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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 umieszfzonymi piżyposzczególnych polach:

'
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić ni Wags

oldpdwidiiz-pazostawiaiacprawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*".
łe

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie Ld Hld
1. Organ administracji publicznej, Zarząd Województwa Dolnośląskiego
do którego adresowana jest oferta

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy
zdnia

24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego?! Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

4. Tytuł zadania publicznego Dolnośląski turniej w showdown osób niewidomych i słabowidzących

5. Termin realizacji zadania publicznego")
Data 26.09.2022 Data 30.11.2022
rozpoczęcia zakończenia

ll. Dane oferenta (-ów)

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
Dołnośląskie Stowarzyszenie Aktywizacji Niepełnosprawnych ul. Wańkowicza 15/8, 58-304 Wałbrzych
Nr KRS : 0000665101
Strona www http //stowarzyszenieaktywizacja pl

;
Urz ło x jevództ + Dolno

e-mail dosan.walbrzych© gmail.com śnił RoachbareOpn:tel .: 608 101 752
;
Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnoswe..

adres do korespondencji : 58-371 Boguszów-Gorce, ul. Górnicza 5/4
Wpłynęło 5-07-2022

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w Michał Madaliński
:

tym dane osób upoważnionych do e-mail : dosan.walbrzych©gmail.com:".składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. tel : 608 101 752
numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

. Miejsce realizacji zadania:
- województwo dolnośląskie,
- powiat wałbrzyski, miejscowość Boguszów - Gorce.
- turniej będzie się odbywać na obiekcie przystosowanym dla osób z niepełnosprawnościami,
2. Grupa docelowa :

- mieszkańcy województwa dolnośląskiego,
- beneficjenci ostateczni ( BO ) to 20 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzrokuz orzeczeniem o
niepełnosprawności znacznej w ilości minimum 60% , niepełnosprawności umiarkowanej pozostały %,

4 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.

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



(ich odpowiednikami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, to jest pierwsza i druga grupa niepełnosprawności)
- w projekcie będzie uczestniczyć 6 osób, będą to opiekunowie , przewodnicy osób ze znacznym orzeczeniem o

niepełnosprawności ( osoby niezbędne ze wzglądu na brak samodzielności tej grupy beneficjentów),
- wolontariusze, 2 osoby zatrudnione na umowę wolontarystyczną, będą pomagać zawodnikom przemieszczać się

po ośrodku w czasie trwania rozgrywek, nie będą wliczane w koszt projektu,
- koordynator, 1 osoba wykonująca pracę społeczną.
3. Osoby niepełnosprawne tak samo jak osoby pełnosprawne chcą uczestniczyć w szeroko rozumianym życiu
społecznym. Stwarzanie możliwości integracji uczestników w imprezach sportowych jest szansą na otwarcie ,

przełamanie barier związanych z samodzielnym poruszaniem oraz rehabilitację pycho- fizyczną.
Niepełnosprawność narządu wzroku to bardzo poważny problem społeczny. Jej skutki odczuwa nie tylko osoba

tracąca wzrok, ale też jej otoczenie. Utrata samodzielności ekonomicznej, będąca bardzo często skutkiem braku
możliwości kontynuowania dotychczasowego zatrudnienia, może powodować powstawanie stanów

depresyjnych. Według GUS, aż 2 796 700 osób miało w 2014 r. uszkodzenia i choroby narządu wzroku.
Aktywność osób z niepełnosprawnością jest wciąż w Polsce niewielka, sytuacja pandemiczna dodatkowo

pogłębiła ten stan co w konsekwencji przełoży się na uwstecznienie procesów dotychczasowej rehabilitacji w tej
Brupie.
Celem projektu jest wzrost poprzez sport aktywności osób niepełnosprawnych, poprawa ich samooceny, jakości
życia, percepcji, umiejętności i sprawności ogólnej, a także wzrost aktywności społecznej osób objętych
projektem.
Działania podejmowane podczas realizacji zadania mają przekonać beneficjentów, iż uprawianie sportu, jak i

aktywność fizyczna przynosi same pozytywne korzyści. Beneficjenci osiągnąć to będą mogli poprzez czynny udział
w organizowanym w ramach projektu turnieju showdown oraz w indywidualnych spotkaniach ze specjalistą z

zakresu pomocy społecznej.
Showdown jest to dyscyplina sportowa od podstaw stworzona i przystosowana do ich potrzeb. Często, z braku

lepszego określenia, a także ze względu na podobieństwo terminologii używanej w trakcie rozgrywek oraz z

powodu tego, że gra odbywa się na specjalnym stole, mylnie zwaną tenisem stołowym. Swym wyglądem i

ogólnymi zasadami przypomina jednak bardziej popularną wśród osób pełnosprawnych grę air hockey zwaną w
Polsce cymbergajem. Jest dość widowiskową, a na pewno bardzo głośną dyscypliną sportową o charakterze

