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Potwierdzenie zloienia oferty

Organizacia konferencji naukowej poiwiqconei problematyce

niepelnosprawnoSci.
Urzld Mieiski w Biatymstoku
Departament Spraw Spolecznych
7. Podlaski Konwent Os6b z Niepelnosprawnosciami
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V. OSwiadczenia

O6wiadczam(y), ie:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wyiqcznie w zakresie dzialalnoici poiytku
publicznego oferentaGt6w);

2) pobieranie Swiadczeri pieniq2nych bqdzie siq odbywai wylqcznie w ramach prowadzonej

odplatnej dzialalno6ci poiytku publicznego;

3) oferentt / oferetrcii skladajacy niniejsza ofertq nie zalega(-jq)+ / zalegaf'jqf z oplacaniem

naleino5ci z tytulu zobowiqzari podatkowych;

4) oferent* / o,ffi skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-ja)* / zalega(=iq)r z oplacaniem

naleZno3ci z t\^ulu skladek na ubezpieczenia spoleczne;

5) dane zawarte wczq6ci ll niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym* / inna

wffi;
5) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalacznikach sq zgodne z aktualnym stanem

prawnym i faktycznym;
7) w zakresie zwiqzanym ze sktadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i

przekazywaniem danych osobowych, a takie wprowadzaniem ich do system6w informatycznych,

osoby, kt6rych dotyczq te dane, zloiyly stosowne o(wiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie

danych osobowych.
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PoUczENlE co do sposobu wypelniania oferty:
Ofertq naleiy wypelnii wylqcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczeg6lnych polach lub w przypisach.

zaznaczenie gwiazdkl np. "pobieranie*/niepobieranie+ " oznacza, 2e nalezy skre5lii niewlaiciwE
odpowiedi ipozostawia prawidlowq. Przyklad: "pobieranif/niepobieranie*".

l. Podstawowe informacje o zloionej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
kt6rego adresowana jest oferta

Prezydent Miasta Bialegostoku

2, Rodzaj zadania publicznegol) 7) dzialalno5i na rzecz os6b niepelnosprawnych

ll. Dane oferenta(-triw)

1, Nazwa oferentaGt6wl, forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sadowym lub innej

ewidencii, adres siedziby, strona www, adres do korespondencii, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Podlaski Sejmik Os6b z Niepelnosprawnoiciami, Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0(X)0668667, Kod pocztowy: 15-281, Poczta: Bialystok, Miejscowo(i:
Biatystok, Ulica: Legionowa, Numer posesji:28, Numer lokalu: 501, Wojew6dztwo: podlaskie,

Powiat: Biatystok, Gmina: m. Bialystok, Strona www:, Adres e-mail: podlaskisejmikon@gmail.com,

Numer telefonu: 533 535 441,

2, Dane osoby upowainionei do
skladania wyja6nieri dotyczqcych
oferty (np. lmiq i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Anna Drabarz

Adres e-mail: anna.drabarz@gmail.com Telefon:
504006548

lll. zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytul zadania publicznego

2. Termin realizacji zadania'l

7. Podlaski Konwent Os6b z NiepelnosprawnoSciami

75.t7.2022Data
rozpoczQcia

27.LO.2022 Data

zakorlczenia

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

wniosel wreoero*a.o w 3ynemre wttk c.pl, luma ko.vohar b2c._691r-.t6l

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACIl ZADANlA PUBLICZNEGO

Adres do korespondencjijest taki sam jak adres oferenta



Opis zadania

Miejsce realizacji

Wydarzenie, jak i jego promocja oraz udostQpnienie material6w pokonferencyjnych bqdzie miaio

miejsce online. Konferencja odbqdzie siq na platformie Zoom, kt6ra pozwala na zastosowanie wielu

rozwiqza6 sprzyjajecych dostqpno6ci. Wyb6r miejsca podyktowany jest obostrzeniami wynikajqcymi

z pandemii COVID 19.

