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A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w bialpl ~ h polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych połach 

oraz w przypisach. 
Zaznac.zenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślt nie<Maścmą odpow,edź, pazosla'ł,iając 
prawidłową. Przykład : .JiGbierallie* /niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
do którego adresowana jest oferta 

2. Rodzaj zadania publicznego 1> Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 

li. 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 

STOWARZYSZENIE "DZIECIOM RADOSC IGNACOW" 
1<on na prawna: stowarzyszenie 
Ignaców 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
[Adres do korespondencji - jw. 
[KRS 0000163867 
Numer konta bankowego; 56 1240 27021111 0000 4159 9558 
1www: http://www.dzieciomradosc.pl/ 
~-mail- dzieciomradosc@o2.pl 
Tel: 506 103 661 

Mateusz Pałaszczuk 

2. Dane osoby upoważnionej do składania tel. 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, e-mail -
numer telefonu , adres poczty elektronicznej) e-mail-

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego Kampania Społeczna 11 Nasz Wspólny Świat" 

2. Termin realizacji zadania publicznego2
> 

Data 
rozpoczęcia 

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

101.03.2023 
I 

Data 130.04.2023 
zakończenia 

Celem zadania jest realizacja kampanii służącej edukacji obywatelskiej dzieci i młodzieży zwiększenie wiedzy 

i umiejętności w zakresie działalności instytucji samorządowych, uczenia się, poszukiwania i weryfikowania infonnacji. 

Kampania Społeczna „Nasz Wspólny Świat" zostanie przeprowadzona w Mińsku Mazowieckim w okresie 

od 1.03.2023 roku do 30.04.2023 roku. W ramach Kampanii Społecznej Nasz Wspólny Świat zostaną przeprowadzone 

następujące działania: 

1. Gra miejska, 

2. Wydarzenie podsumowujące Kampanię 

Gra miejska zostanie zorganizowana i przeprowadzona na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. Uczestnikami gry będą 

uczniowie szkól podstawowych. Podczas wykonywania zadań gry ulicznej , uczestnicy będą rozwijali kompetencje 

społeczne i umiejętności organizacyjne, będą kształtowali umiejętność pracy w grupie. Polecenia będą tak skonstruowane, 

!żeby uczestnicy mogli poznać zadania poszczególnych organów samorządowych, drogę administracyjną obiegu 

kiokumentów obowiązujących w poszczególnych instytucjach. Młodzież zapozna się z infrastrukturą i topografią miasta. 



okonując kolejne punkty na trasie gry, uczestnicy będą wykonywali zadania związane z trudnościami życia codziennego 

sób z niepełnosprawnościami. 

Gra będzie polegała na dotarciu do punktów postojowych zlokalizowanych w budynkach administracji publicznej, 

ndacjach i udzieleniu odpowiedzi na pytania związane z niepełnosprawnością i wykonaniu zadań. 

W grze planowany jest udział 12 tnyosobowych zespołów. Do przeprowadzenia gry niezbędne będzie 

angażowanie 8 osób odpowiedzialnych za przygotowanie stanowisk z zadaniami, przygotowanie pakietów startowycl 

la uczestników (plecaczki, mapy, koszulki). Przebieg całej akcji będzie filmowany urządzeniem rejestrującym obraz. P 

óźniejszej obróbce komputerowej powstanie film, który zostanie zaprezentowany podczas finału kampanii. 

Wydarzenie podsumowujące Kampanię zostanie przeprowadzone w kwietniu 2023 roku w Miejskiej Bibliotece 

blicznej. Podczas finału przewidziany jest występ gościa specjalnego. Będzie to osoba, która w swoim życiu odniosła 

zeroko pojęty sukces osobisty bądź zawodowy i nie obce są jej problemy dotyczące niepełnosprawności. Na 

odsumowaniu zostanie zaprezentowany film relacjonujący grę miejską. Uczestnicy gry otrzymają nagrody. Spotkanie 

występ grupy teatralnej GTI Ignaców oraz zespół „Na każdą okazję" składający się 

nauczycieli pracujących w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie. W spotkaniu podsumowującym planowany jest 

dział ok. 150 osób. Będą to uczniowie biorący udział w grze miejskiej, przedstawiciele instytucji, w których będą 

rzeprowadzone poszczególne zadania, osoby z niepełnosprawnościami - uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych, 

aproszeni goście - władze samorządowe. 

