
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 

oraz w przypisach. 

Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 

prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 

do którego adresowana jest oferta 
 Zarząd Województwa Dolnośląskiego 

2. Rodzaj zadania publicznego
1)
  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

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 

 Fundacja "Nasza Fundacja";  
 Forma prawna – fundacja; 
 Numer w KRS:  0000253550; 
 Adres/adres do korespondencji:        Janowice Wielkie 58-520, ul. Kopernika 1a, woj. Dolnośląskie, powiat Jeleniogórski 
 Adres e-mail: nasza_fundacja@wp.pl 
 tel: 501-354-839 
konto bankowe: 64 1090 1926 0000 0001 3750 4339 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

  

Sylwia Myślicka 

 tel. 697-70-59-59  

 adres e-mail: s.myslicka@wp.pl 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego  Siatkówka bez barier 

2. Termin realizacji zadania publicznego
2) Data 

rozpoczęcia  

10-11-2022 Data  

zakończenia  

20-12-2022 

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

Siatkówka bez barier to nic innego jak organizacja „I-go Integracyjnego Turnieju Siatkówki na Siedząco o puchar Mistrzyni Olimpijskiej 

Lucyny Kornobys”. Termin turnieju 19.11.2022 r. w Jeleniej Górze w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. Paderewskiego. 

Turniej będzie stanowić kontynuację turnieju siatkówki na siedząco, organizowanego w poprzednich latach w Jeleniej Górze. Turniej 

"zniknął" ze względu na panującą pandemię. Obecnie Fundacja chcąc wrócić do organizacji rozgrywek niepełnosprawnych sportowców, a 

także chcą uczcić sukcesy Lucyny Kornobys, planuje organizację turnieju o puchar Mistrzyni Paraolimpijskiej, który wpisze się na stałe w 

kalendarz imprez sportowych na terenie Dolnego Śląska (minimum 2 powiatów). Istotą projektu jest wielokierunkowa aktywizacja osób i 

rodzin dotkniętych niepełnosprawnością wraz z ich otoczeniem, w tym szeroko pojęta integracja oraz propagowanie sportu.  

Grupę docelową będą stanowić osoby z niepełnosprawnościami z rodzinami i ich otoczenie – min. 100 osób, bez wskazywania granicy 

wieku, co przyczyni się również do integracji międzypokoleniowej, nauki tolerancji i zrozumienia drugiego człowieka. 

Wszelkie działania w ramach zadania będą dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami zarówno ruchowymi, 

sensorycznymi, intelektualnymi. Turniej, dla chętnych, będzie poprzedzony cotygodniowymi treningami z Mistrzynią, podczas których będą 

zgłębiane zasady piłki siatkowej na siedząco. 

Na podstawie doświadczenia i informacji uzyskiwanych podczas codziennych kontaktów z osobami niepełnosprawnymi wynika, iż pomimo 

rozwoju bazy sportowej, istnieje niedosyt ofert dostępnych dla tej grupy. Siła wspólnego spędzania czasu i integracji z otoczeniem jest w 

stanie pomóc wielu osobom w codziennym życiu, zatrzeć poczucie „inności” z powodu niepełnosprawności. Jest dobrą alternatywą dla 

telewizji, smartfonów i galerii handlowych. Sport nie jest cudownym lekarstwem na wszystko, ale stanowi bardzo konkretną propozycję 

aktywności fizycznej, wyciszenia umysłu i otwarcia się na drugiego człowieka. 

Celem Turnieju jest: 

- Propagowanie piłki siatkowej na siedząco wśród osób niepełnosprawnych jako skutecznego środka rehabilitacji, 

- Zapoznanie mieszkańców Dolnego Śląska z zasadami gry w piłkę siatkową na siedząco 

- Integracja sportowców niepełnosprawnych i pełnosprawnych, 

- Zdobywanie medali i wspaniała zabawa w Turnieju Integracyjnym. 

 

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

Oferent oświadcza, iż podczas realizacji zadania zapewni dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną 

osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r.  

