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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: Fundacja Szansa Dla Niewidomych, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000260011, Kod
pocztowy: 03-051, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica: Chlubna, Numer posesji: 88,
Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina: Białołęka (dzielnica), Strona www:
www.szansadlaniewidomych.org, Adres e-mail: szansa@szansadlaniewidomych.org, Numer
telefonu: 225101099,
 
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)

Janusz Mirowski
 
Adres e-mail: 
janusz.mirowski@szansadlaniewidomych.org Telefon: 
666817900

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Wydanie ALBUMU "Jesteśmy razem" z konferencji REHA
FOR THE BLIND IN POLAND 2020

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

10.09.2020 Data
zakończenia

30.09.2020

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

Organizowana od 1999 r. międzynarodowa konferencja REHA FOR THE BLIND IN POLAND skupia
tysiące osób niepełnosprawnych oraz ich bliskich z kraju i zagranicy.
W 2020 roku odbywa się XVIII edycja konferencji.
Celem przyświecającym organizatorom jest pokazanie, że świat jest dostępny dla wszystkich, a
ludzie niepełnosprawni mogą żyć aktywnie i pasjonująco, mogą być samodzielni i szanowani.
Wydarzenie jest zbudowane z następujących elementów:
1. 4-dniowe wydarzenie centralne w Warszawie, które obejmie merytoryczne prelekcje, panele
dyskusyjne, warsztaty i zajęcia rehabilitacyjne. Jak co roku złożą się na nią elementy kulturalne,
turystyczne, sportowe i rekreacyjne
2. Ogólnopolski Konkurs IDOL, poprzedzony eliminacjami regionalnymi
3. Ogólnopolska promocja Konferencji i idei nowoczesnej rehabilitacji
4. 16 spotkań wojewódzkich w formie konferencji merytorycznych dla środowiska oraz 16
otwartych pikników integracyjnych dla wszystkich chętnych

Wydanie albumu będzie bardzo ważnym elementem, promujący sport, kulturę i rekreacje wśród
niepełnosprawnych. Album będzie kształtował pozytywne postawy wobec niepełnosprawnych.
Album będzie zawierał zdjęcia z konferencji, najważniejsze wypowiedzi i informacje z konferencji.
Będzie podsumowaniem konferencji oraz jej rozwinięciem. Wydamy 1000 egzemplarzy albumu w
wersji drukowanej oraz wersje elektroniczną dostosowaną do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.

