OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*/
OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,
O KTÓRYCH MOWA ART. 14 UST. 1 i 2 USTAWY z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO i O WOLONTARIACIE (DZ. U. z 2016 R.
POZ. 239 i 395)
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach lub w przypisach.
W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać "nie dotyczy" lub przekreślić pole.
Zaznaczenie "*" np.: "Krajowym Rejestrze sądowym*/właściwą ewidencją*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład: "Krajowym Rejestrem Sądowym*/właściwą ewidencją*

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Prezydent Miasta Gdyni

2. Rodzaj zadania publicznego1)

7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

3. Tytuł zadania publicznego

" Tam gdzie narodziła się Polska -100-lecie odzyskania Niepodległości
Polski " - propagowanie idei „turystyki edukacyjnej bez barier”.

4. Termin realizacji zadania publicznego

Data
rozpoczęcia

2018-01-15

Data
zakończenia

2018-12-31

II. Dane oferenta (-tów)
1. Nazwa oferenta (-tów), numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby lub adres do
korespondencji
Nazwa: Stowarzyszenie Klub Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego, Numer Krs: 0000663033, Kod pocztowy: 81-538,
poczta: Gdynia, Miejscowość: Gdynia, Ulica: Olimpijska 5
Adres korespondencji: Kod Pocztowy: 81-621, Poczta: Gdynia, Miejscowość: Gdynia, Ulica: PCK 5/41
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym dane osób
Dane kontaktowe:
upoważnionych do składania wyjaśnień dotyczących oferty Adres Email: stowarzyszeniekgkn@wp.pl, Numer telefonu:
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer faksu)
605764223;
Dane osób upoważnionych:
Imię i nazwisko: Lech Kordaczuk, Adres Email:
witawa1@wp.pl, Tel. 605764223;
3. Nazwa, adres i dane kontaktowe jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie publiczne, o którym
mowa w ofercie (należy wypełnić, jeżeli zadanie ma być realizowane przez oddział terenowy, placówkę lub inną jednostkę organizacyjną oferenta)
nie dotyczy
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4. Przedmiot działalności pożytku publicznego
a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz aktywizacji i rozwoju osób niepełnosprawnych z terenu
Rzeczpospolitej Polskiej oraz rozwój aktywności społecznej, fizycznej, naukowej, kulturalnej i gospodarczej członków
Stowarzyszenia.
Szczegółowymi celami Stowarzyszenia są:
a.
Aktywizacja społeczna i integracja osób niepełnosprawnych poprzez udział w imprezach sportowych i
kulturalnych;
b.
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w inny sposób, niż wymieniony w pkt. 1a;
c.
Organizacja zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży i
dorosłych;
d.
Aktywizacja, pomoc społeczna oraz opieka zdrowotna i rehabilitacyjna nad osobami niepełnosprawnymi;
e.
Promocja aktywizacji osób niepełnosprawnych;
f.
Organizacja imprez i zawodów o charakterze rekreacyjnym i sportowym dla osób niepełnosprawnych, dzieci,
młodzieży i dorosłych;
g.
Organizacja imprez i wyjazdów turystycznych dla osób niepełnosprawnych;
h.
Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych dla osób niepełnosprawnych;
i.
Organizacja zajęć o charakterze profilaktyczno-kompensacyjnym dla osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży;
j.
Organizacja konferencji i szkoleń;
k.
Kreowanie i promocja wydarzeń promujących rozwój Gdyni i Kaszub;
l.
Działanie na rzecz integracji europejskiej;
m.
Rozwijanie współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej;
n.
Promocja aktywności obywatelskiej i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego;
o.
Aktywizacja obywatelska, społeczna i zawodowa przedstawicieli społeczności lokalnych, w szczególności grup
zagrożonych dyskryminacją, marginalizacją i wykluczeniem społecznym;
p.
Działania prospołeczne na rzecz organizacji, instytucji, grup niezrzeszonych i osób potrzebujących;
q.
Szkolenia dla wolontariuszy;
r.
Szkolenia i konsultacje dla asystentów osób niepełnosprawnych;
s.
Działania na rzecz integracji środowiska sportowego;
t.
Propagowanie bezpiecznego uczestnictwa w imprezach sportowych i kulturalnych;
u.
Zwiększanie zainteresowania sportem wśród osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży i dorosłych.
v.
Promocja sportu jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego wśród osób niepełnosprawnych, dzieci,
młodzieży i dorosłych;
w.
Organizacja ruchu kibicowskiego osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
x.
Działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej;
y.
Działalność umożliwiająca osobom niepełnosprawnym i chorym podejmowanie pracy zawodowej.
b) działalność odpłatna pożytku publicznego
Oferent nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