Organizator Kampanii Stowarzyszenie ,,Dzieciom Radość Ignaców" zapewni wymagania służące zapewnieniu 

ostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wydarzenia będą realizowane w pomieszczeniach zapewniającyc 

ostosowania architektoniczne, organizatorzy zapewniają pomoc wolontariuszy. Zadanie będzie wykonane przy duży 

zaangażowaniu członków Stowarzyszenia (koordynator, opiekunowie, dekoracje, obsługa biurowa, produkcja filmowa). 

apewnienie dostępności: 

I. Obszar architektoniczny. 

szystkie punkty na trasie gry miejskiej będą dostosowane do potrzeb i możliwości osób 

niepelnosprawnosciami. Podsumowanie wydarzenia odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińs 

azowieckim. Budynek spełnia wszytskie wymogi bezpieczeństwa, który "'yposażony jest w liczne przejścia 

wakuacyjne. Do sali, w której odbędzie się wydarzenie prowadzą dwie drogi. Osoby z niepełnosprawnościami mają 

ostęp do windy, która została wybudowana z myślą o ich potrzebach. W okolicach sali znajdują sie ogólno dostępn 

toalety. Pomocą przy przemieszczaniu się będą służyć przeszkoleni wolontariusze. Wszelkich Informacji logistycznycl 

i wskazówek niezbędnych do udziału w podsumowaniu będą udzielali stojący przy wejściu członkowie stowarzyszenia. 

II. Obszar cyfrowy. 

preza jest dedykowana określonym placówkom do których są wysyłane zaproszenia w formie papierowej i w razi 

otrzeby elektronicznej. Fotografie z wydarzenia z opisanymi relacjami będą dostępne na stronie i fb Zespołu Szkól 

Specjalnych w Ignacowie, opatrzone podpisami alternatywnymi. 

m. Obszar infomiacyjno-komunikacyjny. 

wentualnie zapewnienie dostępu alternatywnego, wszelkie pytania, prośby dotyczące szczególnych form komunikacji, 

vątpliwości będzie można przedyskutować z osobą odpowiedzialną za organizację imprezy, do której kontakt będzi 

podany dyrektorom/kierownikom zaproszonych placówek oraz opiekunom dzieci, które będą uczestniczyły w imprezie. 



1
l 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.). 
2l Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 
Planowany poziom osiągnięcia Sposób monitorowania rezultatów I źródło Nazwa rezultatu rezultatów (wartość 

docelowa) informacji o osiągnięciu wskaźnika 

!Zorganizowanie gry miejskiej 1 wydarzenie !Zdjęcia dokumentujące zadanie, reportaż 
filmowy z przebiegu gry miejskiej, lista 
1Uczestników 

!Zorganizowanie spotkania 1 wydarzenie !Zdjęcia dokumentujące zadanie, 
[podsumowującego w Miejskiej 
!Bibliotece Publicznej 
!Udział dzieci i młodzieży w grze 36 osób ~djęcia dokumentujące zadanie, reportaż 
miejskiej filmowy z przebiegu gry miejskiej, lista 

[Uczestników 

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

Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców", które jest organizacją pozarządową z działalnością statutową 

nieodpłatną. Jego celami działania są m.in.; 

- mobilizowanie ogółu społeczeństwa do pracy społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z 

przężonymi niepełno sprawnościami 

- współdziałanie z władzami centralnymi i samorządowymi, organami administracji rządowej, szkołami i innymi 

lacówkami wychowania, placówkami zdrowotnymi, zakładami pracy, organizacjami społecznymi działającymi 

kraju i poza jego granicami mając na uwadze dobro i szczęście dziecka 

Stowarzyszenie Dzieciom Radość Ignaców po raz ósmy organizuje kampanię społeczną Nasz Wspólny Świat. 

