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 NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "JESTEM, BY POMAGAĆ",
Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000726522, Kod pocztowy: 06-100,
Poczta: Polska, Miejscowość: Pułtusk, Ulica: Teofila Kwiatkowskiego , Numer posesji: 19A,
Województwo: mazowieckie, Powiat: pułtuski, Gmina: Pułtusk, Strona www: www.dpspultusk.pl,
Adres e-mail: dps.pultusk@gmail.com, Numer telefonu: 23 333 00 10,
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)

Małgorzata Wyszyńska
Adres e-mail: dps.pultusk@gmail.com Telefon: 23 333 00
10

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Spotkanie z historią - tajemnice zamku Gniew.

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

01.09.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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31.10.2020

Opis zadania
Wspólny wyjazd osób niepełnosprawnych zorganizowany dla podopiecznych Domu Pomocy
Społecznej w Pułtusku, to okazja do oderwanie się od rzeczywistości, zawiązanie nowych
znajomości, wzrost integracji społecznej, nabycie nowych umiejętności społecznych, współpracy w
grupie. Wyjazd poza teren placówki pozwoli osobom niepełnosprawnym poczuć się
pełnowartościowymi ludźmi. W aktywności osób niepełnosprawnych najważniejszą rzeczą jest
pomoc w wyjściu z czterech ścian. Zaplanowane zadanie pozwoli oderwać się osobom z
niepełnosprawnością od szarej rzeczywistości, a dodatkowo pozwoli zapoznać się z pięknem
polskich zakątków.
Miejsce realizacji
Zamek w Gniewie.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Aktywizacja osób niepełnosprawnych
poprzez zorganizowanie i
sfinansowanie integracji w formie
wycieczki jednodniowej do Zamku
Gniew.