III. Informacja o sposobie reprezentacji oferenta (-tów)
wobec organu administracji publicznej, w tym imiona
i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania
oferenta(-tów) wobec organu administracji publicznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej2)
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Lech Kordaczuk,
Paweł Szmidt,
Miłosz Kordaczuk,
Statut Stowarzyszenia Klub Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego
Rozdział IV
§ 23
1.
Do ważności oświadczeń woli składanych przez Zarząd w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest 1 (jedno)
osobowo Prezes Zarządu lub wspólna reprezentacja 2 (dwóch) Członków Zarządu.
2.
Do ważności oświadczeń woli składanych przez Zarząd w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest 1 (jedno)
osobowo Członek Zarządu za zgodą i upoważnieniem pisemnym Prezesa Zarządu.

IV. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja
przewidywanych kosztów zadania publicznego
1. Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji
Zadanie publiczne realizowane w ramach projektu" Tam gdzie narodziła się Polska -100-lecie odzyskania Niepodległości
Polski " - propagowanie idei „turystyki edukacyjnej bez barier” jest rozszerzeniem oferty kontynuowanych projektów
prowadzonych przez Stowarzyszenie Klub Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego w roku 2017, polegających na organizacji
jednodniowych wyjazdów na imprezy sportowe odbywające się na terenie całego kraju. Głównym celem tych wjazdów był
mecz, a przy okazji uczestnicy poznawali regiony Polski, miejsca pamięci narodowej.
Bez wątpienia eskapady te weszły na stałe w krajobraz aktywizacji osób niepełnosprawnych organizowanej przez KGKN.
Tym razem planujemy organizację 2 weekendowych wycieczek krajoznawczo- turystyczne połączonych z meczem Arki
Gdynia lub reprezentacji Polski – do miejsc związanych z walką o niepodległość Polski (Warszawa, Poznań) oraz wycieczki
jednodniowej po Kaszubach (Będomin)
Wycieczki mają się znacząco przyczynić do aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, mieszkających w Gdyni – skąd
będą pochodzić beneficjenci naszego projektu. Zarówno wyjazdy na imprezy sportowe, jak i wycieczki krajoznawczoturystyczne dla osób niepełnosprawnych mają rozbudzić aktywność w obszarze sportowych i krajoznawczo- turystycznych
zainteresowań oraz propagować ideę „turystyki edukacyjnej bez barier”.
2. Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego
zadania
Wiele lat zaniedbań w obszarze aktywizacji osób niepełnosprawnych zdeterminowało powstanie trudnego do obalenia
stereotypu o niezaradności osób z niepełnosprawnością. Stąd środowisko tych ludzi często kojarzy się mocno
pejoratywnie. Od kilku lat m.in. dzięki zadaniom publicznym realizowanym przez organizacje pozarządowe działające na
rzecz osób niepełnosprawnych wykorzystujące zasoby finansowe (choćby Urzędu Marszałkowskiego czy PFRON),
sukcesywnie budowany jest nowy wizerunek wspomnianej grupy. Stąd potrzeba sukcesywnej, konsekwentnej, wręcz
systemowej kontynuacji zadań publicznych, które były realizowane w ostatnich latach. Jednym z takich zadań było
pobudzenie aktywności osób niepełnosprawnych w obszarze sportu i turystyki. Łącząc te dwie dziedziny udało się
stworzyć niezwykle cenne zjawisko – regularną obecność osób niepełnosprawnych na arenach sportowych – zarówno w
halach, jak i na stadionach. Nieustanna, kilkuletnia walka naszej organizacji z fałszywym przekonaniem społeczeństwa, że
osoba niepełnosprawna to człowiek, który powinien poświęcić całe życie na rehabilitację, zaczyna przynosić rezultaty. Dziś
już nikogo nie dziwi widok kilkudziesięciu niepełnosprawnych kibiców na gdyńskim Stadionie Miejskim, czy licznej grupy
podróżującej po Polsce i Europie za swoją drużyną.
Pojawia się pytanie, jak utrzymać ten trend? Jak dalej zwalczać bariery tkwiące wciąż w głowach samych
niepełnosprawnych, takie jak: brak odwagi, bariery komunikacyjno-transportowe, ubóstwo, brak pomysłu na samego
siebie, zwątpienie, deficyt pasji i wreszcie brak wiary, że można coś w życiu osiągnąć. W opinii Gdyńskiego Klubu Kibica
Niepełnosprawnego należy konsekwentnie realizować i rozwijać zadania z ubiegłych lat. W sposób systemowy i
niesztampowy jednocześnie. Czas przestać przełamywać bariery, a zacząć w końcu realizować swoje cele, pasje i marzenia
w coraz bardziej otwartym społeczeństwie na równych zasadach. Tak jak sprawni sympatycy sportu podróżują śladem
swoich ulubieńców, tak mniej sprawni ludzie mogą dokładnie w ten sam sposób uczestniczyć w swoim tourze. Podobnie
jak dzieci, które z racji swojej niepełnosprawności są często pomijane podczas organizacji różnorakich wycieczek. Istnieje
potrzeba uświadomienia im, że podobnie jak ich pełnosprawni rówieśnicy mogą bez przeszkód podróżować i zwiedzać
ciekawe miejsca.
Wyjazdy na imprezy sportowe odbywające się na terenie całego kraju oraz Europy stały się wizytówką Stowarzyszenia
KGKN działań na polu aktywizacji osób niepełnosprawnych w obszarze zainteresowań sportowych. Zarówno poprzedni, jak
i przyszli beneficjenci tych działań, czekają na nową edycję serii wyjazdów. Bez niej ich życie stało by się ubogie i
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bezbarwne.
Konsekwentnie podkreślamy, że jedną z przyczyn wykluczenia osób niepełnosprawnych ze środowiska jest ich ubóstwo.
Stąd niezwykle istotnym elementem projektu jest potrzeba, aby beneficjenci tego zadania ponosili koszty w wysokości do
50%.
Podobnie, jak w poprzednich tożsamych projektach zdiagnozowaną potrzebą jest możliwość odpoczynku
rodziców,opiekunów opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, często spełniających przez 24 godziny na dobę role
opiekunów, pielęgniarek, rehabilitantów i asystentów. Chcąc wyjść naprzeciw rodzinom, w których znajdują się osoby