4. Opis zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego

Nazwa rerultatu

Liczba os6b kt6ra weimie udzial w
konferencji-

Planowany poziom

osiqgniqcia rezuhatriw
(wartosi docelowa)

60 os6b

Spos6b monitorowania
rezultat6w / ir6dlo
informacji o osiagniqciu
wskainika

liczba uczestnik6w na li6cie

obecnoSci / lista obecno(ci
wygenerowana przez

platforme do
wideokonferencji

5. Kr6tka charakterystyka Oferenta, jeSo do6wiadczenia w realizacii dzialad Planowanych w
ofercie oraz zasob6w, kt6re bqdl wykorrystYwane w reali2acii zadania.

*naoel *ygef,sowano w rystedie *itt c.pi,5uha kont olna: b2.r-69fr{.63

W ramach zadania zostanie zorganizowany 7. Podlaski Konwent Os6b z Niepelnosprawnoiciami.
Konwent bqdzie okazjq do promowania aktywnych i pozytywnych postaw wobec
niepetnosprawno5ci, platformq do wypowiedzenia siq w kwestiach dotyczqcych polityki spolecznej

na rzecz tej grupy, znalezienia wsp6lnego glosu w bieiqcych sprawach, zachqta do podejmowania

dzialafi rzeczniczych istrainiczych na rzecz wlasnego irodowiska. Bgdzie to jui si6dma edycja

spotkarl w woj. podlaskim, kt6re bqdq mialy charakter konsultacyjny i zostanQ poSwiqcone

doiwiadczeniom os6b z niepelnosprawno5ciami w zakresie realizacji ich praw.

Tegoroczne wydarzenie bqdzie o tyle istotne i doniosle, 2e w 2022 roku obchodzimy 10. rocznice

ratyfikacji przez Polskq Konwencji o prawach os6b z niepetnosprawnoiciami. Zawarte w niej

postanowienia co roku tworzE ramy do dyskusji o poziomie realizacji praw os6b z

niepelnosprawnoiciami na poziomie o96lnopolskim, jak i lokalnym. Dlatego rocznica ta bqdzie

dodatkowq motywacjq do Swiqtowania oraz kontektem do refleksji nad aktualnq sytuacjq os6b z

niepelnosprawno6ciami.
W ramach dwudniowego wydarzenia zostanq zorganizowane 4 panele dyskusyjne poSwiqcone

sytuacji os6b z niepelnosprawnoiciami w wojew6dztwie podlaskim, idei praktyce inteliSentnych

miast dostqpnych dla wszystkich, edukacji wtqczajqcej oraz perspektywie szczeg6lnych grup os6b z

niepetnosprawnoiciami - dzieci, kobiet, migrant6w.
Podczas Podlaskiego Konwentu Os6b z Niepelnosprawno(ciami zostanq sformuiowane postulaty na

8. o96lnopolski Kongres Os6b z Niepelnosprawnoiciami w Warszawie.



Charakterystyka oferenta

Podlaski Sejmik Os6b z Niepelnosprawnoiciami (dalej Sejmik) dziala od paidziernika 2016 r.
(re.jestracja w KRS w marcu 2017 r.)jako zwiazek stowarzyszed. Aktualnie zrzesza 20 podlaskich

organizacji pozarzqdowych statutowo iaktywnie dzialajqcych na rzecz z niepetnosprawno(ciami. 5q

to organizacje male idu2e, dojrzale imlode, o 162nym statusie (stowarzyszenia, fundacje, oddzialy
organizacji o96lnopolskich, OPP). PodstawowE zasada Sejmiku jest r6wne traktowanie wszystkich

czionk6w zgodnie z zawartymi w statucie przepisami.

