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: FENIKS Stowarzyszenie Amazonek Warszawa-Targówek, Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000369005, Kod pocztowy: 03-337, Poczta: Warszawa, Miejscowość:
Warszawa, Ulica: Wyszogrodzka 1 m.117, Numer posesji: 1, Numer lokalu: 117, Województwo:
mazowieckie, Powiat: Warszawa, Gmina: Targówek (dzielnica), Strona www: , Adres e-mail:
feniksamazonki@gmail.com, Numer telefonu: 662062275; 662062212,
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)

Danuta Muracka
Adres e-mail: djmuramura@wp.pl Telefon: 507600150

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Podlasie na weekend

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

17.08.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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04.11.2020

Opis zadania
Planujemy zorganizowanie 2-dniowego wyjazdu turystycznego p.t. „Podlasie na weekend” w dniach
12-13 września 2020. Ze względu na konieczność przestrzeganie zasad ostrożności związanych z
panującym wirusem COVID-19 w wyjeździe będzie uczestniczyło 18 osób z niepełnosprawnościami
oraz 2 wolontariuszy: pracownik medyczny oraz pilot wycieczki.
W trakcie wycieczki odwiedzimy:
•
Siedlce, a w nich Muzeum Diecezjalne z jedynym w Polsce obraz El Greco „ Ekstaza św.
Franciszka”, pałac Ogińskich, muzeum Regionalne w zabytkowym ratuszu
•
Patrykozy z perłą południowego Podlasia, neogotyckim pałacem i parkiem z ciekawymi
okazami roślin
•
Korczew, a tu klasycystyczny pałac z romantycznym parkiem
•
Drohiczyn- malowniczo położone nad Bugiem miasto, a w nim górę zamkową, Muzeum
Parku Historyczno-Kulturalnego, barokowy kościół klasztoru franciszkanów, jedyne w Polsce
muzeum kajakarstwa oraz umocnienia linii Mołotowa
•
Grabarkę, a w niej cerkiew przyklasztorna i wzgórze krzyży
•
Liw, a tu zamek, zbrojownię i galerię wieży bramnej.
Wieczorem odbędzie się spotkanie integracyjne ze śpiewami, grami grupowymi i planszowymi oraz
różne gry i zabawy.
Posiadamy szczegółowy plan wyjazdu rozpisany na miejscowości, zwiedzane atrakcje turystyczne,
dni i godziny w trakcie wycieczki. Każdy uczestnik otrzyma taki plan.
CEL ZADANIA:
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 18 osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców
Warszawy, powiatów wołomińskiego, pruszkowskiego i warszawskiego zachodniego województwa
Mazowieckiego .
Cel ten zrealizujemy poprzez:
- rozwijanie zainteresowań; poznanie ciekawego regionu Polski, różnorodnego po względem
kulturowym, religijnym, etnicznym
- integrację wewnątrz grupy; spędzanie wspólnie czasu, włączenie się w prace przygotowania
wyjazdu, możliwość wymiany informacji, zaprezentowanie umiejętności, itp
- umożliwienie uczestnikom wyjazdu skorzystania z zajęć jogi i terapii tańcem
- aktywizację uczestników wyjazdu oraz kółka turystycznego działającego w stowarzyszeniu FENIKS
- zorganizowanie wyjazdu turystycznego dla 18 osób z niepełnosprawnościami pt:" Podlasie na
weekend"
- zorganizowanie edukacji turystycznej na temat regionu, który zamierzamy odwiedzić tj Podlasia
Nadbużańskiego
- przeprowadzenie 5 spotkań edukacyjnych, integracyjnych i informacyjnych
- wykonanie dokumentacja działań projektu, działanie wspólne integrujące uczestników zadania
Wszystkie spotkania, prace przygotowawcze, w Ośrodku Wsparcia i Integracji FENIKS.
DZIAŁANIA EDUKACYJNE I INTEGRACYJNE:
Wyjazd na Podlasie poprzedzimy działania edukacyjnymi i działaniami integrującymi:
- spotkanie edukacyjne na temat zabytków, historii i tradycji ludowych zwiedzanego regionu
przygotuje i poprowadzą wolontariusze, uczestnicy kółka turystycznego naszego Stowarzyszenia.
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- spotkanie edukacyjne z kwalifikowaną pielęgniarką na temat: „Zasady zachowania bezpieczeństwa