niepełnosprawne oferujemy weekendowe wycieczki w różne miejsca atrakcyjne turystycznie, znajdujące się na terenie
Kaszub i Polski. Pozwoli to osobom niepełnosprawnym na dotarcie w miejsca, w które z wielkim prawdopodobieństwem
nigdy by nie dotarły, zaś rodzicom i opiekunom na oddech i znalezienie czasu dla samych siebie.
Tradycją jest, że nasze wyjazdy determinują zawiązanie niezwykłej grupy wsparcia, w której łatwiej o rozwiązywanie
problemów i generowanie nowych pomysłów na aktywizację, także zawodową. Poza tym pojawienie się pasji, jaką w tym
przypadku jest sport i turystyka, zwykle wpływa także na pobudzanie aktywności fizycznej. Nasz cykl wyjazdów umożliwia
także dotarcie do miejsc, do których uczestnicy projektu z dużym prawdopodobieństwem nigdy by sami nie dotarli. W
naszym projekcie promocja turystyki bez barier odgrywa niezwykle istotną rolę.
Podobnie, jak w poprzednio realizowanych projektach zwracamy uwagę na aspekt rozszerzania ważnego społecznego
przesłania, że osoba niepełnosprawna ma dokładnie takie samo prawo do uczestnictwa w życiu społecznym, jak każdy
inny człowiek. Realizacja tego zadania z pewnością przyczyni się do utrwalania tego poglądu.
3. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego,
w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania3)
nie dotyczy
4. Zakładany (-ne) cel (-e) realizacji zadania publicznego
Głównym celem tego zadania jest zaspokojenie potrzeb w obszarach sportowych i turystycznych zainteresowań
niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni.
Celem jest także poprawa warunków oraz podniesienie poziomu życia osób niepełnosprawnych, poprzez regularne
uczestnictwo w imprezach masowych o charakterze sportowym, odbywających się na terenie całego kraju oraz
umożliwienie uczestnictwa w wyjątkowych wycieczkach krajoznawczo- turystycznych do miejsc związanych z walką o
niepodległość Polski (Warszawa, Poznań) oraz wycieczce jednodniowej po Kaszubach ( Będomin)
Celem tego zadania jest także aktywizacja społeczna osób dorosłych i dzieci niepełnosprawnych oraz wspieranie ich
samodzielności, zaradności i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez zorganizowanie wycieczek
krajoznawczo- turystycznych do miejsc związanych z walką o niepodległość Polski (Warszawa, Poznań) oraz wycieczce
jednodniowej po Kaszubach ( Będomin)
Celem tego zadania jest także promocja idei „turystyki edukacyjnej bez barier”.
Projekt ten jest naturalną kontynuacją projektu:
KONKURSU GRANTOWEGO 2017 W RAMACH FUNDUSZU „AKUMULATOR SPOŁECZNY” - "Bo na kibicowanie nie ma leku"
Celem tego zadania jest kontynuacja działań realizowanych w ramach wymienionego wyżej projektu, nadająca im
charakter systemowy i ciągły.
Dodatkowymi celami, które zakładamy w tym projekcie będą:
1.
Powiększenie grupy wsparcia o kolejne osoby niepełnosprawne.
2.
Odnalezienie i realizacja pasji – w tym przypadku jest to sport i turystyka edukacyjna, które zaczynają w życiu
tych ludzi odgrywać ważne miejsce. Stają się one zwykle drogą do aktywizacji społecznej.
3.
Pomysł na spędzenie wolnego czasu z przyjaciółmi i bliskimi, na wyjazdach o charakterze rekreacyjno-sportowych
lub podczas wycieczek krajoznawczo- turystycznych, zamiast bezproduktywnego marnowania czasu w domu.
4.
Aspekt turystyczny – wszystkie wyprawy zostaną połączone ze zwiedzaniem miast, w których odbędą się imprezy
sportowe. Może to być jedna z niewielu okazji, by osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogły dane miasto
zwiedzić.
5.
Możliwość odpoczynku – rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mieli możliwość odpoczynku i
realizacji własnych zainteresowań w czasie, gdy osoba niepełnosprawna będzie pod opieką na wycieczce krajoznawczoturystycznej. Także uczestnicy wyjazdów będą mieli okazję do wypoczynku od pracy, czy choćby codziennych problemów.
6.
Możliwość integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem. Bardzo często osoby niepełnosprawne odtrącane
są przez swoich rówieśników. Wycieczki w których będą miały szanse uczestniczyć, pozwolą na integrację ze
środowiskiem, co z kolei będzie miało wpływ na lepszą samoocenę osoby niepełnosprawnej.
Wszystkie wymienione cele będą realizowane poprzez zorganizowanie 3 wycieczek krajoznawczo- turystycznych.
Nasze doświadczenie wskazuje, że taka forma aktywności ma ogromny wpływ na poprawę warunków życia i
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uświadomienie beneficjentom, jak wiele mogą osiągnąć w swoim życiu. Co ciekawe cenna jest nie tylko realizacja celu
wyprawy, np. obejrzenie meczu, czy zwiedzenie zamku. Równie ważna jest wspólna podróż, podczas której dochodzi do
współpracy osób tworzących grupę, a nawet sama decyzja o wyjeździe. Uczestnicy wypraw z niecierpliwością czekają na
moment wyjazdu, przygotowując się do niego. Z kolei po powrocie sami organizują spotkania, podczas których wymieniają
się przeżyciami z wycieczek.
Istotą takich wyjazdów jest konieczność, aby ich uczestnicy ponosili koszty w wysokości do 50%. Większość osób
niepełnosprawnych otrzymuje niskie renty i zwyczajnie nie stać ich na tego typu wydatki. Pokrycie kosztów takich
wyjazdów ze środków publicznych zachęci tych ludzi do uczestnictwa w tym projekcie. Przyjaźnie i więzi, jakie zawiązały
się podczas zorganizowanych do tej pory wyjazdów świadczą o tym, że cele tego typu projektów - przeciwdziałanie izolacji
społecznej, niwelowanie barier i budowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej, są paradoksalnie bardzo
proste do realizacji. Stąd nasz pomysł o ich kontynuacji i szukaniu kolejnych osób, którym moglibyśmy w ten sposób
pomóc w aktywizacji społecznej.
5. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego (należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego - czy będą trwałe oraz
w jakim stopniu realizacji zadania przyczyni się do osiągnięcia jego celu)

