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Załącznik nr 2  

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM  

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 -2027 
 

1. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami 
umieszczonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach, następnie zapisać 
w formacie pdf. 

2. Formularz z pustymi polami nie będzie rozpatrywany.  
3. W przypadku pól, które nie dotyczą danej organizacji kandydującej, należy wpisać „nie 

dotyczy”.  
4. * niepotrzebne skreślić. 

 
 

1. DANE dot. PROGRAMU: KRAJOWY/REGIONALNY 
 

ZGŁOSZENIE DOTYCZY 
PROGRAMU 
* Zaznaczyć „X” w innym przypadku 
należy wpisać nie dotyczy 

KRAJOWEGO REGIONALNEGO 

 x 

 
2. NAZWA I OBSZAR PROGRAMU (zgodnie z podanymi w ogłoszenie o naborze – prosimy 

wskazywać dokładne brzmienie) 
 

NAZWA PROGRAMU, KTÓREGO 
DOTYCZY ZGŁOSZENIE 

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego  

2021 -2027 

OBSZAR TEMATYCZNY, KTÓREGO 
DOTYCZY ZGŁOSZENIE 

Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami 

 
3. DANE ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ  

 

Nazwa organizacji pozarządowej Stowarzyszenie My dla Innych 

Forma prawna stowarzyszenie 

Nazwa rejestru właściwego dla 

organizacji pozarządowej (np. KRS 

lub ARMIR lub inny rejestr) 

Krajowy Rejestr Sądowy 

Nr rejestru właściwego dla 

organizacji pozarządowej (np. KRS) 
0000304238 

REGON 200206735 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH TAK/NIE* 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA TAK/NIE* 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TAK/NIE* 
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Adres siedziby organizacji ul. Morelowa 23, 15-802 Białystok 

Województwo, w którym 

zarejestrowana jest organizacja 
podlaskie 

Adres do korespondencji ul. Morelowa 23, 15-802 Białystok 

Adres e-mail  kontakt@mydlainnych.pl 

Nr telefonu 692 394 183 

Osoba do kontaktu Rafał Średziński - Prezes Zarządu 

Rok założenia organizacji (dzień, 

miesiąc, rok) 
24.04.2008 

WOJEWÓDZKI zasięg działania 

organizacji  
TAK/NIE* 

 

W przypadku jeśli zgłoszenie 
dotyczy organizacji składającej 
formularz w regionalnym programie, 
a siedziba znajduje się poza 
obszarem tego województwa, 
należy udowodnić prowadzenie 
udokumentowanej regularnej 
działalności na terenie objętym 
interwencją programu (teren tego 
województwa). 

 

Nie dotyczy 

KRAJOWY zasięg działania 

organizacji 
TAK/NIE* 

Proszę wymienić min. 9 

województwa, w których organizacja 

prowadzi działania, albo ma 

organizacje członkowskie 

(UZASADNIĆ – np. podać przykłady 

działań lub adresy oddziałów itp.) 

 

Pole dotyczy ogólnopolskich 

organizacji kandydujących do 

programów regionalnych, w innym 

wypadku wpisać „nie dotyczy” 

Nie dotyczy 

POTENCJAŁ (w tym finansowy, osobowy, merytoryczny) ORAZ DOŚWIADCZENIE 

ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ 

Średni budżet roczny organizacji w 

PLN za trzy ostatnie lata 

sprawozdawcze (wartość = suma za 

lata 2019 do 2021 podzielona na 3) 

5 027 865,67 zł 
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Średnia liczba płatnych 

współpracowników w ciągu roku za 

ostatnie trzy lata (dotyczy łącznie 

umów zlecenie oraz umów o pracę 

w przeliczeniu na etaty) 

95 

Średnia liczba wolontariuszy w 

ciągu roku za ostatnie trzy lata 
89 

Proszę wymienić zasoby ludzkie 

organizacji, które mają 

doświadczenie w zakresie funduszy 

unijnych * 

Podajemy np. informacje nt: 

- koordynacji projektów 

finansowanych ze środków UE; 

- pracę w zespole realizującym 

projekty finansowane ze środków 

UE; 

- ocena projektów finansowanych ze 

środków UE; 

- praca w zespołach eksperckich w 

ramach realizacji, monitoringu i 

ewaluacji programów operacyjnych; 

Podajemy konkretne dane np. 

numery projektów, w jakich 

programach, jakie funkcje pełniły 

wskazane przez nas osoby.  