w czasie grupowego wyjazdu turystycznego w związku z epidemią COVID -19; podczas korzystania z
autokaru, zwiedzania, posiłków, noclegów”. (obecność uczestników wyjazdu obowiązkowa!)
- spotkanie/rozmowy o wielokulturowości Podlasia; różnych narodów i różnych religii
- wspólne przygotujemy i wykonamy materiały informacyjne o zwiedzanym regionie pod okiem
koordynatora i pilota; tu wykorzystamy wiedzę, umiejętności i zdolności poszczególnych
uczestników
- wspólnie wykonamy dokumentację; działanie integrujące uczestników zadania.
- zorganizujemy spotkanie wspominkowe; w planach konkurs wiedzy o zwiedzanych atrakcjach
turystycznych. Drobne nagrody zakupimy w ramach własnych środków finansowych
- powstanie artykuł o turystyce niepełnosprawnych, artykuł napisze wolontariusz, zamieszczony
zostanie w gazecie lokalnej.
Wszystkie powyższe działania odbędą się w Ośrodku Wsparcia i Integracji FENKS,
ul. Wysockiego 20
GRUPA DOCELOWA
Odbiorcami działań projektu będą dorośli mieszkańcy województwa Mazowieckiego – osoby z
niepełnosprawnościami, którym trudno odnaleźć się w grupie osób zdrowych.
Podstawą zakwalifikowania do programu będzie dostarczenie kopii aktualnego dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność.
Każda z osób złoży zgłoszenie do programu, które będzie brane pod uwagę w czasie rekrutacji (wpis
na listę podstawową i rezerwową).
Przewidywana liczba uczestników wyjazdu: 18 osób z orzeczoną niepełnosprawnością i 2 osoby
obsługi: opiekun medyczny i pilot.
Do adresatów dotrzemy poprzez plakaty, ulotki, e-maile, smsy, organizacje, z którymi
współpracujemy.
ZAPEWNIMY ODPOWIEDNIE WARUNKI :
•
opiekę medyczną wykwalifikowanej pielęgniarki,
•
pilota, dla którego: „nie ma rzeczy niemożliwych” ,
•
opiekuna grupy, osoby niepełnosprawnej, który wraz z opiekunem medycznym będzie na
bieżąco monitorował kondycję poszczególnych niepełnosprawnych uczestników, dbał o ich dobre
samopoczucie (zakwaterowanie, modyfikację wyżywienia, inne pojawiające się drobne problemy).
•
odpowiednie tempo zwiedzania,
•
kijki NW dla osób potrzebujących takiego sprzętu do poruszania się
•
komfort podróżowania; wygodny autokar, częste postoje, odpowiednią dozę ruchu np.
„rozciąganie postojowe”, grę w „wężowe palce”, czy „siedzące tańce”
•
przyjazne warunki lokalowe; pokoje z łazienkami
REALIZACJA DZIAŁAŃ
•
przygotowania do wycieczki turystycznej; rezerwacja zakwaterowania i żywienia, zwiedzania
z przewodnikiem poszczególnych obiektów, przejazdów, ubezpieczenie od NW wszystkich
uczestników, itd
•
zorganizowanie zebrania informacyjnego uczestników;
•
wszyscy uczestnicy wyjazdu będą włączani pod nadzorem koordynatora, opiekuna grupy,
pilota, opiekuna medycznego w poszczególne prace organizacyjne tak, aby każdy miał satysfakcję ze
swojego wkładu pracy w jego organizację.
•
zorganizowanie spotkanie wspominkowe,
•
podczas wszystkich spotkań, przejazdów, zwiedzania opiekun medyczny, opiekun grupy oraz
wszyscy uczestnicy będą dbali o bezpieczeństwo swoje i innych, związane ze stanem epidemii.
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ZALECENIA MINISTRA ZDROWIA
Realizując ww. zadanie będziemy przestrzegali odpowiednich zaleceń wynikających z
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.).
Temat ten opracuje, uwzględniając aktualne zalecenia, oraz będzie czuwał nad ich przestrzeganiem
opiekun medyczny - wolontariusz-, współpracujący z naszym Stowarzyszeniem od 10 lat. Każdy
uczestnik otrzyma zestaw zaleceń dot. bezpieczeństwa w czasie epidemii na piśmie.
Zakupimy też w ramach zadania termometr bezdotykowy do mierzenia temperatury uczestników
przy wsiadaniu do autokaru oraz płyn odkażający do rąk.
Miejsce realizacji
Warszawa ;
- Ośrodek Wsparcia i Integracji FENIKS ul. Wysockiego 20,
oraz miejsca odwiedzane podczas wyjazdu turystycznego