Miejsce realizacji

Biuro Fundacji, Modlińska 246c

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

ALBUM "Jesteśmy razem" 1000 egzemplarzy Dokumentacja

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

W ciągu 20 lat Fundacja zorganizowała 17 edycji Wielkiego Spotkania Niewidomych,
Słabowidzących i Ich Przyjaciół w ramach cyklu REHA FOR THE BLIND® IN POLAND. Ostatnie edycje
wydarzenia odbywały się pod honorowym patronatem Prezydenta RP i Małżonki Prezydenta RP (w
2014 r. Pani Anny Komorowskiej, a w latach 2015, 2016, 2018 i 2019 r. Pani Agaty Kornhauser-Dudy,
w roku 2017 również Prezydenta RP Andrzeja Dudy).
XVII edycja REHA FOR THE BLIND® IN POLAND odbyła się w dniach 21-23 października 2019 r. 21
października w Centrum Nauki Kopernik miała miejsce inauguracja spotkania, pierwsza sesja z
udziałem około tysiąca osób oraz wystawa nowoczesnych technologii. 22 października na
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się sesja naukowa dotycząca nowoczesnej
edukacji i okulistyki, której towarzyszyła specjalna wystawa prezentująca rozwiązania umożliwiające
realizację rehabilitacyjnych i integracyjnych celów. 23 października na UKSW odbyły się liczne
panele dyskusyjne, warsztaty szkoleniowe, pokazy nowoczesnych technologii, gry i konkursy z
nagrodami oraz koncert Krzesimira Dębskiego i Anny Jurksztowicz.
XVI edycja konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND odbyła się w dniach 13-15 października
2018 r. w Warszawie. Część merytoryczna, panele dyskusyjne, wystawa „Świat dotyku i dźwięku”
oraz wystawa nowoczesnych technologii odbyły się w Centrum Nauki Kopernik w sobotę i w
poniedziałek. W niedzielę Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi – współorganizator Konferencji
REHA, umożliwił beneficjentom poznanie Ośrodka w Laskach. Piknik integracyjny dla mieszkańców
Warszawy na Bulwarach Wiślanych cieszył się dużym zainteresowaniem i zakończył się koncertem
Szymona Wydry. Podczas poniedziałkowej manifestacji: „My nie widzimy nic, a Wy - czy widzicie
nas?” środowisko upomniało się o swoje prawa. Konferencję w Warszawie poprzedziło 15 wydarzeń
regionalnych.
XV edycja konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND odbyła się w dniach 16-18 października
2017 r. w Warszawie i była zrealizowana w dwóch osobnych odsłonach: Uroczysta gala (16.10.2017
r.) pod hasłem „Jesteśmy razem” na warszawskim Torwarze z udziałem 3000 widzów, pełna
artystycznych i merytorycznych elementów,
z udziałem wybitnych i popularnych muzyków, aktorów, przedstawicieli władz i wielu wyjątkowych
niewidomych oraz Wielkie dwudniowe spotkanie w Pałacu Kultury i Nauki (17-18 października 2017
r.) z udziałem 3000 osób z interesującą sesją merytoryczną, światową wystawą rehabilitacyjną,
pokazem dyscyplin sportu, w których nie używa się wzroku, panelami dyskusyjnymi i warsztatami
szkoleniowymi.
XIV edycja konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND „Wybitni niewidomi – ich wpływ na rozwój
nowoczesnych społeczeństw” odbyła się w dniach 1-2 grudnia 2016 r.,
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Sesja merytoryczna składała się z licznych prelekcji, wystąpili
przedstawiciele najwyższych urzędów: poseł Małgorzata Wypych (Przewodnicząca Parlamentarnego
Zespołu ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku), Robert Kwiatkowski (Prezes PFRON),
Władysław Gołąb (Honorowy Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi), Paweł Kasprzyk
(Prezes TONO), Anna Woźniak-Szymańska (Prezes Zarządu PZN). Sesja była transmitowana przez
Internet. Wśród aktywności były m.in. turniej układania kostki Rubika na czas, gry planszowe,
Gabinet Dotyku i Dźwięku, turniej strzelania bezwzrokowego, koncerty, projekcje filmów z
audiodeskrypcją, ping-pong dla niewidomych, blind tennis i wiele innych. Konferencja
zainteresowała ponad 2500 osób oraz media, m.in. TVP Info, Radio WNET, portal
Niepełnosprawni.pl i TV Republika.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Fundacja Szansa dla Niewidomych ma doświadczenie w realizacji różnego rodzaju projektów i
doskonale zna potrzeby beneficjentów i ich najbliższego otoczenia. Fundacja co roku prowadzi
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kilkanaście lub kilkadziesiąt projektów regionalnych i ogólnopolskich. Wydaliśmy kilkadziesiąt
książek, wydajemy miesięcznik HELP, posiadamy WYDAWNICTWO "TRZECIE OKO".

