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Podkowa Leśna, dn. 15.09.2022r. 

Sz.P 
Marek Wieibicki 

Starosta 
Powiatu Grodziskiego 

ul. Daleka lla 
05 - 825 Grodzisk Mazowiecki 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 

1535.), Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 

przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego pn. ,,Finansowanie dowozu osób z 

niepełnosprawnościami uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy 

Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w 

Podkowie Leśnej", z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

tj / 
Z poważaniem 

I ,' ~ 11~ 
R E'Z ES W I c, 9~ E Z E S 

i~czarelf<.arola siorowska 

Załączniki: 

1. Oferta realizacji zadania publicznego 

2. KRS 



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 odpowiedż, pozostawiając 
prawidłową. Przykład:,, pobieranie* /Aie!'laaier=aAie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Starostwo Powiatu Grodziskiego 
do któregojest adresowana oferta 

2. Rodzaj zadania publicznego1l Zadanie z zakresu pomocy społeczne1 w tym pomocy rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 

n. Dane oferenta(-tów) 

1. Nazwa óferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej (KSN AW) 
Kościelna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego 
KRS 0000215585 
Adres: 01- 441 Warszawa, ul. Deotymy 41 
Strona www: www.ksnaw. pl 
Email: ksnaw@ksnaw.pl 
Tel: 22 837 42 61 / 22 877 15 90 

2. Dane osoby upoważnionej do składania Agnieszka Baran 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, Tel; 22 7592208/ 512 375069 

numertelefonu, adres poczty elektronicznej) Email: sds@ksnaw.pl 

Ili. zakres rzeczowy zadania publicznego 
Finansowanie dowozu osób z niepełnosprawnościami - uczestników 

1. Tytuł zadania publicznego Środowiskowego Domu Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia 
Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Podkowie Leśnej 

2. Termin realizacji zadania publicznego2> 
Data I 03.10 2022 r. I Data 1 31.12.2022 r. 
rozpoczęcia zakończenia 

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

Realizacja zadania publicznego pn. ,,Finansowanie dowozu osób z niepełnosprawnościami - uczestników Środowiskowego Domu 

Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Podkowie Leśnej" będzie skierowana do 

pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami, które są uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia 

Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Podkowie Leśnej. Uczestnicy ŚDS KSN AW są osobami z różnym stopniem oraz 

rodzajem niepełnosprawności (dziecięce porażenie mózgowe, Zespół Downa, niepełnosprawność intelektualna, osoby niedowidzące), 

które wymagają dowozu na zajęcia. Jednostki chorobowe uczestników, a także ograniczona samodzielność i zaradność nie pozwalaj~ 

im na samodzielny dojazd do placówki. Celem zadania jest zapewnienie ciągłości dowozu tych osób na zajęcia realizowane w ŚDS KSN 

AW w Podkowie Leśnej, a także stworzenie warunków i możliwości osobom z niepełnosprawnościami kontaktu ze środowiskiem ora2 

pełnego udziału w życiu społecznym. Placówka posiada własne pojazdy marki Opel Vivaro, które są dostosowane do przewozu osób 2 

niepełnosprawnościami, co daje możliwość zapewnienia swoim podopiecznym dojazd na zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne, które 

są prowadzone w ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej. Brak możliwości dowozu uczestników na zajęcia spowoduje, iż osoby z 

niepełnosprawnością będą zmuszone pozostać w domu, czego konsekwencją będzie wycofanie się tych osób z życia społecznego oraz 

ich izolacja społeczna. Koszty dowozu są bardzo wysokie i w dużym stopniu obciążają budżet placówki. Przyznane przez Starostwa 

1l 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.). 

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



Powiatu Grodziskiego środki finansowe pozwolą pokryć koszty dowozu, na które składają się: paliwo, eksploatacja pojazdu, obsługa 

etatu kierowcy. Miejscem realizacji zadania będzie Środowiskowy Dom Samopomocy KSN AW, ul. Błońska 46/48, 05- 807 Podkowa 

Leśna, w realizację zadania zaangażowani będą pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w 

pracy z osobami z niepełnosprawnościami. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 
Planowany poziom osiągnięcia 

Sposób monitorowania rezultatów/ źródło Nazwa rezultatu rezultatów (wartość 
docelowa) 

informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Dowóz osób z niepełnosprawnościami na Ciągłość dowozu osób z Faktury potwierdzające poniesione koszty. 
zajęcia w ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej, niepełnosprawnościami na 
zakup paliwa, eksploatacja pojazdu, obsługa zajęcia w ŚDS KSN AW w 
etatu kierowcy. Podkowie Leśnej, zajęcia 

odbywają się 5 x w tygodniu, w 
godz. 8:00 - 16:00 

Większa aktywność uczestników, nabywanie 33 osób z Lista obecności uczestników, treningi 
i rozwijanie urn iejętności poprzez udział w niepełnosprawnościami umiejętności, terapia zajęciowa, dyskusje, 
zajęciach. prelekcje, prezentacje, pogadanki. 
Wzrost samoobsługi, zaradności oraz 33 osób z Plany wspierająco - aktywizujące i oceny, 
samodzielności uczestników. niepełnosprawnościami notatki, zeszyty uczestników. 

