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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

Gmina Miasta Radomia

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: Radomski Klub Sportowy Głuchych „RADOMIG” z siedzibą w Radomiu ul.
T.Mazowieckiego 13a, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Radomski Klub Sportowy
Głuchych "Radomig": Ed.III.4123/1/21/04, Kod pocztowy: 26-600, Poczta: Radom, Miejscowość:
Radom, Ulica: T.Mazowieckiego , Numer posesji: 13a, Województwo:mazowieckie, Powiat:
Radom, Gmina:m. Radom, Strona www: , Adres e-mail: radomig_klub@op.pl, Numer telefonu:
663372269,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Paulina Marek
 
Adres e-mail: radomig_klub@op.pl Telefon: 669911885

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Szkolenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych w
2020r.

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

02.09.2020 Data
zakończenia

30.11.2020

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

Klub zrealizuje swoje cele poprzez:
- prowadzenie działalności szkoleniowej i zajęć sportowych w sekcjach,
- organizowanie i uczestniczenie w rozgrywkach, zawodach, imprezach sportowych i rekreacyjnych,
- zapewnienie odpowiednich obiektów, urządzeń i sprzętu, obsługi technicznej, transportu oraz
kadry instruktorskiej do prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej.
Zadanie ma na celu rozwijanie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych.

Opis zadania:
1 a) wynajem sali gimnastycznej w PSP Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu,
ul.Wierzbicka 81/83 na:
- zajęcia w sekcji koszykówki - w celu szkolenia i zajęć dla sportowców inwalidów słuchu w piłce
koszykowej (12 osób) Seniorzy i Oldboje
w każdy wtorek o godz. 19.30-21.00 ( od 8 września do 24 listopada)
oraz zapewnienie urządzeń i sprzętu sportowego
- zajęcia w sekcji piłki nożnej - w celu szkolenia i zajęć dla sportowców inwalidów słuchu w piłce
nożnej (12 osób) Seniorzy i Oldboje
w każdy wtorek o godz. 18.00-19.30 ( od 8 września do 24 listopada)
oraz zapewnienie urządzeń i sprzętu sportowego
- zajęcia w sekcji piłki siatkowej - w celu szkolenia i zajęć dla sportowców inwalidów słuchu w piłce
siatkowej (14 osób) Seniorzy i Oldboje
w każdy czwartek o godz. 18.00-19.30 ( od 3 września do 29 października)
oraz zapewnienie urządzeń i sprzętu sportowego
b) wynajem lokalu MZL "Radomig" w Radomiu, ul.T.Mazowieckiego 13a
- zajęcia w sekcji szachów- w celu szkolenia i zajęć dla sportowców inwalidów słuchu w szachach (10
osób) Seniorzy i Oldboje
w każdą środę o godz. 17.30-19.30 ( od 2 września do 25 listopada)
oraz zapewnienie urządzeń i sprzętu sportowego
- zajęcia w sekcji tenisa stołowego - w celu szkolenia i zajęć dla sportowców inwalidów słuchu w
tenisie stołowym (8 osób) Seniorzy i Oldboje
w każdy piątek o godz.17.30-19.30 ( od 4 września do 27 listopada)
oraz zapewnienie urządzeń i sprzętu sportowego
2 zatrudnienie 5 szkoleniowców do prowadzenia zajęć z wymaganymi uprawnieniami:
- instruktor piłki koszykowej - Marcin Piska (12 osób)
w każdy wtorek o godz. 19.30-21.00
- instruktor piłki nożnej - Mateusz Szumacher (12 osób)
w każdy wtorek o godz. 18.00-19.30
- trener szachów - Marek Niedźwiecki (10 osób)
w każdą środę o godz. 17.30-19.30
- trener piłki siatkowej - Paweł Jakubiak (14 osób)
w każdy czwartek o godz. 18.00-19.30
- trener tenisa stołowego - Katarzyna Bielak ( 8 osób)
w każdy piątek o godz.17.30-19.30
3 zatrudnienie 2 osób do obsługi technicznej - w celu systematycznym prowadzeniu zajęć w
sekcjach sportowych ( 1 osoba na sali gimanstycznej w PSP Nr 14 Integracyjna w Radomiu,
ul.Werzbicka 81/83 - 3 miesiące- przygotowanie sali gimnastycznej, rozłożenie siatki, słupków do
gry w siatkówkę oraz koszy do gry w koszykówkę, ustawienie bramek do piłki nożnej, przygotowanie
piłek do rozgrzewki i gry , rezerwowanie sali gimnastycznej, 2 osoba w lokalu MZL "Radomig" w
Radomiu, ul.T.Mazowieckiego 13a - 3 miesiące - otwieranie i zamykanie lokalu, przygotowanie
stolików do zajęć w sekcji szachów, rozłożenie stołu do tenisa stołowego, przygotowanie sprzętu
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sportowego, sprzątanie po zajęciach sekcj)
4 transport bus, pkp, pks, ryczałt - do przewozu sportowców na imprezy sportowe, w których będą
brać udział nasi członkowie w 2020 roku wg kalendarza imprez sportowych Polskiego Związku
Sportu Niesłyszących