zręcznościowym.
W grze bierze udział dwóch graczy. Gracze mają na oczach nieprzeźroczyste gogle. Na rękach mają oni specjalne,
ochronne rękawice. Gra toczy się na prostokątnym stole otoczonym bandami, na którego krótszych bandach

znajdują się bramki, a na środku ekran. Gra prowadzona jest przy użyciu rakieteki piłki dźwiękowej. Celem gry jest
przetoczenie piłki pod ekranem na przeciwległy koniec stołu, uderzając rakietką tak, by piłka wpadła do bramki

przeciwnika, którego zadaniem jest temu zapobiec.
Rozpoczęcie realizacji projektu: przeprowadzanie kampanii informacyjnej ,dotarcie do bezpośrednich uczestnikó,

projektu, przeprowadzenie procesu kwalifikacji uczestników do projektu.
Przygotowanie merytoryczne i techniczne do realizacji zadania : m.in. zatrudnienie kadry merytorycznej.
Specyfika grupy docelowej jaką są osoby z dysfunkcją narządu wzroku wymaga, aby realizację turnieju

przeprowadzić w dwóch etapach:
| etap 09.11.2022 - zakwaterowanie uczestników, zapoznanie z rozmieszczeniem i usytuowaniem stołów do gry,
odprawa techniczna.
ll etap 10.11.2022 � przeprowadzenie rozgrywek. Turniej w systemie rozgrywek każdy z każdym.
Turniej showdown rozgrywany będzie na 2 specjalistycznych stołach, obowiązywać będzie regulamin gry w

showdown, opracowany oraz zatwierdzony przez IBSA, w trakcie rozgrywki trwającej ok. 30 minut, zwycięzcy,
trójka najlepszych w każdej z kategorii startowych otrzyma nagrody rzeczowe, ( kategoria open kobiet, kategoria
open mężczyzn), zostanie zapewniony transport stołów specjalistycznych do miejsca rozegrania turnieju,
zostaną wynajęte pomieszczenia , sale do przeprowadzenia turnieju, (do prawidłowego przeprowadzenia jednego
turnieju potrzeba dwóch pomieszczeń, zawodnicy rozgrywają pojedynek w kompletnej ciszy przy zastonigtych
oczach goglami , zawodnicy posługują się tylko słuchem ( jedno pomieszczenie jeden stół),
Podczas trwania turnieju wszystkim uczestnikom, przewodnikom, sędziom i pomocy technicznej zostaną
zapewnione posiłki i zakwaterowanie.
W przerwach między meczowych uczestnicy projektu, będą mogli skorzystać z poradnictwa specjalistycznego.
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W trakcie indywidualnych spotkań będą poruszane aspekty formalno-prawne dotyczące osób z
niepełnosprawnościami.
Po zakończeniu turnieju zostaną upublicznione wyniki zawodów , przeprowadzona ewaluacja i rozliczenie zadania.
4 „Stowarzyszenie od lat prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, planowany projekt doskonale
wpisuje się w dotychczasową działalność. Duże doświadczenie

w realizacji takich samych i podobnych projektów
gwarantuje właściwą realizację zadania. Organizowało do tej pory imprezy sportowe rangi Mistrzostw Polski w
showdown (2019-2022), prowadzi regularne zajęcia sekcji showdown oraz zrealizowało kilka mniejszych
projektów dla osób z niepełnosprawnościami.
5. Zasoby rzeczowe: Oświadczamy, że posiadamy odpowiednie warunki lokalowe do realizacji zadania, tj. Biuro
usytuowane w budynku bez barier architektonicznych, wyposażone w podstawowy sprzęt taki jak: telefon,
komputer, kserokopiarkę, łącze internetowe, prowadzimy własną stronę internetową oraz fanpage.
Udostępnimy do realizacji turnieju własne specjalistyczne stoły do gry w showdown szt. 2, rakietki, gogle oraz
rękawice ochronne i specjalne piłeczki do gry.
(zakwaterowanie uczestników projektu będzie realizowane w hotelu).
6 . Wkład osobowy:
-2 wolontariuszy - posiadających kwalifikacje i doświadczenie w projektach o podobnym profilu, wycena pracy
wolontariuszy - 2osóby x 10h x 25zł = 500 zł - umowa wolontariat (wkład własny osobowy),
- Koordynator - osoba posiadająca przygotowanie merytoryczne do
prowadzenia projektu w ramach zadania, posiadająca kwalifikacje i doświadczenie w koordynowaniu projektów o
takim samym i podobnym profilu. Praca społeczna wyceniona na 850 zł.