Terenem dzialania Sejmiku jest obszar calego kraju, a jego siedzibl jest Biatystok. sejmik jest

organizacjq autonomicznq, niezaleinq od organ6w administracji pafstwowej, organ6w
samorzqdowych oraz organizacji politycznych; organizacja apolitycznq i neutraln4 Swiatopoglqdowo.

Udziai w Sejmiku pozostawia czlonkom, peinQ autonomiq dzialania i stowarzyszania siq z innymi
krajowymi, zagranicznymi i miqdzynarodowymi organizacjami. Sejmik na prawo byd czlonkiem

krajowych i zagranicznych zwiqzk6w organizacji. Od lutego 2019 roku Sejmik jest czlonkiem

Polskiego Forum Os6b Niepelnosprawnych.
Do podstawowych zadai Sejmiku naleiy integracja Srodowisk iorganizacji dzialajlcych na rzecz

os6b z niepelnosprawno6ciami w wojew6dztwie podlaskim, promowanie dzialalno(ci organizacji

zaimujEcych siQ problematykE os6b z niepelnosprawno6ciami, wspieranie rozwoju ruchu

samopomocowego, upowszechnianie wsp6lpracy pomiqdzy organizacjami krajowymi i

miqdzynarodowymi, reprezentowanie interes6w organizacji dziatajqcych na rzecz os6b z

niepelnosprawnoiciami wobec wladz paistwowych i samorzqdowych, podejmowanie innych

dzialai wspierajqcych organizacje pozarzAdowe.

DoSwiadczenia w realizacji dzialaf planowanych w ofercie

Od 2015 r. co roku osoby z niepelnosprawno6ciami, przedstawiciele ich otoczenia oraz instytucji

wspierajecych spotykajq siq na Kongresie Os6b z Niepelnosprawnoiciami w Warszawie, by

rozmawiai o problemach Srodowiska iformulowai wsp6lne postulaty dotyczqce respektowania
r6wnych praw we wszystkich obszarach zycia. Organizowane w regionach doroczne konwenty os6b

z niepelnosprawnoSciami sq przygotowaniem dla o96lnopolskiego Kongresu Os6b z

Niepelnosprawnoiciami, Wiqcej http://konwencja.org. sa to spotkania irodowiska os6b z

niepelnosprawno5ciami oraz ich otoczenia po6wiqcone diagnozie bieiacej sytuacji, podnoszeniu

Swiadomoici w zakresie praw os6b z niepelnosprawno5ciami wYnikajqcych z Konwencji ONZ o

prawach os6b niepelnosprawnych, wymianie spostrze2e6, informacji i rekomendacji. Maja one

charakter otwartego forum dla wyra2ania potrzeb, problem6w i oczekiwaf irodowiska. Sq one

bardzo dobrze oceniane i staly siq jui stalym punktem w kalendarzu wydarze6 (rodowiska.

Czlonkowie Zarzqdu Sejmiku uczestniczq w ich organizacji od poczqtku i zawsze byly one okazjq do

tqczenia sil organizacji pozarz4dowych na rzecz integracji i wypracowywania wsp6lnych stanowisk

irodowiska w obszarze polityk publicznych. W paidzierniki 2021 r. odbyl siq ju2 Vl Podlaski Konwent

Os6b z Niepelnosprawno(ciama . Organizatorem wydarzenia wsp6lnie z PSOZN byl Fundacja

Aktywizacja. Uczestnikami Konwentu byli przedstawiciele instwucji publicznych zajmujacych siq

tematykq os6b z niepelnosprawno5ciq w tym m.in. ROPS w Biaiymstoku, Urzqdu Marszalkowskiego

