
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 publicznego1) Turystyki i krajoznawstwa

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 email, numer telefonu

WARTOO Sp. z o. o.
45-068 Opole
1 Maja 9/81

Forma prawna: spółka akcyjna i spółka z o.o. oraz klub sportowy będący spółką non profit
KRS 0000835369

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Alicja Stelmaszczyk, 796085393,
wspolpraca@niewidzialnaprzestrzen.pl
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Łączy nas Odra - integracyjna przygoda rowerowa na wrocławskich
bulwarach

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2022-11-18 Data

zakończenia 2022-12-19

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

Syntetyczny opis zadania
Wydarzenie jakie chcemy zorganizować, połączy poznawanie walorów turystycznych Wrocławia i jego nadodrzańskich
bulwarów oraz aktywne spędzanie wolnego czasu, dzięki wykorzystaniu w nim turystyki rowerowej, z uwzględnieniem
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Planujemy przeprowadzenie jednodniowej imprezy otwartej, której uczestnicy
będą mieli okazje do aktywnego poznania walorów turystycznych Wrocławia, dzięki możliwości jazdy na specjalnych
rowerach. Wyznaczymy do tego bezpieczną trasę, prowadzącą wyznaczonymi ścieżkami rowerowymi. Zorganizujemy
również animacje dla najmłodszych uczestników wydarzenia.
Mamy doświadczenie w realizacji różnych zadań skierowanych do osób z niepełnosprawnością, w różnym wieku
chcielibyśmy propagować idee aktywnego wypoczynku, rehabilitacji, sportu i rekreacji w kolejnych województwach. Wiemy
jak ważny jest ruch, integracja społeczna oraz turystyka zwłaszcza po pandemii, która spowodowała jeszcze większe
trudności z wyjściem z domu. Turystyka rowerowa to metoda spędzania wolnego czasu, która zakłada podróżowanie dla
samej przyjemności jeżdżenia. To rozrywka dla każdego bez względu na wiek czy poziom sprawności, a także troska o
zdrowie i kondycję.
To forma spędzania wolnego czasu łącząca jazdę rowerem z poznawaniem ciekawych miejsc, zabytków, obyczajów czy
dóbr kultury odwiedzanego regionu. To możliwość poszerzenia posiadanej wiedzy tak ważnej dla rozwijania świadomości
jednostki jak i ogółu.
Turystyka rowerowa to także sposób na poznanie siebie i swoich możliwości. To czas na oderwanie się od problemów”
życia codziennego (stres, lęk, choroba, niepełnosprawność), którego w obecnych czasach ciągle brakuje.
Warto również dodać, że ważnym elementem turystyki rowerowej jest modelowanie określonego stylu wypoczynku i
podróżowania, która ma ogromny wpływ na kształtowanie człowieka i przygotowanie go do życia w społeczeństwie.
Mając na uwadze powyższe chcemy zorganizować wydarzenie, na którym zaprezentujemy możliwości rowerowe osób z
niepełnosprawnościami i seniorów oraz całych rodzin. Wspólnie przemierzymy Wrocławskie ścieżki rowerowe oraz miejsca
przyjazne rowerzystą, stworzone do bezpiecznej turystyki rowerowej. Zaprezentujemy narzędzie, aplikacje, z których
można korzystać planując wycieczki rowerowe. Przygotujemy przejażdżki na tandemach. Będziemy promować jazdę na
