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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 umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Prezydent Miasta Szczecin

2. Rodzaj zadania publicznego1) 17) 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

Nazwa: Uczniowski Klub Sportowy "Iskierka", Forma prawna: Ewidencja Klubów Sportowych
Urzędu Miasta Szczecin, Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych Urzędu Miasta Szczecin:
EWID. UKS BOP UM – 81, Kod pocztowy: 70-450, Poczta: Szczecin, Miejscowość: Szczecin, Ulica:
Wielkopolska, Numer posesji: 14, Województwo: zachodniopomorskie, Powiat: Szczecin, Gmina:

 
 

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

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Organizacja VII Mikołajkowego Festynu Biegowego dla
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i
ruchową.

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

20.11.2022 Data
zakończenia

18.12.2022

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

Organizacja i przeprowadzenie VII Biegowego Festynu Mikołajkowego, który odbędzie się w Parku
Kasprowicza w dniu 13 grudnia 2022 r. Zawody będą przeprowadzone w formie zabawowej z
elementami rywalizacji sportowej. Uczestnikami festynu będą: dzieci i
młodzież niepełnosprawna intelektualnie i ruchowo w stopniu lekkim , umiarkowanym i znacznym
ze szczecińskich szkół i przedszkoli specjalnych, których zwieńczeniem będzie spotkanie ze Św.
Mikołajem, który będzie bawił się z dziećmi, miał dla nich
niespodzianki a na koniec rozda dzieciom prezenty.Potrzeba integracji i rywalizacji sportowej ,
potrzeba uspołeczniania osób z niepełnosprawnością, potrzeba ruchu i zabawy, potrzeba
zauważenia przez innych i pokazania się z dobrej strony. Odbiorcami zadania będą dzieci i młodzież
ze szczecińskich przedszkoli i szkół specjalnych, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności
intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Forma zabawowa powoduje że
przystąpić będzie mógł każdy z różnymi sprzężeniami i zaburzeniami bo nie będzie liczył się wynik
sportowy tylko sam udział, za który wszyscy zostaną nagrodzeni. Wcześniejsze edycje tej imprezy
spotkały się z wielkim uznaniem ze strony uczestników i opiekunów w której brało już rokrocznie
ponad 100 zawodników i zawodniczek z 6 ośrodków, przedszkoli i szkół kształcenia specjalnego w
Szczecinie. Zabawa była wspaniała i na pewno utkwiła w świadomości osób uczestniczących o czym
świadczą telefony i maile od placówek kształcenia specjalnego, które już zapowiadały się na
tegoroczną edycję festynu.

Miejsce realizacji

Zajęcia i zawody będą prowadzone na obiektach Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 67 w
Szczecinie lub Parku Kasprowicza zależnie od obostrzeń związanych z pandemią Covid-19.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Udział dzieci w Mikołajkowym Festynie
Biegowym.

Udział w festynie biegowym
około 100 uczestników ze
szczecińskich placówek
kształcenia specjalnego

Listy , zajęcia na profilu
facebookowym i stronie
klubu.
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Promocja Miasta jako instytucji
wspierającej sport osób z
niepełnosprawnością intelektualną i
ruchową.

Informacje o udzieleniu
wsparcia i promocji miasta
na materiałach
reklamowych, plakatach,
zaproszeniach, medalach i
banerach.

Zdjęcia, Ulotki, plakaty,
bannery, informacje o
wynikach na stronie klubu i
profilu facebookowym.