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Edukacja turystyczna adresowana do
Działania zrealizujemy w
uczestników o Podlasiu Nadbużańskim 100%

Na podstawie ;
- ankiet
- listy obecności

Dwudniowy wyjazd turystyczny dla 18
osób z niepełnosprawnościami

Działania zrealizujemy w
100%

Na podstawie ;
- ankiet
- oceny własnej uczestników,
- rozmów z prowadzącą i
koordynatorem

Pięć spotkań uczestników wyjazdu
turystycznego w Ośrodku Wsparcia i
Integracji FENIKS:

Działania zrealizujemy w
100%

Na podstawie ;
- ankiet
- list obecności

Działania rehabilitacji ruchowej; joga
oraz terapia tańcem dla 18 osób.
Razem do 10os x 2 spotkania

Działania zrealizujemy w
50%

Na podstawie ;
- list obecności

Powstanie dokumentacja z wyjazdu
turystycznego

Działania zrealizujemy w
100%

-rozmowy koordynatora z
uczestnikami
- wykonanych zdjęć

Artykuł o turystyce niepełnosprawnych Działania zrealizujemy w
w gazecie lokalnej na temat turystyki
100%
osób z niepełnosprawnościami.

- napisanego artykułu
- egzemplarz gazety z
artykułem
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Uczestnicy wyjazdu zintegrują się; po
wycieczce będą się spotykać

Działania zrealizujemy w
80%

Na podstawie ;
- ankiet
- oceny własnej uczestników,
- rozmów z prowadzącą i
koordynatorem

Wzrośnie zainteresowanie
wielokulturowym Podlasiem

Działania zrealizujemy w
50%

Na podstawie ;
- ankiet
- oceny własnej uczestników,
- rozmów z prowadzącą i
koordynatorem