Niżej przedstawiamy wyjazdy na imprezy sportowe na pierwszym planie:
- Indywidualne Mistrzostwa Polski Niesłyszących i Głuchoniewidomych w Szachach Kobiet i
Mężczyzn w Boszkowie w dn. 23-27.09.2020r. - udział około 2-4 osób z naszego KS (udział we
własnym zakresie)
- Eliminacje Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Halowej Piłce Nożnej Mężczyzn - Grupa B i C w
Warszawie w dn. 02-04.10.2020r. - udział około 10-12 osób z naszego KS ( z dofinansowaniem
Urzędu Miasta)
- Ogólnopolski Turniej Niesłyszących w Piłce Siatkowej Oldbojów od 35 lat w Gdańsku w dn. 09-
11.10.2020r. - udział około 10-12 osób z naszego KS ( z dofinansowaniem Urzędu Miasta)
- Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Tenisie Stołowym wWejherowie w dn. 16-18.10.2020r. -
udział około 3-5 osób z naszego KS (udział we własnm zakresie)
- Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Koszykówce Mężczyzn w Łodzi w dn. 20-22.11.2020r. - udział
około 10-12 osób z naszego KS ( dofinansowaniem Urzędu Miasta)
- Ogólnopolski Turniej Niesłyszących w Koszykówce Oldbojów od 35 lat w Krakowie w dn. 27-
29.11.2020r. - udział około 10-12 osób z naszego KS ( dofinansowaniem Urzędu Miasta)
5 koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne:
a) zabezpieczenie do obsługi księgowej - realizacja zadań związanych z obsługą finansową