Rezultaty jakościowe:
Zakładane rezultaty projektu:
1.
Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez udział w imprezach masowych;
2.
Wzbogacenie ubogiej oferty turystycznej dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci;
3.
Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych (w tym dzieci niepełnosprawnych) z Gdyni poprzez uczestnictwo
w wyjątkowych wycieczkach krajoznawczo- turystycznych do miejsc związanych z walką o niepodległość Polski (Warszawa,
Poznań) oraz wycieczce jednodniowej po Kaszubach (Będomin)
4.
Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych;
5.
Promowanie turystyki edukacyjnej;
6.
Przełamywanie stereotypów i barier dotyczących uczestnictwa osób niepełnosprawnych w masowych imprezach
sportowo-rekreacyjnych oraz wyprawach turystyczno-krajoznawczych;
7.
Możliwość zwiedzania polskich miast i miejsc atrakcyjnych pod względem turystycznym na Kaszub I Polski;
8.
Organizacja czasu wolnego osobom niepełnosprawnym, dzieciom niepełnosprawnym;
9.
Odnalezienie pasji w obszarach sportowym i turystyki rekreacyjnej;
10.
Rozbudowa grupy wsparcia, pozwalającej na rozwiązywanie różnych problemów, z jakimi spotykają się na co
dzień osoby niepełnosprawne (w tym dzieci niepełnosprawne);
11.
Promocja działań Urzędu Miejskiego w Gdyni na rzecz osób niepełnosprawnych;
12.
Integracja gdyńskiego środowiska kibiców niepełnosprawnych;
Rezultaty ilościowe:
Realizowane zadanie obejmie łącznie minimum 40 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z Gdyni. W 3 wycieczkach
będzie mogło wziąć udział 90 osób ( 3 x 30 osób)– przy czym uczestnicy wyjazdów będą się powtarzać.
Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego4)
Zakładane rezultaty zadania
publicznego
nie dotyczy