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
FENIKS Stowarzyszenie Amazonek Warszawa- Targówek KRS 0000369005 adres: 03-337 Warszawa
ul.Wyszogrodzka 1/117.
Powstał, aby wspierać i pomagać osobom przed, w trakcie i po leczeniu raka piersi oraz ich bliskim.
27 października 2010 roku został wpisany do KRS.
Prowadzi Ośrodek Wsparcia i Integracji. Uczestniczy w akcjach, festynach, spotkaniach,
konferencjach też jako organizator lub współorganizator.
Na swoją działalność pozyskuje środki z różnych źródeł. Realizował i realizuje projekty
współfinansowane ze środków publicznych.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Zrealizowałyśmy następujące projekty z Turystyki i Kultury:
- 2011 r.
•
„Uroki ziemi białostockiej” – działanie z cyklu: „ Organizowanie regionalnych imprez
kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających
ich aktywność w tych dziedzinach” - ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego
reprezentowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
- 2012 r.
•
wyjazd turystyczny 6-dniowy dla 15 osób do Nałęczowa ( babcia/dziadek oraz wnuczęta ),
zwiedzanie zabytków Nałęczowa . Największa atrakcja; Chata Żeromskiego, autentyczne
wyposażenie dawnej pracowni pisarza. Wyjazd w warsztatami prowadzonymi przez psychologa,
tematem warsztatów były kontakty międzypokoleniowe- projekt ASOS Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej
-2013 r.
•
wyjazd turystyczny do miasteczka Osiek nad Wisłą (babcia/dziadek oraz wnuczęta),
zwiedzanie atrakcji turystycznych i pięknych okolic. Wyjazd w warsztatami prowadzonymi przez
psychologa, tematem warsztatów były kontakty międzypokoleniowe -projekt ASOS Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej
- 2014 r.
•
warsztaty wyjazdowe dla 12 osób w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Zajęcia relaksacyjne
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–joga dla osób starszych. Wracając zwiedziliśmy również Zamek Krzyżtopór. Program adresowany
do seniorów i ich rodzin:” "Senior + Aktywność = Super Życie" współfinansowany przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ASOS Edycja 2014.
•
„Urocze Lubuskie” – „ Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych
i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” - ze
środków Zarządu Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Mazowieckie Centrum
Polityki Społecznej.
- 2016 r.
•
W czerwcu odbył się wyjazd do Krakowa 6 osób w ramach realizacji działania Warsztaty
Simontona połączony z turystyką: odbyła się wycieczka objazdowa po Starym Krakowie, zwiedzanie
lotniska Balice, wspólny spacer nordic walking na Kopiec Piłsudskiego. Ważnym elementem w tym
działaniu były zajęcia artterapii.
- 2017 r.
•
„Tajemnice Zamków Śląska ” – działanie z cyklu: „ Organizowanie regionalnych imprez
kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających
ich aktywność w tych dziedzinach” - współfinansowane ze środków Zarządu Województwa
Mazowieckiego reprezentowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
- Rok 2018
- „Urocze Świętokrzyskie ” – działanie z cyklu: „ Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych,
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich
aktywność w tych dziedzinach” - współfinansowane ze środków Zarządu Województwa
Mazowieckiego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
Od 2011 roku do chwili obecnej organizujemy wspólne wyjścia seniorów wraz z rodzinami ( wielu
seniorów to osoby z niepełnosprawnościami, wymagający wsparcia ) do teatrów , kin i muzeów
warszawskich. Te instytucje Kultury udostępniają nam bilety po promocyjnych cenach w ramach
działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych (działanie „teatr przyjazne seniorom”). Jest to
bardzo ważny element naszych działań.
Lata 2017-2019, również plany na 2020 rok:
Realizacja zadania współfinansowanego przez PFRON, realizowanego przez Federację Stowarzyszeń
Amazonek: aktywny udział naszych koleżanek –amazonek ( niepełnosprawnych kobiet ) w
programie „Artystyczny Świat Amazonek „. Plenery artystyczne dla kobiet zainteresowanych sztuką i
czynnie praktykujących sztuki artystyczne.
Program połączony ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych woj. Wielkopolskiego.
Lata 2010-2019, również plany na 2020 rok:
Coroczne wyjazdy do Częstochowy w ramach turystyki pielgrzymkowo-religijnej, spotkania
Amazonek z całej Polski. Spotkania połączone z działaniami o charakterze religijno-kulturalnym.
Wszystkie powyższe imprezy organizowane z zaangażowaniem członków naszego Stowarzyszenia
zrzeszonych w kółku turystycznym działającym aktywnie w Stowarzyszeniu FENIKS.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
OSOBY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ ZADANIA:
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•
Koordynator zadania ,
Osoba dobrze zorganizowana, systematyczna i z poczuciem humoru. Posiada zdolności
interpersonalne. Osoba z niepełnosprawnościami.
•
Opiekun grupy wycieczki turystyczno - rekreacyjnej , wolontariusz,
Osoba z 16 -letnim doświadczeniem w realizacji zadań adresowanych do osób niepełnosprawnych.
Posiada dyplom szkolenia MCPS „Nowoczesne metody pracy z osobami niepełnosprawnymi. Osoba
z niepełnosprawnością.
•
Animator spotkań informacyjno-integracyjnych w Ośrodku Wsparcia i Integracji FENIKS,
wolontariusz. Miłośnik turystyki górskiej. Posiada dużo empatii i łatwość w nawiązywaniu
kontaktów. Osoba z niepełnosprawnościami.
•