Kadrę projektu stanowić będą również członkowie stowarzyszenia są to osoby, od lat pracujące na rzecz
środowiska
posiadający umiejętności jak i kwalifikację potrzebne do realizacji projektu , nieodpłatnie będą oni świadczyć
pracę jako wolontariusze i nie zostali ujęci w kosztorysie zadania.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Działania podejmowane podczas realizacji zadania mają przekonać beneficjentów, iż uprawianie sportu, jak i

aktywność fizyczna przynosi same pozytywne korzyści.
Uczestnictwo w rywalizacji sportowej, zajmowanie punktowanych miejsc, uzyskiwanie uznania oraz nagród,
podniesienie poziomu sportowegoijakości życia, przełamywanie barier, to wymierne korzyści, które beneficjenci
uzyskają. Działanie te wiąże się ze wzrostem liczby aktywnych osób z niepełnosprawnością.
Możliwość skoszarowania dużej liczby osób z dysfunkcją narządu wzroku, ich opiekunów , przewodników
umożliwi przepływ informacji pomiędzy nimi w zakresie usprawnienia codziennego funkcjonowania.
Indywidualne spotkania ze specjalistą z zakresu pomocy społecznej umożliwi beneficjentom uzyskanie informacji
formalno-prawnych i porad dotyczących osób niepełnosprawnych.
Zasięg projektu obejmie mieszkańców Dolnego Śląska � informacja o planowanych zawodach oraz o ich
rezultatach ukaże się w lokalnych mediach , dotrze do organizacji środowiskowych osób niepełnosprawnych co
przełoży się na zwiększone zainteresowanie podobnymi projektami.
Wzrost kompetencji sportowych beneficjentów projektu � możliwość startu w imprezach sportowych o
podobnym charakterze o zasięgu ogólnopolskim w przyszłości.
Rezultaty z przeprowadzenia ewaluacji zadania zostaną wykorzystane w 100% do działań w kolejnych projektach
dla tej grupy beneficjentów.



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów

istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu Koszt całkowity do poniesienia do poniesienia
(zł) z wnioskowanej ze środków

dotacji?! finansowych
(zł) własnych, środków

Lp. pochodzących z

innych źródeł,
wkładu osobowego
lub rzeczowego"!

(zł)
wynagrodzenie sędziów showdown 1000,00 1000,00 0,00

1 2osoby*10h*50zł/h brutto/brutto (umowa
zlecenie )

Wynagrodzenie prac. Pomocy technicznej 800,00 800,00 0,00

2 2osoby*10h*40zł/h brutto/brutto (umowa
zlecenie )

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, sędziów, 4800,00 4800,00 0,00
3

prac pomocy technicznej 300sób*160zł

4 Wynajem pomieszczeń 2 sale * 500zł 1000,00 1000,00 0,00

Transport specjalistycznych stołów do miejsca 1000,00 1000,00 0,00
5

rozgrywania turnieju 100km * 10zł/km

zakup nagród dla zwycięzców 600,00 600,00 0,00

2 grupy startowe*300zł( gradacja wartości nagród
6 rzeczowych 50zł, 100zł,150zł jedna grupa

startowa)

Wynagrodzenie specjalisty z zakresu pomocy 400,00 0,00 400,00
7 społecznej 10h*40zł/h brutto/brutto (umowa

zlecenie )

8
wolontariusze 20soby*10h*25zł/h (wkład własny 500,00 0,00 500,00

osobowy)

9 koordynator (wkład własny osobowy) 850,00 0,00 850,00

10 Zakup materiałów biurowych 300,00 300,00 0,00

11250,00 9500,00 1750,00
Koszty ogółem:

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;

3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;

4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;

5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne.

3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.

AW przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.



PRT7ES ZARAADU
Adam. Wal ski

R

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta)

20.o _ 1012 .

Data

Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym � potwierdzona za zgodność

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
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& Fe
DOLNOŚLĄSKIE
STOWARZYSZENIE
AKTYWIZACJI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYS2HIE
AKTY. ie PCIE NIEPELNOSFRAV TH Wałbrzych, dnia 27.07.2022r
ul. W: *rowicza 15/8, 55-304 Weir. ch
REGOX% 366738015, NIP; 8262556852
Tel. 608 101 752 lub 606 £12 /98

Dotyczy korespondencji mailowej z dnia 26.07.2022r w sprawie złożonej oferty w trybie 19A,
«a Mizację zadania publicznego pn. Dolnośląski turniej showdown osób niewidomych i słabowidzących.

Zapewnienie dostępności przy realizacji zadania publicznego, o których jest mowaw art. 6

istawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
strona Stowarzyszenia, na której publikowane będą informacje dotyczące realizowanego projektu
vykonana jest w standardzie i zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych WCAG
1 (Web Content Accessibility Guidelines).
- ułotki informacyjne zostaną wydrukowane w sposób umożliwiający odczytanie przez osoby niewidome i

łabowidzące (w Braille'u) oraz w powiększonym druku czcionką bez szeryfową,
obiekt w którym będzie realizowany projekt pozbawiony jest barier architektonicznych ( winda, podjazdy,
pecjalistyczne oznaczenia schodów dla osób słabowidzących, itp.)

śląskie Stowarzyszenie Aktywizacji Niepełnosprawnych
Poz 312 5? 304 Wałbrzych
91 752 ROG 612 798 | e-mail: dosanwalbrzychó.gmail.com
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