 

* W przypadku braku proszę wpisać 

„nie dotyczy” 

Iwona Półkośnik - doświadczenie w rozliczaniu i koordynacji 

projektów finansowanych ze środków UE (Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 - 1 rok, Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020 - 3,5 roku) - koordynacja i terminowa realizacja 

działań wynikających z harmonogramu, nadzorowanie 

finansów projektu zgodnie z budżetem, opracowywanie i 

prowadzenie dokumentacji w oparciu o obowiązujące 

wytyczne, sporządzanie wniosków o płatność, dokumentacji 

projektowej, obsługa finansowa projektu, opisywanie 

dokumentów finansowych, monitorowanie osiągania 

wskaźników, korespondencja i stały kontakt z Instytucją 

Zarządzającą oraz inne zadania wynikające z realizacji 

projektu. 

 

Marta Malinowska - doświadczenie w rozliczaniu projektów 

finansowanych ze środków UE (Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - 

2 lata) - opracowywanie i prowadzenie dokumentacji w 

oparciu o obowiązujące wytyczne, sporządzanie wniosków 

o płatność, dokumentacji projektowej, opisywanie 

dokumentów finansowych, monitorowanie osiągania 

wskaźników oraz inne zadania wynikające z realizacji 

projektu.  

 

Ewelina Kruszewska - doświadczenie w koordynacji i 

rozliczaniu projektów finansowanych ze środków UE 

(Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 - 2,5 roku, Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Warmińsko - 

Mazurskiego na lata 2014-2020 - 1 rok, Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020 - 6 miesięcy, Program 

Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020 - 1 rok) 

 

Ponadto, w zasobach kadrowych pracują ludzie mający 

doświadczenie w realizacjach projektów finansowanych ze 

środków UE, tj. personel merytoryczny w realizacjach 

projektów - Trenerzy Pracy, Trenerzy Aktywności, 

Asystenci Osobiści Osoby Niepełnosprawnej. 
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PROSZĘ DOKŁADNIE OPISAĆ: 

Minimalnie 5-letnie doświadczenie 

w reprezentowanym przez siebie 

obszarze na poziomie krajowym* 

 

1. Należy szczegółowo 

UDOWODNIĆ doświadczenie za 

okres ostatnich 5 lat W OBSZARZE 

, w którym składany jest formularz, 

przez podanie np.: 

- nazwy projektów (czego dotyczyły, 

jaki był ich obszar oddziaływania, 

jaka była wartość finansowa 

projektów); 

- jakie inne działania merytoryczne 

organizacja podejmowała w tym 

obszarze; 

 

2. Należy podać jaki orientacyjny 

udział % (procentowy w 

zaokrągleniu do dziesiątek) stanowi 

działalność organizacji w 

OBSZARZE, w którym składany jest 

formularz pod względem:  

- finansowym; 

- merytorycznym; 

- osobowym. 

 

*dotyczy jedynie programów 

krajowych, w innym przypadku 

wpisać „nie dotyczy” 

Nie dotyczy 

PROSZĘ DOKŁADNIE OPISAĆ: 

Minimalnie 3-letnie doświadczenie 

w reprezentowanym przez siebie 

obszarze na poziomie regionalnym* 

 

1. Należy szczegółowo 

UDOWODNIĆ doświadczenie za 

okres ostatnich 3 lat W OBSZARZE 

, w którym składany jest formularz, 

przez podanie np.: 

- nazwy projektów (czego dotyczyły, 

jaki był ich obszar oddziaływania, 

wartość finansowa projektów); 

1. Doświadczenie organizacji w obszarze 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 

“Zintegrowany system wsparcia osób z 

niepełnosprawnością” - projekt współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020  

Oś priorytetowa -  VII POPRAWA SPÓJNOŚCI 

SPOŁECZNEJ, Działanie - 7.1 Rozwój działań aktywnej 

integracji Priorytet inwestycyjny - 9.1 Aktywne włączenie, w 

tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego 

uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. 

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. - 31.03.2021 r. 

Przyznana kwota dofinansowania - 2 099 743,32 zł 
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- jakie inne działania merytoryczne 

organizacja podejmowała w tym 

obszarze; 

 

2. Należy podać jaki orientacyjny 

udział % (procentowy w 

zaokrągleniu do dziesiątek) stanowi 

działalność organizacji w 

OBSZARZE, w którym składany jest 

formularz pod względem:  

- finansowym; 

- merytorycznym; 

- osobowym. 

