
 

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 jest adresowana oferta  

ZARZĄD POWIATU POLICKIEGO  

2. Rodzaj zadania publicznego1) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWYCH 

 
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 „BĄDŹMY RAZEM Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI W TANOWIE”  
NIP 8513037277  
UL. LEŚNA 91, 72-004 TANOWO 
Tel. 504-045-017 

KRS 0000289329 

 

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

 

Goch Justyna – 504 – 045 -017,  j.goch@soswtanowo.pl 
Małgorzata Sterna – 515-309-123, m.sterna@soswtanowo.pl 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego „ODWAŻNIE PRZEZ ŚWIAT” 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

01.08.2022 Data  
zakończenia 

28,10.2022  

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

Niepełnosprawność towarzyszy człowiekowi od wieków. Nie jest doświadczeniem wąskiego kręgu osób, ale zjawiskiem coraz bardziej 

powszechnym. Mimo to świat jest urządzony przez i dla ludzi pełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne intelektualnie bardzo często 

narażone są na izolację, a otoczenie oczekuje od nich zachowań odbiegających od normy. Powszechne jest również zaniżanie ich 

możliwości rozwojowych przy jednoczesnym eksponowaniu ograniczeń. Mała świadomość skutków społecznej degradacji 

niepełnosprawnych intelektualnie prowadzi do blokowania stymulacji środowiskowej, przez co nie mają oni możliwości prowadzenia 

samodzielnego i aktywnego życia. Takie nastawienie wobec niepełnosprawnych intelektualnie sprzyja utożsamianiu ograniczonej 

sprawności umysłowej z wiecznym dzieciństwem. Zapominamy, że o rozwoju osób niepełnosprawnych decydują zasadniczo te same 

prawidłowości i mechanizmy, które odnoszą się do ludzi pełnosprawnych. Dlatego też warto dać im szansę na realizowanie zadań 

 
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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charakterystycznych dla danego okresu rozwojowego. Relacje z osobą niepełnosprawną nie mogą być zorientowane tylko na doraźne 

potrzeby. Ważne, aby miały one charakter podmiotowy i były ukierunkowane na psychospołeczny rozwój niepełnosprawnych, tak by 

mogły w najpełniejszy sposób korzystać z wszelkich dobrodziejstw dzisiejszego świata. Ważnym jest, aby osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną nabywały umiejętności obcowania z innymi ludźmi. Umiejętność ta pozwoli wpływać na swoje życie i otoczenie, 

decydować o relacjach z rówieśnikami i dorosłymi. 

Od lat pokutuje wyobrażenie osoby niepełnosprawnej zamkniętej w czterech ścianach – nic bardziej mylnego.  

Na świecie jest wiele barier, które muszą pokonać. Odpowiedzią na to jest nasze „podróżowanie”- poznawanie, zwiedzanie, 

przeżywanie, spotykanie, obcowanie … jako sposób włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną do społeczeństwa.  

         W 2017 roku uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tanowie wraz  

z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży brali udział w zadaniu publicznym zrealizowanym przez 

Fundację - „Podróże po świecie”. W 2021 roku uczniowie SOSW w Tanowie wraz z wychowankami MOW w Trzebieży wzięli udział w 

zadaniu publicznym „DALSZE PODRÓŻE PO ŚWIECIE” .  

Dzięki tym podróżom nasi uczniowie zostali wyposażeni w nowe umiejętności społeczne niezbędne podczas podróżowania – stali się 

otwarci, pewni siebie, ciekawi świata i chętni na kolejne podróże.  

Dlatego, tym razem chciałybyśmy zaproponować naszym uczniom podróż bez wsparcia wolontariuszy i sprawdzić czego się nauczyli.  

Nadrzędnym celem tego zadania będzie wykorzystanie i doskonalenie ich kompetencji społecznych , a jednocześnie będą mogli  

w pełny sposób włączyć się w życie społeczne i korzystać z niego.  

Miejscem realizacji zadania „ ODWAŻNIE PRZEZ ŚWIAT” będzie rodzinny park rozrywki MAJALAND KOWNATY znajdujący się na terenie 

wsi Kownaty w gminie Torzym w województwie lubuskim.  

Park jest częściowo krytym obiektem – składa się ze strefy otwartej i zamkniętej. Bogata oferta parku zapewnia różnorodne formy 

rozrywki, które spełnią wiele dziecięcych marzeń i dostarczą niesamowitych emocji. Jest to miejsce, w którym zabawa przybiera wiele 

różnych form, łącząc aktywność, zabawę i edukację w jednym.  