Największe projekty, które
zrealizowaliśmy na przestrzeni ostatnich 2 lat (włączając konferencję REHA FOR THE BLIND IN
POLAND):
1. „Droga do samodzielności! Nowoczesna rehabilitacja osób z dysfunkcjami wzroku” Kierunek
pomocy: 2. Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych. Typ projektu: Prowadzenie
rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła). Projekt realizowany w 15 województwach w okresie
01.04.2019 r. - 31.03.2021 r. Wartość projektu: 1,792,855,35 zł
2. „HELP wiedzieć więcej – Miesięcznik, wiedza o świecie dotyku i dźwięku dla osób niewidomych,
słabowidzących oraz ich otoczenia" – projekt ogólnopolski, realizowany
ze środków PFRON, wydawnictwo ciągłe wydawane w brajlu, czarnodruku oraz w wersji cyfrowej,
kierowane do niepełnosprawnych i ich otoczenia dot. nowoczesnej rehabilitacji. Wartość projektu:
455,829,50 zł
3. „Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób
niepełnosprawnych”. Kierunek pomocy: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób
niepełnosprawnych. Typ projektu: Organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia
osób niepełnosprawnych. I edycja od 05.2018 r. - 08.2018 r. II edycja od 05.2019 r. - 11.2019 r.
Wartość projektu: 251761,45 zł
4. „Trampolina do kariery - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku w
województwie mazowieckim” – Projekt realizowany w okresie V/2018 r. – IV/2020 r., w ramach
działania 9.1 RPO woj. mazowieckiego 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie aktywności i
reintegracja społeczno-zawodowa 100 mieszkańców woj. mazowieckiego – osób z dysfunkcją
wzroku zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych i biernych zawodowo.
Wartość projektu: 1,4 mln zł.
5. „Aktywna i otwarta integracja w województwie podlaskim” - projekt dofinansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie: 7.1
Rozwój działań aktywnej integracji. Priorytet inwestycyjny: 9.1 Aktywne włączenie. Projekt
realizowany z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans
na zatrudnienie. Wartość projektu: 1 694 844,24 zł.
6. „Aktywność z pasją!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej
VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet
inwestycyjny: 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego
uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. Projekt jest realizowany w okresie: 01.09.2019 r.
– 31.12.2020 r. Wartość projektu: 1 501 809, 21 zł
7. „Aktywna Warszawa +” – projekt realizowany w okresie XII/2018 r. – XI/2021 r., dofinansowany
ze środków m.st. Warszawy. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z
niepełnosprawnością wzroku i ich rodzin, przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania
społecznego, poprawa ich funkcjonowania psycho-społecznego i aktywizacja społeczno-zawodowa -
poprzez udzielenie wszechstronnego, indywidualnie dobranego wsparcia dla ok. 300 odbiorców
rocznie: osób z niepełnosprawnością wzroku i ich rodzin, mieszkańców Warszawy. Wartość
projektu: 815 tys. zł.
8. „Wielkopolska trampolina do kariery – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z
niepełnosprawnością wzroku” – projekt dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne. Działanie 7.1.
Aktywna integracja. Termin realizacji: 01.02.2019 r.- 30.09.2020 r. Wartość projektu: 393 803,13 zł

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
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Zasoby rzeczowe
Fundacja Szansa dla Niewidomych posiada niezbędne zasoby techniczne warunkujące poprawną
realizację wnioskowanego zadania.
W stolicy Fundacja dysponuje 3 lokalami:
Siedzibą na ul. Chlubnej 88
Salonem Prezentacyjnym "Świat Dotyku i Dźwięku" na ul. Gałczyńskiego 7
Dodatkową powierzchnią biurową do pracy koordynatorów i spotkań z beneficjentami
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: a305-fb5a-fdb0, numer projektu:
MCPS.ON/450-4-/2020-55/2020
Strona: 9
Wyżej wskazane miejsca są kompleksowo wyposażone w niezbędny sprzęt biurowo-informatyczny:
m.in. komputery z dostępem do Internetu, drukarki, skaner itd. Biuro dysponuje dużym zapleczem,
które umożliwia bezpieczne przechowywanie dokumentacji i materiałów niezbędnych do
prawidłowej obsługi wydarzenia.
Miejsce jest dostosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących i zawiera specjalistyczny
sprzęt oraz oprogramowanie, umożliwiające pracę osób z dysfunkcjami wzroku, np.: monitory
brajlowskie, oprogramowanie udźwiękawiające i powiększające, lupy elektroniczne itp.
Zasoby finansowe
Dla prawidłowej i płynnej realizacji projektu, wnioskodawca dysponuje odpowiednimi środkami
finansowymi. Obroty fundacji za ostatni zamknięty rok budżetowy wyniosły
4 339 703, 93 zł.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynagrodzenie autora ALBUMU 2500,0    

2. Skład graficzny ALBUMU 1500,0    

3. Korekta tekstu ALBUMU 1000,0    

4.
Wydruk ALBUMU
(1000 sztuk)

5000,0    

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;
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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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