 

*dotyczy jedynie programów 

regionalnych, w innym przypadku 

wpisać „nie dotyczy” 

Projekt miał na celu zwiększenie aktywności społecznej i 

zawodowej 100 osób (55 kobiet, 45 mężczyzn) z 

niepełnosprawnością z obszaru powiatu białostockiego i 

Miasta Białystok w okresie 01.01.2019 r. - 31.03.2021 r. 

Główne formy wsparcia, które były oferowane w ramach 

projektu: 

- Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji dla 

100 osób z niepełnosprawnością, 

- Trening aktywności, 

- Trening pracy, 

- Wsparcie psychologiczne, 

- Wsparcie psychoterapeutyczne, 

- Podniesienie kompetencji i umiejętności osób z 

niepełnosprawnością, 

- Zatrudnienie w ZAZ, 

- Dostosowanie obiektu ZAZ do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. 

Rezultaty osiągnięte poprzez realizację projektu: 

- Opracowano 138 sztuk indywidualnych ścieżek 

reintegracji dla osób z niepełnosprawnością, 

- Zrealizowano z uczestnikami projektu 14 572,5 

godzin treningu aktywności dla osób z 

niepełnosprawnością, 

- Zrealizowano 3 wyjazdowe warsztaty umiejętności 

życia codziennego dla osób z niepełnosprawnością, 

- Zrealizowano 55 godzin porad prawnych dla osób z 

niepełnosprawnością, 

- Zrealizowano 4 569 godzin wsparcia 

psychologicznego dla osób z niepełnosprawnością, 

w tym 1 977 godzin terapii przy użyciu Biofeedback, 

- Zrealizowano 2 warsztaty rozwoju osobistego dla 

osób z niepełnosprawnością, 

- Zrealizowano 1 200 godzin wsparcia 

psychoterapeutycznego dla osób z 

niepełnosprawnością, 

- Zrealizowano 60 godzin szkoleń dla osób z 

niepełnosprawnością rokujących na zatrudnienie, 

- Zatrudnienie 6 osób z niepełnosprawnością w 

Zakładzie Aktywności Zawodowej, 

- Zakupiono 2 sztuki wyposażenia do Zakładu 

Aktywności Zawodowej w celu dostosowania 

Zakładu do potrzeb osób z niepełnosprawnością, 

- 33 osoby w okresie realizacji projektu podjęły pracę 

na podstawie umowy o pracę na okres minimum 3 

miesięcy otrzymując miesięczne wynagrodzenie 

równe lub wyższe od minimalnego wynagrodzenia. 
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Realizacja projektu zakończyła się w 2021 roku. Projekt 

podlegał kontroli w trakcie realizacji, został rozliczony i 

zatwierdzony. 

“Mieszkalnictwo wspomagane” - projekt 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020 

Oś priorytetowa - VII POPRAWA SPÓJNOŚCI 

SPOŁECZNEJ 

Działanie - 7.2 Rozwój usług społecznych 

Poddziałanie - 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach 

BOF 

Priorytet inwestycyjny - 9.4 Ułatwianie dostępu do 

przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, 

w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w 

interesie ogólnym 

Okres realizacji projektu: od 01.05.2019 r. do 31.05.2021 r. 

Przyznana kwota dofinansowania - 960 612,45 zł 

Projekt miał na celu poprawę dostępu do wysokiej jakości 

usług społecznych na obszarze BOF poprzez utworzenie 4 

mieszkań wspomaganych dla 10 (7K, 3M) osób z 

niepełnosprawnościami w okresie 01.05.2019 r. - 

31.05.2021 r. 

Grupę docelową projektu stanowiło 30 (19K, 11M)osób z 

niepełnosprawnościami z obszaru BOF, 4 asystentów oraz  

wolontariuszy (5K, 1M). 

Zadania zaplanowane w ramach realizacji projektu: 

- Przeprowadzenie 60-godzinnego szkolenia dla 6 

osób (5K, 1M) z personelu merytorycznego projektu 

(4 AOON, 2 wolontariuszy) Wnioskodawcy, 

- Przygotowanie i przystosowanie 4 mieszkań pod 

mieszkalnictwo wspomagane, 

- Przeprowadzenie warsztatów diagnozujących dla 

łącznie 30 osób z niepełnosprawnością (19K, 11M) 

pod kątem gotowości do usamodzielnienia i 

dopasowania mieszkańców w zakresie poziomu 

funkcjonowania i potrzeb, 

- Opracowanie i realizacja IPD w zakresie wsparcia na 

zasadzie mieszkania treningowego dla łącznie 10 

osób z niepełnosprawnością (10K, 5M), 

- Pobyt w mieszkaniach na zasadzie wspieranej dla 

łącznie 10 osób z niepełnosprawnością (7K, 3M). 

Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektu: 
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- Przeprowadzenie 60 godzin szkolenia z zakresu 

asystentury osobistej dla 6 osób z personelu 

merytorycznego projektu, 

- Utworzenie 4 mieszkań wspomaganych dla osób z 

niepełnosprawnością, 

- Zrealizowanie 240 godzin warsztatów 

diagnozujących dla osób z niepełnosprawnością, 

- Zrealizowanie 6 437 godzin treningowych w 

mieszkaniach wspomaganych dla osób z 

niepełnosprawnością, 

- Zawiązano 16 kontraktów uczestnictwa w projekcie z 

osobami z niepełnosprawnością, 

- Opracowano 16 sztuk Indywidualnych Planów 

Działania dla osób z niepełnosprawnością, 

- Opracowano 15 Indywidualnych Planów 

Usamodzielnienia dla osób z niepełnosprawnością, 

- Objęcie wsparciem psychologicznym/ 

psychiatrycznym 16 osób z niepełnosprawnością, 

- Podniesienie kompetencji oraz umiejętności 

zawodowych 6 osób z personelu merytorycznego 

projektu. 

Realizacja projektu zakończyła się w 2021 roku. Projekt 

podlegał kontroli po zakończeniu realizacji projektu. Został 

rozliczony i zatwierdzony. 

“Mieszkalnictwo wspomagane” - projekt 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020 (projekt Zintegrowany) 

Oś Priorytetowa - VIII INFRASTRUKTURA  DLA USŁUG 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

Działanie - 8.4 Infrastruktura społeczna 

Poddziałanie - Infrastruktura usług socjalnych w obszarze 

BOF 

Priorytet inwestycyjny - 9.1 Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju 

krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania 

nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie 

włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług 

społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z 

usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności 

lokalnych 

Rzeczowy okres realizacji projektu: 01.05.2021 r - 

31.08.2021 r. 

Przyznana kwota dofinansowania - 190 880,44 zł 
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Projekt miał na celu poprawę dostępu do wysokiej jakości 

usług społecznych na obszarze BOF poprzez utworzenie 4 

mieszkań wspomaganych dla 10 (7K, 3M) osób z 

niepełnosprawnościami w okresie 01.05.2021 r. - 

30.04.2023 r. (projekt Zintegrowany). 

Stowarzyszenie posiada 4 mieszkania gminne w 

Białymstoku na podstawie umowy dzierżawy z ZMK w 

Białymstoku na czas nieoznaczony. W ramach realizacji 

projektu został przeprowadzony kompleksowy remont 4 

mieszkań: Zamenhofa 8/1, Zamenhofa 8/2, Rynek 

Kościuszki 15a/10, Grochowa 4a/24 (skucie i położenie 

tynków, malowanie ścian i sufitów, wymiana nawierzchni 

podłogi, wymiana drzwi oraz instalacji elektrycznej i 

sanitarnej), zakupiono również do nich niezbędne 

wyposażenie (wyposażenie kuchni, łazienki, przedpokoju, 

sypialni, pokoju dziennego, sprzętu AGD i RTV, sprzętu 

komputerowego). 

Obecnie w mieszkaniach świadczone jest wsparcie w 

ramach projektu EFS. 

Rezultaty osiągnięte w ramach realizacji projektu: 

- Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z 

niepełnosprawnością, 

- wzrost poziomu usług z zakresu infrastruktury 

społecznej świadczonych na terenie Białostockiego 

Obszaru Funkcjonalnego. 

Rzeczowa realizacja projektu zakończyła się w 2021 roku. 

Projekt podlegał kontroli, został rozliczony i zatwierdzony. 

“Mieszkalnictwo wspomagane” - projekt 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020. 

Oś priorytetowa - VII POPRAWA SPÓJNOŚCI 

SPOŁECZNEJ 

Działanie - 7.2 Rozwój usług społecznych 

Poddziałanie - 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach 

BOF 

Priorytet inwestycyjny - Ułatwianie dostępu do przystępnych 

cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 

zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 

ogólnym 

Okres realizacji projektu: od 01.05.2021 r. do 30.04.2023 r. 