Woj. Podlaskiego oraz Podlaskiego Urzqdu Wojew6dzkiego, przedstawiciele organizacji

pozarzqdowych, pracodawcy oraz osoby z niepelnosprawno6ciami. W sumie w wydarzeniu wziqlo

udzial 50 os6b. Tematem wiodecym bylo prawo os6b z niepe{nosprawnoSciami do ochrony zdrowia
(Art.25 KPON), wtym dostqp do opieki zdrowotnej os6b z niepelnosprawno6ciami, medycyna pracy

a zatrudnienie os6b z niepetnosprawnoaciami, prawa pacjent6w z grup szczeg6lnych, m.in. kobiet z

niepelnosprawnoSciami, os6b starszych, os6b w instytucjach. Spotkanie 6rodowiska os6b z

wnioset wygenerowaro w 5ystemie witkac. pl , suma konvolna: h24-69f:l-.G63



niepelnosprawno5ciami oraz ich otoczenia bylo okazje do diagnozy bie2qcej sytuacji, podnoszenia

iwiadomoici w zakresie praw os6b z niepelnosprawnoSciami wynikajqcych z Konwencji ONZ

oprawach os6b niepelnosprawnych, wymianie spostrzeie6, informacji i rekomendacji do dalszych

dziala6. Uczestnicy mieli moiliwodi wziqcia udzialu w dyskusji, zgtoszenia swoich postulat6w kt6re
nastQpnie zostaly przekazane organizatorom Kongresu Os6b z Niepelnosprawnoiciami, kt6ry odbyl
siq 10 paldziernika 2019 r. w Warszawie.
W latach 2O1^A-ZO2L r., dziqki dofinansowaniu z PFRON, Sejmik organizowat subregionalne
Konwenty. W ubiegtym roku odbyly siq one: w Augustowie, Bielsku Podlaskim i w Ciechanowcu.
Spotkania cieszyly siQ zainteresowaniem wiekszym ni2 zakladane (w konwentach wzielo udzial w
sumie 125 os6b). Konwenty miaty charakter konsultacyjny izostaty poiwiqcone doiwiadczeniom
os6b z niepelnosprawnoiciami w zakresie realizacji ich praw. Organizacja konwent6w poza stolicq
wojew6dztwa pozwolila przedstawicielom (rodowisk spoza Bialegostoku (kt6ry stanowi zazwyczaj

centrum wydarzeri) na przedstawienie specyfiki i kontekstu swojego funkcjonowania. Uczestniczyli
w nich przede wszystkim: osoby z niepelnosprawnoiciami, ich rodziny, pracownicy organizacji
pozarzqdowych dzialajqcych na rzecz os6b z niepelnosprawno6ciami, przedstawicieli lokalnych i

regionalnych inst16ucji wspierajqcych (rodowisko os6b z niepelnosprawnoSciami. Podczas

wszystkich konwent6w wielokrotnie podkreslano, 2e brak jest podobnych spotkai irodowiska oraz

istnieje potrzeba kontynuowania dyskusji oraz dzialai na rzecz os6b z niepelnosprawnoiciami przy

wsp6lpracy 16inych podmiot6w. Podlaski Sejmik Os6b z Niepeinosprawnoiciami otrzymal tytul
Laureata lnicjatywy Spolecznej Roku 2019 za inicjatywq: PelnoMocne - program wzmacniania

6rodowiska os6b z niepelnosprawno6ciami oraz podmiot6w i os6b je wspierajqcych, w tym za m.in.

organizacjq konwent6w. Konkurs lnicjatywa Spoleczna Roku jest przeznaczony dla organizacji
pozarzqdowych wojew6dztwa podlaskiego. orBanizowany przez Wojewodq Podlaskiego konkurs

ma na celu promowanie dzialari organizacji pozarzqdowych z wojew6dztwa podlaskiego, kt6re
swoimi inicjatywami aktywizujA spoleczno6i lokalnq, organizuja przedsiQwziqcia z myilq o
najbliiszym otoczeniu, promuja zasady wsp6liycia spoiecznego i przyczyniajl sig do rozwoju

spoleczeristwa obywatelskiego.

