
WZÓR 

.........................................................      ............................................... 
  (pieczęć wnioskodawcy)              (data i miejsce złożenia oferty)        

       

PROPOZYCJA 
           

REALIZACJI PROJEKTU PODNOSZĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO RUCHU 

DROGOWEGO 
 

w okresie od 01 września 2014 do 30 kwietnia 2015  

 

I. Dane na temat wnioskodawcy 

1) pełna nazwa Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział w Gorzowie Wlkp., Koło 

Słubice 

2) forma prawna Stowarzyszenie 

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* KRS 0000311988 

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia 13.01.2012 

5) nr NIP 599-11-13-787 

6) dokładny adres: miejscowość Słubice ul. Piłsudskiego 3-4/13 

   gmina Słubice powiat słubicki 

   województwo lubuskie 

7) tel. 530 429 679  faks -------------------.......................................... 

   e-mail: twkslubice@jumelages.org.pl  http:// www.twkslubice.jumelages.org.pl  

8) nazwa banku i numer rachunku  

Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie   17 8369 0008 0070 5569 2000 0010    

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania dokumentów w imieniu 

wnioskodawcy 

Bogumiła Flieger - Prezes Zarządu Koła TWK w  Słubicach 

10) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko 

oraz nr telefonu kontaktowego)  

Adam Poholski, tel. 502 016 114 
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II. Opis projektu 

1. Nazwa  

 

 

Bezpiecznie przejście w moim mieście 

 

 

 

2. Miejsce wykonywania projektu 

 

 

Słubice, woj. lubuskie 

 

 

 

3. Cel projektu 

 

Poprawa bezpieczeństwa 60 osób niepełnosprawnych z terenu miasta Słubice – pieszych i 
rowerzystów - w ruchu drogowym poprzez: 

 wzrost poziomu wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego; 

 praktyczne ćwiczenia jazdy rowerem  

 konkurs wiedzy o ruchu drogowym 

 poprawa widoczności pieszych i rowerzystów przez zakup kamizelek odblaskowych 
oraz malowanie rowerów i lasek farbą fluorescencyjną 

 

 

 

 

4. Szczegółowy opis projektu (maksymalnie dwie strony) 

 

Koło TWK w Słubicach działa na rzecz kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

i ich integracji społecznej na terenie powiatu słubickiego. TWK Słubice jest jedną z kilku 

organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne. Liczy 90 członków i jest jednym z 

największych stowarzyszeń osób dysfunkcyjnych na terenie powiatu słubickiego. Tylko 

nieliczni członkowie TWK Słubice poruszają się samodzielnie samochodami. 95 % 

członków naszego stowarzyszenia to niechronieni użytkownicy dróg, co stanowi 

uzasadnienie dla grupy docelowej w projekcie. 

Projekt realizowany będzie w okresie od września 2014 r do kwietnia 2015 r. W tym czasie 

odbędą się: 

 akcja promocyjna projektu poprzez informacje w internecie, mediach lokalnych i 
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kolportaż 500 ulotek; 

 przygotowany będzie baner informacyjny projektu; 

 warsztaty z beneficjentami prowadzone przez pracowników komendy powiatowej 

policji w Słubicach, z wykorzystaniem m.in. bezpłatnych zestawów do 

przygotowania do egzaminu na prawo jazdy - 4 h/mies * 8 mies. = 32 h; 

 praktyczne ćwiczenia jazdy rowerem na częściowo betonowym i częściowo 

asfaltowym placu w pobliżu siedziby TWK Słubice, na którym uczestnicy kredą  

narysują tor do nauki jazdy rowerem i przejścia dla pieszych; tor zostanie 

oznakowany „żywymi” znakami i „żywą” sygnalizacją świetlną - uczestnicy będą 

znakami, które wcześniej przygotują (w formie papierowej) - dwa treningi 

przeprowadzone zostaną w roku 2014 i dwa w 2015; 

 uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w kamizelki odblaskowe z logo 

grantodawcy i TWK Słubice; 

 konkurs wiedzy o ruchu drogowym  - z nagrodami w postaci m.in. kasków i innych 

akcesoriów rowerowych - w kwietniu 2015; 

 w czasie realizacji projektu będą ogłaszane akcje znakowania rowerów i lasek farbą 

fluorescencyjną w celu zwiększenia bezpieczeństwa w okresie ograniczonej 

widoczności – zadanie ciągłe, dostępne dla wszystkich mieszkańców Słubic, będzie 

realizowane w dniach ww. treningów oraz przy okazji innych wydarzeń, w których 

TWK Słubice będzie uczestniczyć. 