Z poprzednich podróży pozostały nam koszulki promujące Powiat policki, które zostaną wykorzystane  

w realizacji tego zadania. 

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / 
źródło informacji o osiągnięciu 

wskaźnika 

 
 

1 DNIOWA WYCIECZKA DO RODZINNEGO 
PARKU ROZRYWKI – MAJALAND KOWNATY 

Uczestnikami będą: 
15 uczniów Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Tanowie 
 z Powiatu polickiego, 
4 opiekunów – wolontariuszy 
nauczyciele SOSW w Tanowie.  

Zgody na wyjazd, lista obecności, 
zdjęcia, relacja na stronie powiatu, 
placówki.  

CZAPKI Z DASZKIEM - 25SZT. 
z napisem „odważnie przez świat” i logo: 

⎯ POWIATU POLICKIEGO  

⎯ SOSW  W TANOWIE  
 

 Uczestnicy podróży w czapkach będą 
odważnie zwiedzać świat, a co za tym 
idzie promować Powiat policki oraz 
placówki mu podległe nie tylko  
w środowisku lokalnym, ale również  
w innych miastach Polski.  
Z całą pewnością czapki zostaną 
wykorzystane w następnych projektach, 
które Fundacja ma w planach. 

Zdjęcia, relacja na stronie powiatu, 
placówki.  



 
UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE 

Poprzez realizację zadania „ODWAŻNIE 
PRZEZ ŚWIAT”  uczestnicy nabędą 
nowych umiejętności społecznych: 

• umiejętność pracy        w grupie,  

• nawiązywania prawidłowych 
kontaktów rówieśniczych                                 
i społecznych; 

• komunikowania się  
w najpełniejszy możliwy dla 
siebie sposób, 

• określania swoich mocnych 
stron,  

• przestrzegania bezpiecznych 
zasad poruszania się po 
drogach                        i w środkach 
komunikacji miejskiej,  

• proszenia o pomoc w sytuacji 
trudnej dla siebie, 

• stosowania zwrotów 
grzecznościowych w różnych 
kontekstach, 

• rozpoznawania podstawowych 
emocji i zachowania 
rówieśników,  

• prawidłowego zachowania się                        
w miejscach użyteczności 
publicznej, 

• aktywnego spędzania czasu 
wolnego,  

• podejmowania decyzji                                        
w sytuacjach życia 
codziennego,  

• podwyższą własny poziom 
samooceny i samoakceptacji, 
dzięki czemu nabędą większej 
pewności siebie; 

 

Ocena opisowa ucznia, 
Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu 
Funkcjonowania Ucznia, zdjęcia, opinie 
nauczycieli oraz rodziców. 

 

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

Fundacja "Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie" powstała z inicjatywy wychowawców i nauczycieli SOSW  

w Tanowie, którzy pracując w Ośrodku najlepiej znają problemy i potrzeby wychowanków. Celem Fundacji jest przede 

wszystkim pomoc dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  

w Tanowie. Swoim działaniem obejmujemy również rodziny wychowanków. Podejmujemy działania w zakresie 

profilaktyki i rehabilitacji, integracji ze środowiskiem i aktywizacji wychowanków w życiu społecznym. 

Fundacja realizuje wiele cyklicznych przedsięwzięć zgodnie z założeniami statutowymi. Są to między innymi: projekty, 

wycieczki, turnieje, wystawy, (Jesienny Turniej Piłki Nożnej; Leśne Podchody Pełne Przygody; kiermasze 

wielkanocne, bożonarodzeniowe; wycieczki po Polsce i nie tylko – Poznań, Kraków, Warszawa, Rewal, Greifswald; 

wystawy prac plastycznych). 

Realizacji zadania podejmą się wszyscy nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie oraz 

członkowie Fundacji „Bądźmy razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie”. 

Nauczyciele realizujący zadanie posiadają kwalifikacje z zakresu:  

- oligofrenopedagogiki 



- tyflopedagogiki 

- surdopedagogiki 

- integracji sensorycznej 

- logopedii 

- korekcji wad postawy 

- wychowania fizycznego 

- psychologii i pedagogiki.  

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Transport 1700,00   

2. Bilety  1122,00   

3. Obiad 700,00   

4. Prowiant 460,00   

5. Czapki  600,00   

6. Wolontariat 12hx50zł=600złx4 osoby = 
2400zł.  

2400,00   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6982,00 4582,00 2400,00 

 
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; 
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. 

 

Prezes Zarządy – Lidia Zasada 
Członek Zarządu – Ewa Klaus  
.................................................................                                                  Data 09.05.2022 r. 
.................................................................  
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
 
 
 
Na oryginale właściwe podpisy  