Zasoby, lt6re beda wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe:
Funkcjq koordynatora zadania bqdzie sprawowal Zarzqd Sejmiku. Jednocze6nie w wykonywaniu

obowiqzk6w bqdzie on wspierany przez osoby wsp6lpracujqce z organizacji czlonkowskich Sejmiku.

Wszyscy czlonkowie Zarzqdu to osoby z wieloletnim doiwiadczeniem w dzialalno5ci na rzecz os6b z

niepelnosprawnoiciami, w tym w realizacji projekt6w.

Sejmik w ramach realizacji dotychczasowych projekt6w i nawiazywania kontakt6w z wieloma
podmiotami spolecze6stwa obywatelskiego (organizacje pozarzqdowe z calego kraju, aktywiSci i

alcywistki, itp.) zdolal zbudowad bazq sprawdzonych ekspert6w specjalizujqcych siq zar6wno w
tematyce zwiazanej z niepelnosprawnoicia, jak iw innych dziedzinach obszarach rozwoju lokalnych

spolecznoSci.

Zasoby rzeczowe:
Obecnie do majEtku Sejmiku naleiy laptop, rollup oraz logotyp, a komunikacja odbywa siq poprzez

stronq internetowq, profil na Facebooku i email ora2 telefon oplacane w ramach projektu

finansowanego z EFS. Na cele zwi4zane z posiedzeniami Zarzqdu iWalnego Zgromadzenia Sejmik

korzysta z pomieszczei uiyczanych nieodplatnie prze2 or8anizacje czlonkowskie iCentrum
Aktywn06ci Spotecznej w Biatymstoku (obecnie online).
Zasoby finansowe
Nie przewiduje siq bezpo6redniego zaangaiowania (rodk6w finansowych bqdqcych w posiadaniu

wnioset wysen(oMno * synmie wltkac.p , suha konnolnB: b2a{91'r{.63



Sejmiku. Obecne dostepne zasoby finansowe pochodza ze skladek czlonkowskich (50 zl rocznie od
organizacji).

lV. Szacunkowa kalkulacja kosztdw realizacji zadania publicznego

V. O5wiadczenia

O6wiadczam(y), ie:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wyiqcznie w zakresie dzialalno6ci pozytku

publicznego oferenta(-t6w);
2) pobieranie 6wiadczeri pieniqinych bqdzie siq odbywad wylqcznie w ramach prowadzonej

odplatnej dzialalno(ci po2ytku publicznego;

3) oferentt / offi skladajecy niniejszE ofertq nie zalega(-jq)' / 
"al"ga(=jqf 

z oplacaniem
naleino(ci z tytulu zobowiAzari podatkowych;

4) oferent* / orfurcrrcf skladajacy niniejszq ofertq nie zalega(-ja)* / z-alegatjdt z oplacaniem
naleino6ci z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne;

5) dane zawarte w czqici ll niniejszej oferty se zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym* / inrra
$ilar5ciw-q-6vidL'ficiqa ;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;

7) w zakresie zwiqzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i

przekazywaniem danych osobowych, a tak2e wprowadzaniem ich do system6w informatycznych,
osoby, kt6rych dotyczq te dane, zloiyly stosowne oiwiadczenia zSodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

1 Obsluga techniczna transmisji na iywo 3 200,00

2 CaterinB (przerwa kawowa ciqgla: 50
os6b x 55,00 zl)

3 300,00

Wynagrodzenie moderator6w i

prelegent6w / panelist6w
3 500,00

10 000,00 10 000,00 0,00

wnrosel wt€ene.okno w syrtemie sitlac.pi , rum. kontmlna: b2..{9fr{e6!

Lp. Rodzaj kosztu Wartoid PIN z dotacji Z innych
ir6dd

Suma wszystkich koszt6w realizacji zadania
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1) Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadai okre5lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dziatalnoici poiytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z ZOIS t. pol.450, z p6in. zm.).
2lTermin realizacji zadania nie moie byi dlu2szy ni2 90 dni.
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