Nad realizacją spraw kosztowych będzie czuwał wolontariusz, ekonomista, absolwent SGH.

•
Pilot wycieczki turystycznej,
posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wycieczek młodzieży, osób starszych i
niepełnosprawnych.
•
Opiekun medyczny,
to wykwalifikowana pielęgniarka, która od 2010 roku opiekuje się uczestnikami imprez
turystycznych tego rodzaju, organizowanych przez Stowarzyszenie FENIKS. Opracuje program
profilaktyki związany z zagrożeniem COVID-19. (załączony do wniosku)
•

Księgowa rozliczająca program jest pracownikiem Biura Rachunkowego JSS.

•

Wolontariusze i pracujący społecznie członkowie stowarzyszenia.

•
asystent koordynatora, wolontariusz, współpraca w projekcie ewaluacji zadania. Posiada
wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu, koordynowaniu i rozliczaniu projektów. Osoba z
niepełnosprawnościami.
ZASOBY OSOBOWE
1.
Koordynator zadania,
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu, koordynowaniu i rozliczaniu projektów
1997-1998 - studia podyplomowe z zakresu rachunkowości , licencja Min. Finansów nr 13395/99
DOŚWIADCZENIE W PRACY SPOŁECZNEJ :
•2004 -2010 Członek Zarządu Stowarzyszenia Amazonek „Żonkil”
•od 2010 prezes „FENIKS” Stowarzyszenia Amazonek Warszawa-Targówek
szkolenia i dyplomy:
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej:
„Nowoczesne metody pracy z osobami niepełnosprawnymi”
-„Inicjatywa EKON na rzecz ekonomii społecznej na Mazowszu – program wsparcia dla kadr
menadżerskich PES” - Certyfikat NR 74/2009
-Certyfikaty ukończenia Warsztatów szkoleniowych I-go i II-go stopnia dla Amazonek
–Wolontariuszek organizowanych przez Federację Stowarzyszeń Amazonek
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2.
Wolontariusz 1 , ochotniczka z certyfikatem I-go oraz II-go stopnia.Szkolenia odbyła w
Federacji Stowarzyszeń Amazonek , MCPS, inne.
- działacz sportowy i sędzia z dwudziestoletnim stażem
- członek TPD za pracę społeczną dla dobra dzieci
- Odznaka Przyjaciel Dziecka
- prowadzenie zajęć sportowych, wyjazdy z młodzieżą na obozy i spływy kajakowe.
3.
Wolontariusze :
-asystent koordynatora, współpraca z koordynatorem w zakresie ewaluacji wewnętrznej zadania,
opracuje materiały promocyjne. Ukończyła szkolenie „Wolontariat w instytucjach pomocy
społecznej „ Wydane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społeczne oraz "Nowoczesne metody
pracy z osobami niepełnosprawnymi".
-3-ch wolontariuszy współpracujących przy realizacji poszczególnych działań
Nie uwzględniamy wyceny pracy wolontariuszy w realizacji zadania. Aby mogli działać efektywnie i
w jak najmniejszym stresie zostaną zapoznani z projektem, z jego szczegółami przez koordynatora.
Zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza będą określone w pisemnym
porozumieniu, zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
Wolontariusz zobowiązany będzie prowadzenia na bieżąco karty pracy wraz ze szczegółowym
opisem wykonywanej pracy. Wolontariusz będzie posiadał kwalifikacje i spełniał wymagania
odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy
4. Pracownik medyczny, wolontariusz.
- Dyplom Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku
- zaświadczenie : „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”
- zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy
Wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie pielęgniarki.
5. KSIĘGOWA – rozliczenie programu
Księgi prowadzi Biuro Rachunkowe JSS Certyfikat księgowy 1608 / 96.
ZASOBY RZECZOWE STOWARZYSZENIA WYKORZYSTANE W REALIZACJI ZADANIA;
- wyposażenie Ośrodka Wsparcia i Integracji „FENIKS” Stowarzyszenia Amazonek WarszawaTargówek ul. Wysockiego 20. Lokal znajduje się na parterze, nie ma schodów.
W Ośrodku odbędą się:
- spotkania organizacyjne koordynatora z wolontariuszami
- zajęcia ruchowe; choreoterapia oraz joga, nie ujęte w kosztorysie
- 5 spotkań integracyjno-organizacyjno-edukacyjnych z uczestnikami wyjazdu
- spotkanie wspominkowe uczestników wyjazdu turystycznego
•
sprzęt komputerowy będzie wykorzystywany do pracy biurowej związanej z realizacją
niniejszego zadania, kontaktów z beneficjentami , współpracy przy organizacji zadania, opracowaniu
materiałów promocyjnych oraz dokumentacji działań
•
wyposażenie aneksu kuchennego: czajniki, zastawa stołowa, sztućce ( darowizny członkiń
stowarzyszeni ) i inne posłużą w czasie spotkań integracyjnych niepełnosprawnym uczestnikom
zadania
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•
sprzęt sportowy (do zajęć rehabilitacyjnych) wykorzystywany do zajęć poprawiających
kondycję fizyczną uczestników zadania: rower treningowy, stepper, rotory, piłki gimnastyczne, kijki
do nordic walking dla osób słabiej poruszających się
•
aparat fotograficzny posłuży do dokumentacji działań w czasie wyjazdu turystycznorekreacyjnego
•
apteczka, ciśnieniomierz, glukometr, termometr bezdotykowy ( zakupiony w ramach tego
programu)
•
biblioteczka Stowarzyszenia w Ośrodku Wsparcia i integracji FENIKS będzie do dyspozycji
uczestników zadania. Księgozbiór: beletrystyka, poradniki i czasopisma do przejrzenia przy
herbatce, kawie. Wydawnictwa o tematyce turystycznej.
Również wkładem rzeczowym jest przystosowanie pomieszczeń do potrzeb i możliwości osób
niepełnosprawnych: wyposażenie w niezbędne urządzenia i sprzęty- rezultat naszych starań przy
realizacji zadania „Bezpieczny Ośrodek Wsparcia"„ rok 2015.
Lokal nie mają barier; mogą z nich korzystać osoby niepełnosprawne z różnymi ograniczeniami
sprawności fizycznej.
Kalkulacja przewidywanych kosztów nie obejmuje wkładu własnego rzeczowego.

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

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Ośrodek Wsparcia i Integracji FENIKS,
czynsz za lokal + media,+ rozmowy
telefoniczne

270,0

2.

Obsługa zadania

800,0

3.

Koszt noclegów i wyżywienia

4300,0

4.

Wynajem autokaru

3000,0

5.

Koszty zwiedzania (bilety wstępu,
przewodnicy)

1280,0

6.

Materiały medyczno-higieniczne

250,0

7.

Materiały promocyjno- informacyjne

100,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

10000,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
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10000,0

Z innych
źródeł

0,0

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

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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