jednośladach z wykorzystaniem przyczepek sportowych dedykowanych osobom z niepełnosprawnością ruchową.
Zachęcimy do świadczenia wolontariatu sportowego i wyjścia z przysłowiowych 4 ścian. Każdy kto pojawi się w dniu
imprezy będzie mógł spróbować swoich sił na różnych rodzajach rowerów. Przygotujemy gry i zabawy o tematyce
rowerowej i turystycznej.
Celem zadania jest promocja turystyki rowerowej, Wrocławia oraz wolontariatu sportowego. Pokazanie możliwości
rowerowych osobom zagrożonym wykluczeniem oraz wzrost ich aktywności. Dzięki wsparciu wolontariuszy/pilotów do
grona beneficjentów mogą dołączyć osoby z niepełnosprawnościami - w głównej mierze osoby z dysfunkcją wzroku, słuchu
oraz ruchu, co pozwala uczestnikom przełamać pewnego rodzaju barierę między sprawnością a niepełnosprawnością.
Daje to możliwość poznania świata dla wielu osób do tej pory nieznanego.
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Zadanie będzie spełniało standardy dostępności. Wszelkie dokumenty związane z projektem będą przygotowane w formie
elektronicznej z zachowaniem wszelkich norm dostępności cyfrowej (format dokumentu dostępny dla czytników ekranu,
prosta czcionka bez ozdobników, łatwy i zrozumiały język). Podczas animacji i wydarzeń zachowany zostanie również
standard w zakresie dostępnej formy treści i czasie tj. zasady i komunikacja stosowania wy podczas spotkań będzie łatwą i
prostą formą dla użytkowników, zdjęcia w wytworzonych materiałach będą zawierały opisy alternatywne. W zależności od
potrzeb uczestników zadbamy o tłumaczenie na język migowy lub system Lorma. Materiał promocyjny, informacyjny spełni
standard informacyjno-promocyjny – w zakresie projektowania treści informujących o danym zadaniu potencjalnych
odbiorców. Zadanie będzie realizowane zgodnie z aktualnym wdrażaniem udogodnień wynikających z ustawy o
dostępności, której głównymi filarami są:
Uniwersalne projektowanie - Termin ten odnosi się do rozwiązań, które są użyteczne dla wszystkich ludzi w jak
największym zakresie, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznych zmian.
Racjonalne usprawnienia – konieczne i stosowne modyfikacje lub adaptacje, niepociągające za sobą nieproporcjonalnych i
niepotrzebnych utrudnień, które są niezbędne w określonych przypadkach dla zapewnienia osobom o szczególnych
potrzebach możliwości korzystania z dóbr i usług.
Dostęp alternatywny - to takie działania i rozwiązania organizacyjne, które zapewnią osobie ze szczególnymi potrzebami
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dostęp do budynku, ale nie w sposób samodzielny lub na zasadzie równości z innymi osobami (potrzebna pomoc innej
osoby), albo które nie zapewniają dostępu do budynku podmiotu publicznego, ale umożliwiają skorzystanie z usług
publicznych w inny sposób (np. online).
Wszyscy musimy pamiętać, że dbanie o godność i podmiotowość każdego człowieka, a więc także osoby o szczególnych
potrzebach powinna być najważniejszym czynnikiem regulującym działania podmiotów publicznych i prywatnych.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Promocja turystyki rowerowej 1 Dokumentacja fotograficzna /
Sprawozdanie z realizacji zadania