Osoby niesłyszące ze względu na barierę w komunikowaniu się nie mogą uprawiać sportu razem z
osobami słyszącymi, dlatego istnieje konieczność organizowania imprez dla tej wyodrębnionej
grupy społecznej, która integruje się poprzez sport, zwiększa swoją aktywność i uczy się zaradności
życiowej. Sport wywiera zasadniczy wpływ na proces rewalidacji
fizycznej i psychicznej osób z wadą narządu słuchu. Stosowanie różnorodnych form aktywności
fizycznej umożliwia osobom niesłyszącym nabycie nawyków ruchowych niezbędnych w życiu
codziennym i pracy zawodowej. Sport służy również poprawienia stanu zdrowia i podniesieniu
ogólnej sprawności fizycznej, wspomaga kompensatę utraconego umysłu. Ruch pełni znaczącą rolę
stymulującą rozwój psychiki człowieka niesłyszącego. Bardzo istotna jest funkcja adaptacyjna, którą
niewątpliwie spełnia sport w odniesieniu do osób niesłyszących. Wdrażanie osób niesłyszących do
działalności o charakterze sportowym ma także duże znaczenie społeczne. Polega ono na tym, że
niesłyszący mają możliwość rozładowania stresu i frustracji, na które są narażeni znacznie częściej
niż osoby słyszące. Wprowadza również osoby niesłyszące w obszar kultury spędzania wolnego
czasu. Rozbudza również zainteresowania sportowo-rekreacyjne.
Zbiorowe formy aktywności fizycznej przybliżają niesłyszącym świat i kulturę słyszących. Bardzo
istotnym elementem jest oddziaływanie poprzez sport na rozwój mowy osób niesłyszących. Podczas
różnych form aktywności fizycznej można stwarzać naturalne sytuacje na spontanicznej i
inspirowanej produkcji głosowej, takich jak spontaniczny śmiech, czy spontaniczne dźwięki. Sport
dostosowuje zachowanie niesłyszących do wymogów środowiska, wyzwala ich aktywność i
zaangażowanie emocjonalne. Sprawą bardzo istotną w sporcie osób niesłyszących jest
systematyczność, co pozwala na rozwój cech motorycznych oraz sprzyja rewalidacji. Formy
prowadzonych zajęć sportowych pozwalają osobom niesłyszącym na zaspokojenie potrzeb i rozwój
zainteresowań. W zakresie zdrowia i czynności życia codziennego sport ma za zadanie wyrobienie
nawyku prawidłowej postawy ciała, wyrównanie niedorozwoju klatki piersiowej, przywrócenie
prawidłowego działania dróg oddechowych, eliminowanie gestów, migów oraz rozwijanie zdolności
spostrzegania i sensownego rozumienia mowy, mimiki, gestów otoczenia mówiącego, rozwijanie
zamiłowania do sportu. Spełnia niezwykłe ważne zadanie w przygotowaniu osób niesłyszących do
pracy. Poprzez sport wdraża się osoby niesłyszące do dokładności, precyzji w wykonaniu czynności,
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wyrabia się koncentrację i podzielność uwagi, rozwija spostrzegawczość wzrokową. Realizacja
zadania pozwoli na popularyzację sportu wśród niesłyszących oraz uaktywni to środowisko,
podniesie sprawność fizyczną oraz wzrost wyników sportowych. Adresatami zadania publicznego są
osoby niesłyszące zrzeszone z Radomskim Klubem Sportowym Głuchych "Radomig" w Radomiu. Są
to osoby w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności fizycznej.Ważną rolę stanowią osoby w
starszym wieku. Adresatami zadania publicznego jest ok. 45 osób (mężczyźni i kobiety) z
uszkodzonym słuchem w różnym przedziale wiekowym. Każdy z nich może rozwijać swoją
aktywność w odpowiedniej dla siebie konkurencji uczestnicząc w organizowanych przez RKSG
„Radomig” szkoleniach sportowych. Wszyscy w/w osób będą brali udział w zajęciach sportowych,
Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskich Turniejach Niesłyszących oraz Indywidualnych Mistrzostwach
Polski Niesłyszących. Specyfika sportu osób niesłyszących pozwala na udział jednego zawodnika w
zajęciach więcej niż w jednej sekcji sportowej.

Będziemy się stosować do zaleceń sanitarno-epidemiologicznych podczas zajęć sekcji. Ilość osób
będzie dostosowana do obostrzeń sanitarnych.

Miejsce realizacji

sala gimnastyczna w PSP Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu, ul.Wierzbicka 81/83
wynajem lokalu MZL "Radomig" ul.T.Mazowieckiego 13a w Radomiu

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

zajęcia sportowe w piłce koszykowej
1.5 godziny w tygodniu, 18 godzin
przez 3 miesiące

ok. 12 osób Dziennik treningowy

zajęcia sportowe w piłce nożnej 1.5
godziny w tygodniu, 18 godzin przez 3
miesiące

ok. 12 osób Dziennik treningowy

zajęcia sportowe w szachach 2 godziny
w tygodniu, 24 godziny przez 3
miesiące

ok. 10 osób Dziennik treningowy

zajęcia sportowe w piłce siatkowej 1.5
godziny w tygodniu, 12 godzin przez 2
miesiące

ok. 14 osób Dziennik treningowy

zajęcia sportowe w tenisie stołowym 2
godziny w tygodniu, 26 godzin przez 3
miesiące