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Dostępność architektoniczna 

Obiekt – Hala przy Szkole Podstawowej nr 8  przy ul. Paderewskiego w Jeleniej Górze  dysponuje parkingiem z miejscami 

przygotowaniami dla osób ze szczególnymi potrzebami, a sam obiekt umożliwia dotarcie do wszystkich miejsc w których realizowane 

będzie zadanie publiczne bez konieczności pokonywania barier architektonicznych. 
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Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

Informacja o zawodach będzie dostępna zarówno na naszej stronie internetowej https://www.fundacjanaszafundacja.pl  jak i w mediach 

społecznościowych - Facebook, gdzie jest założone wydarzenie i na bieżąco aktualizowane. Udzielamy również odpowiedzi na pytania 

zadawane mailowo pod adresem nasza_fundacja@wp.pl oraz telefonicznie +48 697705959. Podczas przebiegu imprezy o wydarzeniach 

na bieżąco będzie informował spiker. 

Dostępność cyfrowa 

Wszelkie informacje przed wydarzeniem dotyczące organizacji oraz wyniki po przeprowadzeniu zadania dostępne będą na dostępnej dla 

osób ze szczególnymi potrzebami pod adresem: https://www.fundacjanaszafundacja.pl 

 

_____________________________ 

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. 

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Organizacja Turnieju Integracyjnego Jednodniowy turniej dla min. 100 
osób z niepełnosprawnościami  
i ich otoczenia 

Lista obecności, dokumentacja 
fotograficzna, dokumentacja finansowa, 
sprawozdania 

Wzrost aktywności osób 
niepełnosprawnych wraz z ich 
opiekunami i otoczeniem 

min. 100 osób Ankiety ewaluacyjne, listy obecności 

 

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

wykorzystane w realizacji zadania  

Fundację „Nasza Fundacja” tworzą ludzie z pasją, pasją nakierowaną na pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym z 

doświadczeniem kryzysu psychicznego.  Fundacja "Nasza Fundacja" jako organizacja pozarządowa czynnie rozpoczęła swoją 

działalność w 2018 r.  Z powodzeniem zrealizowała i rozliczyła zadania dofinansowane ze środków PFRON będących w 

dyspozycji Marszałka Województwa Dolnośląskiego pn. „Otworzyć nowe drzwi”. W 2019 r. Oferent na podstawie umowy  

z Zarządem Województwa Dolnośląskiego zrealizował II cykl szkoleń dla opiekunów osób  z niepełnosprawnościami „Otworzyć 

nowe drzwi II”. Oprócz powyższych działań Fundacja zrealizowała projekt pn.” PASuje Przestrzeń Aktywnej Samopomocy”, 

nakierowany na osoby z rozpoznaniem choroby psychicznej. Zadanie współfinansowane było ze środków Zarządu 

Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego. Ponadto oferent jest organizatorem innych 

cyklicznych imprez, np. Dzień zdrowia psychicznego, który w 2019 r. zorganizowano w Teatrze Zdrojowym w Jeleniej Górze. 

Ponadto od 2019 r. prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Jeleniej Górze dla osób przewlekle psychicznie chorych.  

W 2020 r. Fundacja z powodzeniem prowadzi opiekę wytchnieniową i asystenturę na terenie Jeleniej Góry,  

z dofinansowaniem Miasta oraz Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 

Do realizacji zadania zaangażowani będą członkowie i wolontariusze Oferenta. Są to wykwalifikowani specjaliści m.in. 

pedagodzy, terapeuci i psycholodzy. Ponadto wolontariusze to osoby współpracujące z Fundacją, mające doświadczenie  

w obsłudze osób niepełnosprawnych oraz same osoby niepełnosprawne, w tym m.in. uczestnicy ŚDS. 
 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 

źródeł 

 

1. 
ubezpieczenie OC i NNW 
uczestników turnieju 

900,00 250,00 650,00 

2. opieka medyczna 1.600,00 800,00 800,00 

3. 
catering regeneracyjny dla 
uczestników turnieju 

6.000,00 1.950,00 4.050,00 

4. 
zakup materiałów do przygotowania 3 
boisk m.in. taśmy, zakup pucharów i 
medali i nagród, druk dyplomów,  

5.000,00 1.700,00 3.300,00 

5. wynagrodzenie sędziów 1.500,00 300,00 1.200,00 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 15.000,00 5.000,00 10.000,00 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), 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; 

https://www/
https://www/


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.  

 

Angelika Przybylska – Prezes Zarządu  

Fundacji „Nasza Fundacja” 

 

Data 22-10-2022 

 

.............................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 

osób upoważnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu oferentów) 
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