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)
nie dotyczy

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu
wskaźnika
nie dotyczy

6. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego (opis musi być spójny z harmonogramem; ponadto opis
powinien zawierać liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie,
liczba odbiorców; przy opisie działania oferent może dokonać analizy wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania publicznego)
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1. Zorganizowanie rekrutacji do projektu
Dotarcie do grupy adresatów projektu, czyli do osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Gdyni. W tym celu
zorganizujemy na bieżąco akcje promocyjną każdej wycieczki polegającą na umieszczeniu informacji na stronie
Stowarzyszenia, portalach społecznościowych, na Stronie GCOP
2. Organizacja 2 weekendowych wycieczek krajoznawczo- turystyczne połączonych z meczem Arki Gdynia lub
reprezentacji Polski w piłce nożnej – do miejsc związanych z walką o niepodległość Polski (Warszawa, Poznań)
W 2 wycieczkach będzie mogło wziąć udział 60 osób ( 6 x 30 osób)– przy czym uczestnicy wyjazdów będą się powtarzać.
Tematyka wycieczek
Warszawa - muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski, Sejm i Senat, Wilanów, Sulejówek,
Poznań - muzeum Powstania Wielkopolskiego i Czerwca '56, Ostrów Tumski, Lednogóra, Gniezno
Wszystkie wycieczki będą prowadzone przez przewodników i dostosowane do możliwości osób niepełnosprawnych
3. Organizację 1 wycieczka jednodniowych po Kaszubach (Będomin)
W 1 wycieczkach będzie mogło wziąć udział 30 osób (1 x 30 osób)– przy czym uczestnicy wyjazdów będą się powtarzać.
Będomin - Muzeum Hymnu Polskiego,
Wszystkie wycieczki będą prowadzone przez przewodników i dostosowane do możliwości osób niepełnosprawnych
4. Podsumowanie projektu oraz spotkanie świąteczno – noworoczne podsumowujące projekt z beneficjentami
Ostatnim działaniem będzie podsumowanie projektu podczas wspólnego spotkania świąteczno - noworocznego
7. Harmonogram na rok 2018

(należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań; w przypadku oferty wspólnej obok nazwy działania należy podać nazwę oferenta
realizującego dane działanie; w przypadku większej liczby działań istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy; w przypadku zadania realizowanego w okresie
dłuższym niż jeden rok budżetowy należy dołączyć załącznik nr 1.1 do oferty dla każdego roku odrębnie)

Lp.

Nazwa działania (w przypadku oferty wspólnej
przy nazwie działania należy wskazać oferenta
odpowiedzialnego za realizację działania

Planowany termin realizacji

Zakres działania realizowany przez
podmiot niebędący stroną umowy5)

1

Zorganizowanie rekrutacji do projektu

Od: 2018-01-15
Do: 2018-12-31

nie dotyczy

2

Organizacja 2 weekendowych
wycieczek krajoznawczo- turystyczne
połączonych z meczem Arki Gdynia lub
reprezentacji Polski w piłce nożnej – do
miejsc związanych z walką o
niepodległość Polski (Warszawa,
Poznań)

Od: 2018-02-20
Do: 2018-12-23

nie dotyczy

3

Organizację 1 wycieczka
jednodniowych po Kaszubach
(Będomin)

Od: 2018-05-01
Do: 2018-10-31

nie dotyczy

4

Podsumowanie projektu oraz spotkanie
świąteczno – noworoczne
podsumowujące projekt z
beneficjentami

Od: 2018-12-01
Do: 2018-12-31

nie dotyczy
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8. Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 2018
Kategoria
kosztów

I

Rodzaj kosztów

(należy uwzględnić wszystkie
planowane koszty,
w szczególności zakupu usług,
zakupu rzeczy, wynagrodzeń)

Liczba
jednostek

Koszt
jednostkowy
(w zł)

Rodzaj
miary

z innych
środków
finansowych6)
(w zł)

z wkładu
osobowego7)
(w zł)

z wkładu
rzeczowego8); 9)
(w zł)

Numer(y) lub
nazwa(-wy)
działania(-łań)
zgodnie z
harmonogram
em

Koszty merytoryczne10)
Nr
poz.

1.