Przyznana kwota dofinansowania - 982 945,00 zł 

Projekt jest w trakcie realizacji. 

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do wysokiej 

jakości usług społecznych na obszarze BOF poprzez 
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utworzenie mieszkań wspomaganych dla 11 (8K, 3M) osób 

z niepełnosprawnością w okresie 01.05.2021 r. - 30.04.2023 

r. - projekt zakładał utworzenie 4 mieszkań wspomaganych 

dla 10 osób z niepełnosprawnością, jednak w związku z 

oszczędnościami wygenerowanymi w ramach projektu, we 

wrześniu 2022 r. zostało utworzone 1 dodatkowe 

mieszkanie wspomagane, w którym zamieszkała 1 

dodatkowa osoba. 

Grupa docelowa projektu obejmuje 30 osób z 

niepełnosprawnościami (19K, 11M) z obszaru BOF, 4 

asystentów oraz 2 wolontariuszy (4K, 2M). 

Główne zadania zaplanowane w projekcie do realizacji: 

- Przeprowadzenie 60-godzinnego szkolenia dla 6 

osób (4K, 2M) - pracowników (AOON) i wolontariuszy 

Wnioskodawcy, 

- Przeprowadzenie warsztatów diagnozujących dla 

łącznie 30 osób z niepełnosprawnością (19K, 11M) 

pod kątem gotowości usamodzielnienia i 

dopasowania mieszkańców w zakresie poziomu 

funkcjonowania i potrzeb, 

- Opracowanie i realizacja IPD w zakresie wsparcia na 

zasadzie mieszkania treningowego dla 15 osób z 

niepełnosprawnością (10K, 5M), 

- Pobyt w mieszkaniach na zasadzie wspieranej dla 

łącznie 10 osób z niepełnosprawnością (7K, 3M), 

- Opracowanie i realizacja IPD w zakresie wsparcia na 

zasadzie mieszkania wspomaganego dla 1 osoby z 

niepełnosprawnością (K), 

- Przeprowadzenie warsztatów z zakresu edukacji 

seksualnej osób z niepełnosprawnością dla 11 osób 

z niepełnosprawnością oraz kadry merytorycznej 

projektu. 

W związku z tym, że projekt jest w trakcie realizacji, nie 

wszystkie rezultaty zostały osiągnięte. Rezultaty osiągnięte 

na dzień 30.11.2022: 

- Zrealizowano 60 godzin szkolenia dla personelu 

merytorycznego projektu - pracowników (AOON) i 

wolontariuszy, 

- Zrealizowano 240 godzin warsztatów 

diagnozujących dla osób z niepełnosprawnością, 

- Opracowano 17 sztuk Indywidualnych Planów 

Działania dla osób z niepełnosprawnością, 

- Opracowano 5 sztuk Indywidualnych Planów 

Usamodzielnienia dla osób z niepełnosprawnością, 
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- Udzielono wsparcia psychologicznego/ 

psychiatrycznego dla 17 osób z 

niepełnosprawnością, 

- 6 osób z personelu merytorycznego projektu 

podniosło swoje kompetencje i umiejętności 

zawodowe poprzez udział w szkoleniu. 

 

2. Działalność organizacji w OBSZARZE, w którym 

jest składany formularz stanowi 100% pod 

względem: finansowym, merytorycznym, 

osobowym. 

 

REPREZENTATYWNOŚĆ PODMIOTU DLA DANEGO OBSZARU 

 

 

Realizowane sfery działalności 

pożytku publicznego 

 

Proszę wymienić realizowane przez 
organizację w okresie ostatnich 3 lat 
oraz w czasie rzeczywistym oraz 
podając je w kolejności od 
najważniejszych (należy posłużyć 
się obszarami z art. 4 z ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie) podając nie więcej 
niż 10 stref pożytku.  

 

*pole obowiązkowe do wypełnienia 

1. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

2. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem 

z pracy; 

3. pomoc społeczna, pomoc rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 

tych rodzin i osób, a w szczególności osobom z 

niepełnosprawnością, ich rodzinom i opiekunom 

4. działalność na rzecz integracji i reintegracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z 

niepełnosprawnością 

5. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność 

lecznicza 

6. rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z 

niepełnosprawnościami. 