35 osób

Dokumentacja fotograficzna,
sprawozdanie z wyjazdu,
lista uczestników

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Uaktywniając osoby niepełnosprawne poprzez tzw. "wyciągnięcie ich z czterech ścian" chcąc
pobudzić ich do aktywnego spędzania czasu połączonego ze zdobywaniem wiedzy o otaczającym
nas świecie i kulturze. Stowarzyszenie dla osób niepełnosprawnych "Jestem, By Pomagać" jako
oferent proponuje integracyjną imprezę turystyczno-rekraacyjną dla około 35 beneficjentów Domu
Pomocy Społecznej w Pułtusku wraz z opiekunami. Jest to wycieczka z cyklu "Spotkanie z historią tajemnice zamku Gniew". Adresatami wycieczki są mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w
Pułtusku są to osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby niepełnosprawne o różnych stopniach
niepełnosprawności. Projekt zakłada jednodniową wycieczkę połączona ze zwiedzaniem Zamku
Gniew. Zamek Gniew pozwoli beneficjentom Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku wejść w świat
średniowiecznych zwyczajów, obyczajów i turniejów, zainteresowanie dziejami rycerstwa i historią
dawnych czasów. Budowę zamku rozpoczęli Krzyżacy po przejęciu ziemi gniewskiej w 1282 roku i
kontynuowali ją w XIV wieku. Zamek Gniew jest najlepiej zachowany krzyżacki zamek na Pomorzu
stoi na wyniosłej skarpie na lewym brzegu Wisły, tuż przy rynku miejskim. Była to największa
warownia zakonna po tej stronie rzeki. Do dzisiaj potężna ceglana bryła zamku widoczna jest z
głównej drogi Gdańsk - Toruń. Izba tortur trasa zwiedzania: kaplica zamkowa, krużganki obronne,
wystawa grunwaldzka, sala II wojny światowej, zamkowa izba tortur. Zamek ma kształt bliski
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kwadratowi o boku 47 m z czterema wieżyczkami w narożach i wewnętrznym dziedzińcem.
Wszystkie skrzydła zamku mają jednakową wysokość, ale ilość kondygnacji jest różna, ponieważ
niektóre sale jak np. kaplica i kapitularz w części południowej były znacznie wyższe od innych
komnat. W skrzydle północnym mieściły się komnaty komtura a okresowo i wielkiego mistrza
Kuchmeistera, który zrezygnował z urzędu i osiadł w Gniewie. Piwnice oraz parter przeznaczono na
cele gospodarcze, były tu m.in. kuchnia, piekarnia i magazyn. Zamkowe mury wieńczą wąskie
korytarze ze strzelnicami udostępnione zwiedzającym czyli dawne ganki strażnicze. Elewacje
wschodnia i zachodnia posiadają dodatkowo skromne, ale wyróżniające je ozdobny szczyty.
Dziedziniec wewnętrzny również ma kształt kwadratu, którego środek zajmuje studnia natomiast
przy murach znajdują się drewniane kramy rzemieślnicze i z pamiątkami. Stąd wchodzi się też do
muzeum, zbrojowni oraz dormitorium czyli sypialni, także i dzisiaj oferującej noclegi. Całość otaczają
mury obwodowe, kiedyś z 4 narożnymi wieżami (w tym Gdańskiem). Jest też druga linia murów
ochraniająca także przedzamcze. Od wschodu na przedzamczu stoi duży budynek zamieniony na
hotel zwany Pałacem Marysieńki, ponieważ rzekomo zbudował go Jan Sobieski dla swej małżonki. Z
ważniejszych elementów założenia nie zachowała się wysoka wieża główna od wschodu, dziś jest
tam wieżyczka nie różniąca się niczym od pozostałych oraz wieża-gdańsko w przeciwległym
narożniku (zachodnim) pierwszej linii muru obwodowego. Obie rozebrano w XIX wieku. Nie ma też
nawodnionych fos wewnętrznych i zewnętrznych. Ze wspomnianej wieży głównej istniał wzrokowy
kontakt z warowniami w Kwidzynie i Grudziądzu.
PLANOWANY PROGRAM WYCIECZKI:
* Przejazd z Pułtuska do Zamku Gniew godzinach 7.00 - 12.00,
* Obiad (składający się z dwóch dań, kompotu oraz deseru) w godzinach 12.00 - 12.50,
* Żywa lekcja historii (zapoznanie z bezpośrednim wyglądem, obyczajami, bronią oraz uzbrojeniem
ochronnym w czasie od średniowiecza do czasów sarmackich, podziwianie widowiskowego
spektaklu - Husarska Chluba Oręża Polskiego) w godzinach 13.00 - 13.45,
* Zwiedzanie zamku z przewodnikiem, połączone ze zwiedzaniem komnaty dawnych mistrzów (jest
to doskonała okazja do nabycia umiejętności przydatnych w życiu codziennym, nabycie
praktycznych umiejętności w wielu pożytecznych dziedzinach, zapoznanie się z: strzelnica kusznicą i
łuczniczą, prasą mistrza Gutenberga, uczestnictwo w warsztatach tkackich) od w godzinach 13.50 15.50,
* Ognisko w scenerii zamkowej połączone ze wspólnym biesiadowaniem i poczęstunkiem w postaci
kiełbasek w godzinach 16.00 - 17.00,
* Powrót do Pułtuska w godzinach 17.00 - 21.30.
CELEM WYJAZDU BENEFICJENTÓW (OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH) BĘDZIE:
* nauka i utrwalanie nawyku do czynnego wypoczynku poprzez turystykę i rekreację,
* wspieranie procesu kształcenia i poznawania realiów zwiedzanego regionu.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Jestem, By Pomagać" funkcjonuje od maja
2018 roku. Stowarzyszenie mimo, że jest młoda organizacją stara się w pełni działać i podejmować
inicjatywy społeczne mające na celu integrację osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi
oraz wyście z izolacji. W okresie swojej działalności od maja 2018 zorganizowało wiele imprez i
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wyjazdów integracyjnych dla swoich podopiecznych , którymi są mieszkańcy Domu Pomocy
Społecznej w Pułtusku. Przykładem mogą być:
* w czerwcu 2018 roku członkowie Stowarzyszenia czynnie włączyli się w przygotowanie osób
niepełnosprawnych do udziału w Międzypowiatowym Mityngu Lekkoatletycznym Osób
Niepełnosprawnych - Pułtusk 2018 oraz pełnili funkcję wolontariuszy w trakcie trwania imprezy,
* we wrześniu 2018 roku Stowarzyszenie było współorganizatorem Pikniku Integracyjnego
skierowanego do osób niepełnosprawnych,
* w kwietniu 2019r. Stowarzyszenie było również współorganizatorem Wystawy Twórczości Osób
Niepełnosprawnych - Pułtusk 2019 (członkowie Stowarzyszenia przygotowywali wspólnie z osobami
niepełnosprawnymi prace na wystawę),
* w maju 2019r. Stowarzyszenie zorganizowało jednodniową wycieczkę do Ciechanowa połączoną
ze zwiedzaniem okolic. Podopieczni Stowarzyszenia mieli przyjemność zapoznać się całą historią i
niewielką ekspozycją muzealną, a także tradycja i procedurą powstania piwa w najstarszym na
Mazowszu browarze, który znajduje się w Ciechanowie,
* wyjazd mieszkańców na jednodniowa wycieczkę i przeżywanie duchowe w pięknym położonym
nieopodal Kamieńczyka Loretto,
* we wrześniu 2019 r. Stowarzyszenie we współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Pułtusku , w
ramach konkursu: "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" Zadanie 5. Organizowanie
regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób
niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach", ogłoszonym przez
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych,
Kalendarz Stowarzyszenia coraz częściej zapełnia się i poszerza swoją działalność o organizowanie
różnych imprez dla osób niepełnosprawnych.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Stowarzyszenie opiera swoją działalność głownie na pracy społecznej członków, którzy na co dzień
pracują z osobami niepełnosprawnymi. Przygotowanie i przeprowadzenie wycieczki będzie
wykonywane w formie wolontariatu przez członków Stowarzyszenia.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

1.

Wynajęcie autokaru

2.

Prowiant na drogę:
* kanapki,
* napoje zimne i gorące,
* cukier,
* kubki i łyżeczki jednorazowe itp.,
środki czystości:
* płyn do dezynfekcji rąk,
* rękawiczki i maseczki jednorazowe,
* ręcznik papierowy,
* worki na śmieci itp.

3.

Ubezpieczenie NNW

Z dotacji
3000,0
800,0

50,0
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Z innych
źródeł

4.

Obiad składający się dwóch dań,
kompotu oraz deseru

5.

Zwiedzanie zamku z przewodnikiem

330,0

6.

Zwiedzanie Komnaty Mistrzów

450,0

7.

Husarski - pokaz konny

495,0

8.

Lekcja historii "Historia szermierki"

500,0

9.

Ognisko z kiełbaskami na podzamczu

695,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

1650,0

7970,0

7970,0

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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