Koszty po
stronie:
Stowarzyszenie
Klub Gdyńskiego
Kibica
Niepełnosprawne
go
(nazwa oferenta)
Kierownik
projektu(1 os. X
12 m-c x 12 h x
20 zł)

144

20,00 zł h

Razem:
II

Koszt całkowity z wnioskowanej
(w zł)
dotacji
(w zł)

Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne
Nr
poz.

2 880,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 880,00 zł

0,00 zł 1, 2, 3, 4

2 880,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 880,00 zł

0,00 zł

11)

Koszty po
stronie:
Stowarzyszenie
Klub Gdyńskiego
Kibica
Niepełnosprawne
go
(nazwa oferenta)
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1.

koszty
uczestnictwa w
wycieczkach
weekendowych
400zł/osobę(
transport,
ubezpieczenie,
przewodnik,
hotel, bilety
wstępu)
2 wycieczek x 60
osób x 400zł

60

400,00 zł osoba

24 000,00 zł

5 600,00 zł

18 400,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.

koszty
uczestnictwa w
wycieczkach
jednodniowych
50zł/osobę(
transport,
ubezpieczenie,
przewodnik,
bilety wstępu)
1 wycieczek x 30
osób x 50zł

30

50,00 zł osoba

1 500,00 zł

400,00 zł

1 100,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

25 500,00 zł

6 000,00 zł

19 500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

28 380,00 zł

6 000,00 zł

19 500,00 zł

2 880,00 zł

0,00 zł

28 380,00 zł

6 000,00 zł

19 500,00 zł

2 880,00 zł

0,00 zł

Razem:
III

Planowane koszty
poszczególnych
oferentów ogółem12):

Stowarzyszenie Klub Gdyńskiego Kibica
Niepełnosprawnego:
(nazwa oferenta 1)
Ogółem:

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 38d0-596b-1177, numer projektu: 2
Data elektronicznego złożenia aktualizacji oferty: 2018-01-08 19:17:30

Strona: 8

9. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
Lp.
1
2

Nazwa źródła

Wartość

Wnioskowana kwota dotacji
Inne Środki finansowe ogółem13):

Należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1-2.4)

6 000,00 zł
19 500,00 zł

2.1

Środki finansowe własne13)

2.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania
publicznego13)

0,00 zł

2.3

Środki finansowe z innych źródeł publicznych13), 14)

0,00 zł

15 500,00 zł

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej
lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych,
który(-ra, -re) przekazał(a, y) lub przekaże(-żą) środki
finansowe):
nie dotyczy
2.4
3

Pozostałe13)

4 000,00 zł

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:

2 880,00 zł

3.1

Wkład osobowy

2 880,00 zł

3.2

Wkład rzeczowy15)

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania
publicznego 16)

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do
otrzymanej kwoty dotacji17)

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku
do otrzymanej kwoty dotacji18)
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10. Informacja o zamiarze odpłatnego wykonania zadania (Jeżeli oferent (-ci) przewiduje (-ą) pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców
zadania należy opisać, jakie będą warunki pobierania tych świadczeń, jaka będzie wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka będzie
łączna wartość świadczeń)

nie dotyczy
11. Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego (Należy opisać kwalifikacje osób oraz ich
sposób zaangażowania w realizację poszczególnych działań, z uwzględnieniem wolontariuszy oraz członków stowarzyszeń świadczących pracę społecznie)