ok. 8 osób Dziennik treningowy

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

Radomski Klub Sportowy Głuchych "Radomig" jest jedynym klubem sportowym osób niesłysząchych
w rejonie radomskim. Działalność Klubu związana jest ze szkoleniem zajęć sportowych i organizacją
imprez sportowych w wielu dyscyplinach m.in.: piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, szachy,
warcaby oraz tenis stołowy. Radomski Klub Sportowy Głuchych "Radomig" współpracuje z Polskim
Związkiem Sportu Niesłyszących w Lublinie ( za pośrednictwem MSiT) w celu organizacji szkoleń
sportowych. W ubiegłych latach Klub organizował zajęcia sekcji w 5 dyscyplinach. Działalność Klubu
związana jest również z organizowaniem wypoczynku dla uczestników klubu (obozy sportowe m.in.
nad morzem lub w górach) oraz aktywności fizycznej (wycieczki, treningi)

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Od początku istnienia Radomskiego Klubu Sportowego Głuchych "Radomig" organizujemy imprezy
sportowe - w 6 wiodących dyscyplinach sportowych (piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa,
szachy,warcaby, tenis stołowy) na rzecz inwalidów słuchu przy pomocy finansowej: Polskiego
Związku Sportu Niesłyszących,Gminy Miasta Radomia,MOPS w Radomiu, Samorząd Województwa
Mazowieckiego w Warszawie. Natomiast sama realizacja podobnych zadań przebiegała
samodzielnie, we własnym zakresie, z wykorzystaniem własnych doświadczeń i umiejętności
organizacyjnych, porozumiewania się i kierowania ludźmi niesłyszącymi. Realizujemy prowadzenie
zajęć szkoleniowych, prowadzimy dla conajmniej 8 osób niepełnosprawnych systematyczne zajęcia
szkoleniowe w różnych dyscyplinach sportowych nie mniej niż 1 raz w tygodniu po 1,5-2 godziny.
Powyższe zadania realizowaliśmy rzetelnie, terminowo, rozliczaliśmy przekazane środki, w sposób
prawidłowy prowadziliśmy dokumentację. Zachowaliśmy wysoką jakość realizacji. Kontrole
wykorzystania dotacji stwierdziły rzetelne wykorzystanie środków finansowych i prawidłowe
wykonanie powierzonych zadań.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

sala gimanstyczna w PSP Nr 14 Integracyjna w Radomiu, ul.Werzbicka 81/83,
lokal MZL "Radomig" ul.T.Mazowieckiego 13a w Radomiu,
Sprzęt sportowy (siatka do piłki siatkowej, piłki do siatkówki, koszykówk i piłki nożnej, stół do tenisa
stołowego, rakietki, piłeczki, stoliki do szachów, kpl. szachownic z zegarami szachowymi, pionki do
warcabów.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynajem obiektów sportowych:
sala gimnastyczna w PSP Nr 14
Integracyjna

2700,0    

2. Wynajem obiektów sportowych:
lokal MZL "Radomig"

120,0    

3. Płace instruktora:
Mateusz Szumacher - instruktor piłki
nożnej

1050,0    
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4. Płace instruktora:
Marcin Piska - instruktor piłki
koszykowej

1050,0    

5. Płace trenera:
Marek Niedźwiecki - trener szachów

1100,0    

6. Płace trenera:
Paweł Jakubiak - trener piłki siatkowej

780,0    

7. Płace trenera:
Katarzyna Bielak - trener tenisa
stołowego

1100,0    

8. Obsługa techniczna:
1 osoba na sali gimnastycznej w PSP Nr
14

700,0    

9. Obsługa techniczna
1 osoba w lokalu MZL "Radomig"

700,0    

10. Transport bus, pkp, pks, ryczałt - około
2000 km w tym:
a) 02-04.10.2020r Radom-Warszawa-
Radom (230 km )
b) 09-11.10.2020r Radom-Gdańsk-
Radom (1000 km)
c) 20-22.11.2020r. Radom-Łódź-Radom
(340 km)
d) 27-29.11.2020r Radom-Kraków-
Radom (430 km)

3200,0    

11. Koszty obsługi zadania publicznego
(koszty administracyjne)
obsługa księgowa

738,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 13238,0 8358,0 4880,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), 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* ;
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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. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z KRS lub innej Ewidencji
właściwej dla siedziby danej organizacji. (obligatoryjny - papierowo)

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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