Promocja wolontariatu sportowego 1 Sprawozdanie z realizacji zadania

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

Wartoo Sp. z o.o. jest podmiotem ekonomii społecznej i przedsiębiorstwem non-profit, co potwierdza wpis do bazy
przedsiębiorstw społecznych http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/ . Powstało z potrzeb i trudnej sytuacji osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy, a także chęci zwiększenia świadomości społecznej o osobach z
niepełnosprawnością i zniwelowania barier w dostępie do ekonomii, informacji, kultury i rekreacji. Realizuje swoje cele w
ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego. Celem Spółki jest działalność w zakresie
ekonomii społecznej oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej w tym w szczególności: a) reintegracja
społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. b) działalność na rzecz ekonomii społecznej oraz
działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej, c) pomoc społeczna, w tym w szczególności
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, d) nauka, edukacja,
oświata i wychowanie, e) wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej, f) działalność charytatywna i dobroczynność.
Specjalizujemy się w udzielaniu pomocy osobom z niepełnosprawnością zwłaszcza osobom z dysfunkcją wzroku oraz
ruchu głównie poprzez rehabilitację ruchową, społeczną i zawodową i pomoc w utrzymaniu lub pojawieniu się na otwartym
rynku pracy. Od 01.06.2021 r. głównym filarem działalności jest prowadzona w Opolu Niewidzialna Przestrzeń. Od 2 lat
ściśle współpracujemy z fundacją naKole z która wspólnie organizujemy rajdy rowerowe, wycieczki turystyczne oraz
zawody sportowe. W roku 2022 organizowaliśmy pierwszy ultramaraton rowerowy „Opolska pętelka” z kategorią tandem w
województwie opolskim. Prowadzimy działania mające na celu zwiększenie dostępności sportu, turystyki i rekreacji na
terenie całego kraju. Prowadzimy projekty skierowane do wolontariuszy sportowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem
zachęcające do poznawania walorów turystycznych regionu oraz podjęcia aktywności sportowej. Dzięki współpracy z
fundacja naKole posiadamy dostęp do sprzętu sportowego (tandemy, przyczepki rowerowe dla osób z
niepełnosprawnością i dzieci, rowery specjalistyczne).
Konsultujemy i bierzemy udział w audytach, konsultacjach z obszaru dostępności dla osób o szczególnych potrzebach.
Zajmujemy się również pracą z dziećmi, młodzieżą i seniorami, prowadzeniem mediów społecznościowych, kampanii
promocyjnych i rekrutacyjnych oraz koordynacją projektów. Współpracujemy m.in.:
- Cross Opole – stowarzyszeniem sportowo-turystycznym osób słabowidzących i niewidomych.
- Opolskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej, z którego pozyskaliśmy dotację na utworzenie miejsc pracy i
otrzymujemy wsparcie doradcze i dla którego realizujemy różne działania, OWES ma na celu kompleksowe wsparci i
wzmocnienie potencjału lokalnego sektora ekonomii społecznej.
- Fundacją Transgresja z Katowic, której misją jest działanie na rzecz przezwyciężania wykluczenia społecznego osób z
funkcjonalną niepełnosprawnością sensoryczną oraz działanie na rzecz przezwyciężenia granic osobistych ludzi z
niepełnosprawnościami sensorycznymi.
- Stowarzyszeniem "Opolskie lamy" - kino Meduza w obszarze działań związanych z kulturą dostępną dla każdego.
Nasze działania realizować będzie doświadczony personel, m.in.:
1)Prezes zarządu - jest laureatką konkursu im. J. Całki w kategorii lider społeczny roku 2018, Społecznikiem roku 2021
województwa opolskiego oraz wyróżnioną w konkursie ogólnopolskim Człowiek bez barier. Jest instruktorem turystyki
rowerowej. Ukończyła Uniwersytet Opolski na kierunku pedagogika lecznicza z oligofrenopedagogiką oraz studia
podyplomowe z edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową, edukacji elementarnej i wychowania
przedszkolnego oraz zarządzania dostępnością. Ukończyła szkolenie Postaw na dostępność! Akcja przeciwdziałania
wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych i seniorów, Szkolenie „Dotrzeć do celu - nowocześnie rozumiana
samodzielność niewidomych i słabo widzących gwarancją zatrudnienia na rynku pracy w społeczeństwie informacyjnym).
Organizatorka i koordynatorka wielu projektów organizacji pozarządowych. Propagatorka idei sportu dostępnego dla
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wszystkich. Pracowała w fundacji Niewidomi na tandemach z Bolesławca gdzie realizowała projekty skierowana do osób z
niepełnosprawnością, ich współpracowników oraz rodzin. Prowadzi projekty z zakresu innowacji społecznych np.:
„Inkubator Dostępności”. Od 10 lat jest wolontariuszem w Oddziale Fundacji Szansa dla Niewidomych. Przez wiele lat była
także wolontariuszką, a następnie terapeutą w Środowiskowym Domu Samopomocy i Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja”. Jest wiceprezesem fundacji naKole i stowarzyszenia sportowo-
turystycznego Cross Opole.
2) Pracownik - ukończyła kurs trenerski/trener edukator, rękodzieło artystyczne, montaż i realizacja filmów, zdjęć,
prowadzenie mediów społecznościowych i obsługę klienta. Jest licencjonowanym pilotem drona. Jest członkiem zespołu
zajmującego się dostępnością obiektów użyteczności publicznej. Posiada prawo jazdy i doświadczenie życiowe w zakresie
niepełnosprawności ruchowej. Wiele lat współpracowała z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i sensoryczną w
różnym wieku. Brała udział w szkoleniu "NOWY MODEL WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO"
oraz „Zakładamy przedsiębiorstwo społeczne”
Pozostała kadra i wolontariusze, zaangażowani w wydarzenie, posiadają również stosowną wiedze i doświadczenie,
nabyte podczas realizacji wielu opisanych powyżej działań Wartoo sp. z o.o. czy tez Fundacji naKole.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji Z innych
źródeł

1 Wynajem rowerów z transportem 2 000,00 zł

2 Obsługa techniczna rowerów specjalistycznych 1 500,00 zł

3 Instruktorzy turystyki rowerowej 3 000,00 zł

4 Materiały promocyjne 1 200,00 zł

5 Koordynacja zadania 1 500,00 zł

6 Rozliczenie projektu 800,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 zł
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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)1) z opłacaniem należności z tytułu

zobowiązań podatkowych;
4. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5. dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/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 oferentów

Data: ..................................

Przypisy
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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