Kierownik projektu:
Lech Kordaczuk pedagog specjalny – magister oligofrenopedagogiki, kilkunastoletnie doświadczenie w aktywizacji
zawodowej osób z autyzmem w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
w Gdańsku, pracownik projektu „Wsparcie osób z autyzmem II”, jako terapeuta, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Klub
Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego, ukończony "Kurs kierownika wypoczynku młodzieży"
Wojciech Zagórski ratownik medyczny, założyciel Stowarzyszenia Klubu Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego
Członkowie Stowarzyszenia i osoby wspomagające działalność Stowarzyszenia.
Posiadamy pełną zdolność obsługi merytorycznej i księgowej planowanego przedsięwzięcia – współpraca z Biurem
Rachunkowym PROFIT
12. Wycena wkładu osobowego przewidzianego do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego (Należy opisać sposób
wyceny wkładu osobowego7), który zostanie zaangażowany przy realizacji zadania wraz z podaniem cen rynkowych, na których podstawie jest szacowana jego
wartość)
Do pracy przy projekcie włączone będą osoby niepełnosprawne oraz osoby, które na co dzień pomagają i wspierają
środowisko osób niepełnosprawnych.
13. Wkład rzeczowy przewidziany do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego (Należy szczegółowo opisać zasady oraz
sposób wykorzystania wkładu rzeczowego 9) w realizację poszczególnych działań oraz, o ile kalkulacja przewidywanych kosztów obejmowała wycenę wkładu
rzeczowego, opisać sposób jego wyceny wraz z podaniem cen rynkowych lub zasad wyliczenia, na których podstawie jest szacowana jego wartość)
Szczegółowy opis zasad oraz sposób wykorzystania wkładu rzeczowego w realizację poszczególnych działań
Stowarzyszenie Klub Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnych przewiduje do wykorzystania następujące zasoby rzeczowe do
realizacji zadania publicznego:
- sprzęt komputerowy - laptop, drukarkę – niezbędne do wykonania zadania, wraz z podłączeniem do Internetu;
- sprzęt do audiodeskrypcji
Kalkulacja przewidywanych kosztów obejmuje wycenę wkładu rzeczowego, opis sposobu jego wyceny wraz z podaniem
cen rynkowych lub zasad wyliczenia, na podstawie których szacowany jest koszt
nie dotyczy
14. Inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych
kosztów oraz oświadczeń zawartych na końcu oferty
Zapewnienie aktywizacji społecznej i aktywnego spędzania czasu wolnego osobom niepełnosprawnym jest dla nich
niezmiernie istotne. Specyfika różnych niepełnosprawności z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i specyfiki, chroni
osoby niepełnosprawne przed pogłębianiem ich frustracji i nie doprowadza do regresu psychoruchowego. Ponadto, w
większości przypadków zwiększa poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, wdraża do aktywnego i zdrowego sposobu
spędzania wolnego czasu, wolnego od nałogów, czemu nie zawsze są w stanie sprostać bardzo zmęczone rodziny i
opiekunowie, którzy są aktywni zawodowo oraz muszą wywiązywać się z obowiązków względem pozostałych członków
rodziny.
15. Informacje o wcześniejszej działalności oferenta (-tów) w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, w tym
informacje obejmujące dotychczasowe doświadczenia oferenta (-tów) w realizacji podobnych zadań publicznych
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Klub Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego była inicjatywą Trójmiejskiej Spółdzielni Socjalnej ARKA i powstał w styczniu
2015 roku jako podmiot zależny od Spółdzielni. Prowadzone działania miały na celu integracje kibiców niepełnosprawnych
kibicujących gdyńskim drużynom. W 2015 roku jako Trójmiejska Spółdzielnia Socjalna ARKA zrealizowaliśmy projekt
„Prowadzenie na terenie Gdyni aktywizacji społecznej, zawodowej oraz sportowej osób niepełnosprawnych poprzez
działania sportowo - turystyczne, kulturalne, uspołeczniające i integrujące środowisko osób niepełnosprawnych w ramach
KLUBU GDYŃSKIEGO KIBICA NIEPEŁNOSPRAWNEGO”. W ramach projektu zwróciliśmy uwagę na kibiców niedosłyszących i
niesłyszących. Zrealizowaliśmy nagranie hymnu ARKI GDYNIA „ROTA” oraz teledysku w wersji dla osób niesłyszących,
zorganizowaliśmy spotkanie kibiców niepełnosprawnych z przedstawicielami gdyńskich klubów sportowych oraz w
ramach wyjazdu grupy KGKN ON TOUR pojechaliśmy na Superpuchar do Poznania na mecz Lech Poznań – Legia
Warszawa. Po zawieszeniu działalności Spółdzielni w listopadzie 2015 roku zaczęliśmy prowadzić działalność przy wsparciu
Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki oraz Projektu Kibice Razem. W roku 2016 braliśmy udział w pracach przy
powstaniu Federacji kibiców Niepełnosprawnych i staliśmy się członkiem nieformalnym z racji braku osobowości prawnej.
Przez cały rok 2016 prowadziliśmy działania mające na celu zwiększanie ilości osób niepełnosprawnych podczas meczów
Arki Gdynia oraz organizowaliśmy w ramach KGKN ON TOUR wyjazdy osób niepełnosprawnych na mecze wyjazdowe do
Warszawy, Bytowa, Kielc. W grudniu 2016 zebrała się grupa założycielski i na zebraniu założycielskim powołała
Stowarzyszenie Klub Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego.
Minął roku działalności Stowarzyszenia Klub Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego. Było to mało czasu aby rozwinąć
skrzydła do tego co zamierzaliśmy, ale sporo udało się zrobić.
1.
KGKN ON TOUR – zrealizowaliśmy trzynaście wyjazdów
Mecze ARKI
•
Kraków na mecz Cracovia – Arka 1:1, 3 osoby niepełnosprawne
•
finał Pucharu Polski Lech – Arka 1:2, 9 osób niepełnosprawnych
•
Warszawa Superpuchar Polski Legia Warszawa – Arka 1:1 4 osoby niepełnosprawne
•
Herning Liga Europy FC Midtjylland - Arka Gdynia 2:1 3 osoby niepełnosprawne
•
Poznań Lech Poznań – Arka Gdynia 3:0 3 osoby niepełnosprawne
•
Nieciecza Bruk- Bet Termalica Nieciecza – Arka Gdynia 1:1 3 osoby niepełnosprawne
•
Warszawa Legia Warszawa – Arka Gdynia 3:0 4 osoby niepełnosprawne
•
Kielce Korona Kielce – Arka Gdynia 0:3 2 osoby niepełnosprawne
Na mecze Arki pojechało w 8 wyjazdach 30 osób niepełnosprawnych
Mecze reprezentacji:
•
Warszawa Polska – Rumunia 3:1 1 osoba niepełnosprawna
•
Kopenhaga Dania – Polska 4:0 3 osoby niepełnosprawnych
•
Warszawa Polska – Czarnogóra 4:2 10 osób niepełnosprawnych
•
Warszawa Polska – Urugwaj 0:0 5 osób niepełnosprawnych
•
Gdańsk Polska – Meksyk 0:1 6 osób niepełnosprawnych
Na mecze reprezentacji Polski pojechało w 5 wyjazdach 25 osób niepełnosprawnych
2.
AUDIODESKRYPCJA – napisaliśmy projekt „Audiodeskrypcja sportowa – zapewnienie audiodeskrypcji dla osób
niewidomych i niedowidzących na meczach gdyńskich drużyn”. Zakupiliśmy sprzęt do audiodeskrypcji oraz
przeprowadziliśmy profesjonalne szkolenie dla audiodeskryptorów sportowych.
Od meczu z Legią na wszystkich meczach Arki jest audiodeskrypcja dla niewidomych kibiców. Prowadziliśmy również
audiodeskrypcję na meczu U-21 Polska – Dania.
3.
Zostaliśmy pełnoprawnym członkiem Federacji Kibiców Niepełnosprawnych.
4.
Pomagamy osobom niepełnosprawnym przy zakupie biletów, transporcie na mecze Arki i reprezentacji Polski.
5.
W dniu dzisiejszym 05.10.2017 puccy członkowie Stowarzyszenia KGKN zorganizowali spotkanie piłkarzy Arki z
dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz ich opiekunami w Ośrodku Adaptacyjnym w Pucku. Puck odwiedzili: Krzysztof
Sobieraj, Michał Nalepa oraz Patryk Kun.
6.
W ramach projektu „AKUMULATOR SPOŁECZNY” uruchomiona będzie strona Stowarzyszenia z aplikacjami dla
osób niepełnosprawnych.
Wszelkie nasze inicjatywy i realizacja naszych działań jest dokumentowana na profilu FB.
Oświadczam(-my)20), 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*/właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 38d0-596b-1177, numer projektu: 2
Data elektronicznego złożenia aktualizacji oferty: 2018-01-08 19:17:30