 

 

 

5. Zakładane rezultaty realizacji projektu 

 
 

Zwiększenie bezpieczeństwa co najmniej 60 niechronionych użytkowników dróg  - z terenu 

miasta Słubice – pieszych i rowerzystów - w ruchu drogowym poprzez: 

 poprawę poziomu wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego; 

 praktyczne ćwiczenia zachowań w sytuacjach w ruchu drogowym 

 zwiększenie widoczności pieszych i rowerzystów poprzez używanie kamizelek 

odblaskowych 

 



 4 

IV. Przewidywane źródła finansowania projektu: 

 

1. 

Źródło finansowania 
 

zł 
 

% 
 

Wnioskowana kwota do Funduszu Małych Grantów 

 

2095 49 % 

 

Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz opłaty uczestnictwa  

 

/z tego opłaty uczestnictwa        400 zł/ 

2200 51 % 

 

Ogółem 

 

4295 100% 

 

 

 

2. Informacja o środkach pozyskanych przez wnioskodawcę od sponsorów, środkach prywatnych 

lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.* 
 

 
Zaplanowano pozyskanie środków  finansowych w kwocie 1000 zł od Burmistrza Słubic – wsparcie 
realizacji zadania publicznych a trybie art. 19a. ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego 

 
 
 

 

 

3. Niefinansowy wkład własny w realizację projektu z orientacyjną wyceną. 
 

 

Lokal – (8 mies x 4 godz x 50 zł )= ok. 1600 zł 

Komputer, projektor, ekran, drukarka + atrament, papier  - ok. 4500 zł 

Opiekunowie osób niepełnosprawnych – 160 h - ok. 6000 zł 

Wykładowcy z komendy powiatowej policji w Słubicach  - 32 h x 2 osoby x 40 zł – ok. 2560 zł 

Jury konkursu wiedzy o ruchu drogowym – 3 os x 3 godz. x 40 zł  - ok. 360 zł 
 

 

V. Inne wybrane informacje dotyczące projektu 

1. Partnerzy biorący udział w realizacji projektu 
 
Nie przewiduje się 
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2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji projektu (informacje o 

kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji projektów oraz o kwalifikacjach 

wolontariuszy). 

 

Członkowie Zarządu Koła TWK w Słubicach posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie 

dydaktyki osób niepełnosprawnych oraz w zakresie organizacji rajdów rowerowych i pieszych o 

zasięgu krajowym i międzynarodowym (dwoje z nich jest równolegle członkami Rady 

Administracyjnej Stowarzyszenia EuroJumelages w Gorzowie Wlkp.) 

 

Zajęcia w „miasteczku żywych znaków”  poprowadzi pracownik prywatnej szkoły jazdy w 

Słubicach, z pomocą wolontariuszy 

 

Pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Słubicach – prowadzenie zajęć z zakresu przepisów 

ruchu drogowego 

 

Wolontariusze 3-5 osób – to uczniowie szkół średnich z terenu Słubic i studenci Collegium 

Polonicum w Słubicach– zajmować się będą opieką nad osobami niepełnosprawnymi i pomocą w 

animacji miasteczka 

 

 

 

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów podobnego rodzaju.  

 
 

TWK Słubice nie realizowało projektów o podobnym charakterze.  

Pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym były jednym z elementów pracy 

dydaktycznej z osobami niepełnosprawnymi -  w ostatnich latach średnio raz do roku.  

 
 

 

 

Oświadczam(-my), że: 

1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności wnioskodawcy, 

2) w ramach składanego projektu przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów 

projektu, 

3) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

 

(pieczęć wnioskodawcy) 

 

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

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w 

imieniu wnioskodawcy) 
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Załączniki i ewentualne referencje: 

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty 

potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących. 

2. Harmonogram projektu. 

3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera/.* 

4. Budżet projektu 

5. ........................................................................................................................................................ 

 

 

Poświadczenie złożenia propozycji 

 
 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

* Niepotrzebne skreślić. 