Corocznie podejmowana jest inna problematyka, dotycząca różnych sfer aktywności ale wszystkie z nich dotykają 

zeroko pojętego problemu niepełnosprawności. Dotychczas organizowane kampanie wspierane były środk 

ozyskiwanymi od sponsorów i instytucji publicznych. W realizacji zadania wykorzystan1y potencjał naszej kadry 

edagogicznej, wolontariat uczniów, sprzęt video i fotograficzny, szkolny bus. 

rganizując Kampanię Społeczną Nasz Wspólny Świat Stowarzyszenie skorzysta z pomocy wolontariuszy, którymi 

ędą pracownicy Zespołu Szkól Specjalnych w Ignacowie oraz członkowie niniejszego Stowarzyszenia. Ich wkła 

ędzie kluczowy dla realizacji zadań przewidzianych dla poszczególnych etapów przedsięwzięcia. 

Wolontariuszaini będą osoby obsługujące graczy, przy stanowiskach z zadaniami, zlokalizowanymi 

zaangażowanych w akcję instytucjach. Ich zadaniem będzie również obsługa finału całego przedsięwzięcia, który 

dbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wszelkie prace podejmowane na rzecz realizacji Kampanii 

Społecznej Nasz Wspólny Świat (prace dekoracyjne, prace biurowe, produkcja i postprodukcja filmowa) będą 

' ;viadczone nieodpłatnie. Również zawiadywanie całym przedsięwzięciem będzie miało charakter wolontariacki. 

Wartość niefinansowego wkładu osobowego: 



• koszt koordynatora - 600 zł (zadanie) 

• koszt osób prowadzących grę 800 zł (100 zł x 8 osób) 

• koszt osoby wykonującej prace dekoracyjne - 400 zł (50 zł x 8 godzin) 

• koszt osoby zajmującej się pracami biurowymi - 200 zł (50 zł x 4 godzin) 

• koszty produkcji i postprodukcji filmowej - 1000 zł (produkcja 10 godzin x 100 zł = 1000), 

(postprodukcja 10 godzin x 100 zł= 100) 

Łącznie wartość niefinansowego wkładu osobowego : 3000 zł 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacj i zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych 
PLN 

źródeł 

1. 
Zakup nagród i upominków dla wszystkich 1600 zł 
iczestników 

2. 
Podpisanie umowy/umów z gościem 1500 z ł 

specjah1ym 
Materiały niezbędne do zorganizowania gry 900 zł 

miejskiej m. im.(plecaki, koszulki, materia ły 

3. dekoracyjne, zaproj ektowanie i wykonanie 
naterialów promocyjnych, zaprosze{1 na fina ł 
akcji, itp.) 

4. Koordynacja zadania 600 zł 

5. Prowadzenie gry 800 zł 

6. Prace dekoracyjne 400 zł 

7. 0 race biurowe 200zł 

8. Produkcja i postprodukcja fi lmowa 1000 zł 

S uma wszystkic h kosztów realizacji zadania 7000 zł 4000 zł 3000 zł 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalnośc i pożytku publicznego oferenta(-tów); 
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 

publicznego; 
3) oferent* I ~ składający niniejszą ofertę nie za l ega(-ją)* / 2ałega( jaj* z opłacaniem na leżności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zal ega (-ją)* / 2ałega( ją)* z opłacan iem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne; 

5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* I iRRą właściwą ewidem;ją* ; 

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 oświ adczenia 

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych . 

................. prz:zt:uądu ..... ..... Dat, .. ....... . ~ (';)l- '.21 l :>, ... . 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu oferentów) 