Systematyczny i aktywny udział w życiu 33 osób z Udział w wydarzeniach integracyjnych o 
społecznym niepełnosprawnościami charakterze kulturalnym, sportowym, 

religijnym. 

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

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej (KSN AW) jest organizacją zrzeszającą osoby z 

niepełnosprawnością, ich opiekunów, rodziców, a także wolontariuszy, która została powołana w 1995 roku dekretem ks. Prymasa. 

Posiada osobowość prawną, kościelną i cywilną, jest laureatem wielu nagród oraz wyróżnień, m.in. otrzymało nagrodę Fundacji 

Episkopatu Polski 11 Dzieło Nowego Tysiąclecia", TOTUS 2002 w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno -

wychowawcza" za nowe, twórcze i kompleksowe inicjatywy dla poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych, ich rehabilitacji 

integracji ze zdrową częścią społeczeństwa, rozwijane nieprzerwanie od 1995 r. KSN AW przez okres swojej 27 - letniej działalności 

powołało do życia 10 placówek, prowadzonych we współpracy z organami administracji publicznej. Placówki KSN AW otaczają opieką 

każdego dnia ok. 450 osób z niepełnosprawnościami: Dom Pomocy Społecznej Rehabilitacyjno - Opiekuńczy w Milanówku, Dom 

Pomocy Społecznej w Brwinowie, które zapewniają całodobową opiekę i wsparcie, placówki wsparcia dziennego: Ośrode~ 

Rehabilitacyjno -Terapeutyczny dla dzieci i młodzieży w Bliznem, Warsztat Terapii Zajęciowej w Milanówku, w Piasecznie, w Górze 

Kalwarii oraz w Warszawie przy ulicy Deotymy i przy ulicy Karolkowej, a także Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej 

w Pęcherach. 

Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne świadczone w placówkach KSN AW mają duży wpływ na uczestników i mieszkańców 

placówek, osoby z niepełnosprawnościami wzmacniają swoją wartość i pewność siebie, zdobywają wiedzę i nowe umiejętności 

ułatwiające codzienne funkcjonowanie, wzrasta poziom zaradności i samodzielności, uczestnictwo w kursach zawodowych, odbycie 

praktyk i stażów, daję osobom z niepełnosprawnościami szansę podjęcia aktywności zawodowej. Placówki pobytu całodobowego KSN 

AW zapewniają godną „Jesień życia" swoim mieszkańcom. Natomiast współpraca Stowarzyszenia ze środowiskiem lokalnym owocuje 

różnymi inicjatywami na rzecz osób z niepełnosprawnościami, mającymi na celu integrację społeczną, ukazywanie pozytywnego 

wizerunku osób z niepełnosprawnościami, ich zdolności i talenty, a także przeciwdziałanie marginalizacji osób 1 

niepełnosprawnościami. 

Każda z placówek Stowarzyszenia posiada pojazd dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami, dzięki któremu może 

zapewnić swoim podopiecznym dojazd na zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne. Przyznane przez Starostwo Powiatu Grodziskiegc 

środki finansowe na realizację w/w wymienionego zadania w Środowiskowym Domu Samopomocy KSN AW w Podkowie Leśnej v. 

latach 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 w dużym stopniu odciążyły budżet placówki w kosztach dowozu osób 2 

niepełnosprawnościami na zajęcia - zakup paliwa, obsługi etatu kierowcy, kosztach eksploatacji pojazdu (doposażenie pojazdu, 

przegląd). Dzięki temu usługi świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami osiągnęły wyższy poziom oraz zapewniły ciągłość 

dowozu, czego rezultatem było nabywanie i rozwijanie przez osoby z niepełnosprawnościami swoich umiejętności oraz aktywne 

systematyczne uczestnictwo w życiu społecznym. 



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innyc;h 
PLN iródeł 

1. Koszt 1 Koszt paliwa 4500,00 zł 4500,00zł o,oo zł 
2. Koszt 2 Obsługa etatu kierowcy 4 500,00 zł 4500,00zł 0,00 zł 

3. Koszt 3 Eksploatacja pojazdu 1000,00 zł 1000,00zł 0,00zł 

4. Koszt 4 
s. Koszt S 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 zł 10000,00zł 

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*/ ef.eFenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / 2alega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych; 

4) oferent*/ efeFenei* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / 2alega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne; 

S) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/ iRAą właśeiwą ewideneją*; 
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 ~f p:rzo zaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia 
zgodnie /JT isami o ochronie danych osobowych. 

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

Katolickie Srowarzyszenie Niepełnosprawnych 
Archidiecezji Warszawskiej 

01•441 Warszawa, ul. Deotymy 41 
tel./fax: 22/837 42 61 
NIP: 527-21-28-691 

15.09.2022 r . 
Data ....................................................... . 


