez stworzenie możliwości doznania przez nich radości i
integracji społecznej.

Cele szczegółowe:
1. Przygotowanie i przeprowadzenie integracyjnego spotkania kulturalnego dla dzieci
niepełnosprawnych i ich rodziców z okazji zbliżających się Mikołajek i Świąt Bożego Narodzenia
2. Przygotowanie paczek okolicznościowych dla dzieci niepełnosprawnych i ich wręczenie przez Św.
Mikołaja. Upominki te zawierać będą m.in. gry i zabawki edukacyjno - terapeutyczne i drobny sprzęt
rehabilitacyjny, które pomogą rodzicom w prowadzeniu zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych w
warunkach domowych.
3. Stworzenie warunków do integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców.
4. Uwrażliwienie władz samorządowych i państwowych na potrzeby rozwojowe dzieci
niepełnosprawnych.
5. Umożliwienie poznania polskiej tradycji świątecznej i miłego spędzenia czasu oraz radosnych,
estetycznych i twórczych działań, tak potrzebnych do prawidłowego rozwoju i działania człowieka.
6. Poszerzenie form wsparcia społecznego dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców w powiecie
sokołowskim, węgrowskim i siedleckim.

Kryteria doboru uczestników zadania:
1. Zamieszkanie na terenie powiatu sokołowskiego, węgrowskiego i siedleckiego.
2. Posiadanie przez dziecko ważnego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
3. W rekrutacji uczestników przyjęta zostanie zasada niedyskryminowania ich ze względu płeć,
wyznanie i miejsce zamieszkania (miasto/wieś).
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4. Kandydaci spełniający kryteria będą rekrutowani według kolejności zgłoszeń.

Harmonogram:
1. Powołanie i prace zespołu odpowiedzialnego za realizację zadania. Przydział funkcji i zadań -
01.09. - 29.11.2020.
2.Promocja zadania - 01.09. - 29.11.2020.
3. Nabór uczestników - 30 dzieci niepełnosprawnych i 30 rodziców - 01.10. - 21.10.2020.
4. Przygotowanie 30 paczek od Św. Mikołaja dla dzieci niepełnosprawnych - 28.10. - 27.11.2020.
5. Przeprowadzenie integracyjnego spotkania - 29.11.2020.

Miejsce realizacji

Stara Drukarnia w Sokołowie Podlaskim.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Uczestnictwo w integracyjnym
spotkaniu kulturalnym 30 dzieci
niepełnosprawnych z różnego typu
niepełnosprawnościami i 30 ich
rodziców.

100% 1. Złożenie przez rodziców
deklaracji uczestnictwa w
zadaniu.
2. Protokół z posiedzenia
kwalifikującego uczestników.
3. Lista uczestników
4. Lista obecności na
spotkaniu.
5. Ankiety ewaluacyjne.

Przygotowanie 30 paczek
okolicznościowych

100% 1. Faktury VAT
2. Potwierdzenie odbioru
paczek.

Przygotowanie poczęstunku dla 70
osób.

100% 1. Faktury VAT
2. Lista obecności na
spotkaniu

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 Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Ku przyszłości" jest stowarzyszenie
rejestrowym od 2015r. Zgodnie ze Statutem nasze Stowarzyszenie jest organizacją społeczną,
charytatywną, pomagającą rodzinie w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży, a szczególnie
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i członków ich rodzin (paragraf 1 ust. 4). Jest organizacją
non profit. Od sierpnia 2015r. prowadzi systematyczne działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych
i ich rodzin, w tym również we współpracy z innymi organizacjami i publiczną administracją
samorządową i państwową. Ze wszystkich umów rozliczyliśmy się rzetelnie i terminowo.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Z samorządem województwa mazowieckiego zrealizowaliśmy 7 projektów , w tym również zadanie
typu prezentowanego w niniejszej ofercie (2016r.).

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Do realizacji niniejszego zadania ofertowego zostanie powołany dwuosobowy zespół: koordynator i
osoba do przygotowania materiałów promocyjno-informacyjnych (informacje oraz zaproszenia i
prezentację na organizowane spotkanie) w formie pracy własnej członków Stowarzyszenia. Zespół
ten dokona również kwalifikacji uczestników zadania i oceny jego realizacji na podstawie ankiet
ewaluacyjnych wypełnionych przez rodziców uczestniczących w przedmiotowej imprezie. Paczki dla
dzieci przygotowane zostaną również w formie pracy własnej naszych członków.
Na realizację imprezy będzie użyczony nieodpłatnie lokal restauracji "Stara Drukarnia" w Sokołowie
Podlaskim.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Paczki dla dzieci niepełnosprawnych 6000,0    

2. Poczęstunek 3080,0    

3. Przejazd - rodziców z dziećmi
niepełnosprawnymi

620,0    

4. Obsługa księgowa 300,0    

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;
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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..............................

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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