Strona: 11

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne
oświadczenia zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
8) .
..................................................................
..................................................................
..................................................................
(Czytelny podpis osoby upoważnionej lub
podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu oferentów)

........................................................
Data

Załączniki:
1.1. Harmonogram21)*.
1.2. Kalkulacja przewidywanych kosztów21)*.
1.3. Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa
handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
1.4. W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z
oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający
osobowość prawną oferenta; nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej
nieprowadzących działalności gospodarczej. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie
od tego, kiedy został wydany.
1.5. ankieta Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych
1.6. statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego
1.7. sprawozdanie merytoryczne z działalnosci podmiotu za 2016 r.
1.8. bilans za 2016 r.

1) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy oferta została złożona w związku z ogłoszonym przez organ otwartym konkursem ofert. Należy wskazać rodzaj zadania,
o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r . o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wynikający z ogłoszenia o otwartym
konkursie ofert.
2) Należy określić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo czy też inna podstawa.
3) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.
4) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał te informacje jako obowiązkowe.
5) Dotyczy zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6) Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.
7) Wkładem osobowym są praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego.
8) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał podanie tych informacji jako obowiązkowe.
9) Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa
świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) planowana do wykorzystania w realizacji
zadania publicznego.
10) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego. w przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla
każdego oferenta oddzielnie. w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
11) Należy wpisać koszty obsługi zadania, które są związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym z obsługą
finansową i prawną projektu. w przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego oferenta oddzielnie. w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
12) Dotyczy oferty wspólnej. w przypadku większej liczby oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
13) Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
14) Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych.
15) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy kalkulacja przewidywanych kosztów obejmowała wycenę wkładu rzeczowego.
16) Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
17) Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
18) Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
19) Pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania jest realizowane wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego.
20) Katalog oświadczeń jest otwarty.
21) Jedynie w przypadku zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy.
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