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

Charakterystyka oferenta

Działamy przy Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 67 w Szczecinie. Klub powstał w 2005
roku i rokrocznie rozwija swoją działalność. Naszymi zawodnikami są dzieci i młodzież z
niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w stopniu lekkim i umiarkowanym. W roku szkolnym
2022/2023 w klubie zapisanych jest 130 osób. (W tym roku obchodzimy 17 lecie swojej działalności
-2022). W klubie działają sekcje: pływacka, lekkiej atletyki, tenisa ziemnego, piłki nożnej, bowlingu,
bocce, tańca. Jesteśmy organizatorami zajęć, wielu zawodów sportowych zarówno lokalnych jaki o
zasięgu wojewódzkim a nawet międzynarodowym. Dla naszych podopiecznych organizujemy
również obozy sportowe a dla rodziców i sympatyków konferencje i spotkania metodyczne
poruszające problem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Posiadamy profesjonalną kadrę
nauczycieli i trenerów odpowiednio przygotowaną do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością
ruchową i intelektualną. Naszą dewizą jest rehabilitacja poprzez sport.
UKS zorganizował i przeprowadził następujące imprezy (ostatnie 3 lata):
2019-2020-2021
Zdobyliśmy wiele medali na imprezach lokalnych, wojewódzkich i krajowych.
Zdobyliśmy złoty medal w 7- osobowej piłce nożnej chłopców w IX Letnich Igrzyskach Olimpiad
Specjalnych w Katowicach
W 2019 roku reprezentacja naszych zawodników stratowała w XI Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach
Olimpiad Specjalnych w Katowicach zdobywając medale w pływaniu lekkiej atletyce i piłce nożnej a
więc w dyscyplinach, w których organizujemy zawody regionalne.
Zorganizowaliśmy:
XIV i XV XVI Regionalne Zawody pływackie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową
(uczestniczyło średnio 140 zawodników)
2019 r. zorganizowaliśmy VII i VIII Regionalne Zawody lekkoatletyczne dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną i ruchową (uczestniczyło średnio 170 zawodników)
II i III, IV Regionalny Turniej Piłki Nożnej 7-osobowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
(uczestniczyło średnio 100 zawodników)
III i IV, V Regionalny Turniej Bowlingu ( uczestniczyło 55 zawodników)
Regionalny Turniej Tenisa Ziemnego (uczestniczyło 34 zawodników)
Co roku od 15 lat organizujemy Mistrzostwa województwa zachodniopomorskiego w biegach
przełajowych – edycje wiosenne i jesienne (uczestniczyło średnio 140 zawodników)
I i II, III,IV,V,VI Mikołajkowy Festyn Biegowy ( uczestniczyło 110 zawodników)
Mistrzostwa szkoły w biegach przełajowych ( uczestniczyło 68 zawodników)
Szkolne rajdy turystyczno-krajoznawcze O uczestniczyło 30 zawodników)
Warsztaty fotograficzne, modelarskie i wędkarskie dla naszych podopiecznych (uczestniczyło 30
osób)
Otrzymaliśmy dotacje na działalność Klubu z Urzędu Miasta Szczecina w roku 2019,2020,2021 z
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których rozliczyliśmy się rzetelnie i w terminie.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Wszystkie nasze działania mają charakter nieodpłatny a nasza działalność ma charakter
wolontarystyczny. Ze względu na niepełnosprawność (umysłową i ruchową) nasi zawodnicy nie
mają możliwości uczestnictwa w ofercie kursów , warsztatów i imprez rekreacyjnych
organizowanych w ofercie ogólnodostępnej, osiągać sukcesów, uczyć się zachowania prawidłowych
postaw prospołecznych. Jesteśmy organizatorami największych imprez dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną na terenie województwa. Często bierzemy udział w imprezach
także w innych ośrodkach w kraju promując jednocześnie miasto i idee aktywności fizycznej osób
niepełnosprawnych od 2005 r. Nasi zawodnicy odnoszą sukcesy na arenie lokalnej, wojewódzkiej,
krajowej a nawet międzynarodowej. W organizowanych przez nasz klub treningach i zawodach w
zeszłych latach brało udział rocznie około 600 zawodników, Od 16 lat organizujemy treningi i
imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, Pośród
wielu imprez o charakterze lokalnym i miejskim organizujemy cykliczne zawody wojewódzkie a
ostatnio również makroregionalne. Dzięki nam zawodnicy mają możliwość startowania w zawodach
rangi krajowej i międzynarodowej. Poziom sportowy zawodów jest wysoki o czym świadczy coraz
większa liczba uczestników oraz docenienie nas przez organizacje krajowe dające nam możliwość
organizacji zawodów na poziomie makroregionalnym i Mistrzostw Polski. Nasza kadra trenerów,
specjalistów, organizatorów, osób wspierających tworzy wspaniały zespół ludzi z pasją, który jest
wstanie zorganizować każde przedsięwzięcie nie tylko sportowe na rzecz osób z
niepełnosprawnościami.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Będziemy korzystać z własnych zasobów kadrowych przy organizacji procesu treningowego,
własnego sprzętu i pomocy Wolontariuszy oraz rodziców dzieci uczęszczających do naszego klubu.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zakup sprzętu nagłośnieniowego. 1 600,00    

2. Zakup słodyczy i napojów do paczek. 3 000,00    

3. Zakup medali i czapeczek 1 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5 600,00 5 600,00 0,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);
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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.

........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Oświadczenie do umowy (fakultatywny)
2. Dodatkowy załącznik (np. pełnomocnictwo, upoważnienie) (fakultatywny)

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.