7. udzielania nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego 

 

 

Proszę wykazać, że organizacja jest 

podmiotem reprezentatywnym dla 

podmiotów działających w 

obszarze, w którym kandyduje 

organizacja 

 

Proszę: 

1. zaprezentować zapisy w 

statucie; 

2. opisać najważniejszą 

działalność (kluczowe dla 

odbiorcy w tym obszarze); 

Stowarzyszenie My dla Innych jest organizacją pożytku 

publicznego i pozyskuje 1,5 %podatku, wcześniej 1%. 

Współpracuje z instytucjami rządowymi, samorządowymi i 

pozarządowymi, jak: 

- Urząd Miejski w Białymstoku,  

- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 

Wojewódzki Urząd Pracy,  

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, 

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Białymstoku,  

- Warsztaty Terapii Zajęciowej,  

- Środowiskowe Domy Samopomocy,  

- Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, 
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3. w czyim imieniu wypowiada 

się organizacja kandydująca i 

dlaczego (kogo 

reprezentować będziemy w 

KM)? 

4. udział w ciałach dialogu 

społecznego (w jakich 

ciałach, na czym polega 

udział) 

 

 

 *pole obowiązkowe do wypełnienia 

- przedszkola, szkoły i szkoły policealne, 

- placówki kultury, stowarzyszenia i fundacje, 

- lokalni przedsiębiorcy.  

 

Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Organizacji 

Pozarządowych Miasta Białystok, Województwa Sieci 

Organizacji Pozarządowych Województwa Podlaskiego, 

Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

Ogólnopolskiej Federacji Zatrudniania Wspomaganego. 

 

Członkowie Stowarzyszenia są członkami Wojewódzkiej 

Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, 

Wojewódzkiej Społecznej Radzie do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych oraz Regionalnym Komitecie Rozwoju 

Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim.  

 

Z uwagi na długoletnią działalność skierowaną do osób 

niepełnosprawnych, zróżnicowaną działalność (aktywizacja 

społeczna i zawodowa, prowadzenie mieszkań 

treningowych i wspomaganych, prowadzenie kilku 

placówek, m.in. Warsztat Terapii Zajęciowej, Zakład 

Aktywności Zawodowej, Centrum Wolontariusza Osoby 

Niepełnosprawnej, a także zróżnicowane źródła 

finansowania działalności statutowej: (PFRON, EFS, Miasta 

Białystok, Zarząd Województwa Podlaskiego,1,5%, 

prywatne darowizny) Stowarzyszenie dysponuje ogromnym 

potencjałem społecznym, gwarantującym prawidłową 

realizację projektów.  Stowarzyszenie dysponuje także 

dużym potencjałem w kapitale ludzkim. 

W skład Zarządu wchodzą osoby z doświadczeniem na 

wielu polach, m.in. współtworzenie Wojewódzkiej  Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych, członkostwo w 

Województwie Radzie Pożytku Publicznego, Miejskim 

Zespole Konsultacyjnym, zespole ds.opracowania 

"Miejskiego programu działań na rzecz rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz przestrzegania praw osób 

niepełnosprawnych na lata 2016-2020", zespole 

koordynującym realizację Miejskiego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego. Stowarzyszenie jest członkiem 

Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego. 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO FEDERACJI, SIECI, POROZUMIEŃ ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

Proszę wymienić WSZYSTKIE 

podmioty prawne, w których 
 



12 
 

organizacja jest zrzeszona na 

prawach członka (federacje, 

konfederacje, związki, 

stowarzyszenia osób prawnych) 

 

*jeśli organizacja kandydująca nie 

jest członkiem żadnego podmiotu 

wpisać „nie dotyczy 

- Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta 

Białegostoku 

- Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami  

- Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego 

- Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów 

Aktywności Zawodowej 

 

 

  

Proszę dokładnie opisać: 

- Sieci organizacji, porozumienia, z 

którymi organizacja kandydująca 

aktualnie współpracuje, i/albo 

- Sieci organizacji, porozumienia, z 

którymi organizacja kandydująca 

ma doświadczenie we współpracy w 

przeszłości 

*pole obowiązkowe do wypełnienia 

j.w. 

UDZIAŁ W PROGRAMOWANIU, KONSULTACJACH I PRACACH KOMITETÓW 

MONITORUJĄCYCH 

Proszę opisać udział w 

programowaniu programów na lata 

2021-2027, do którego komitetu 

monitorującego kandydują (udział w 

programowaniu, pracach grupy 

roboczej, wysłuchanych 

publicznych, udział w konsultacjach 

społecznych,) 

Należy dokładnie opisać udział 

organizacji lub jej formalnych 

reprezentantów (odpowiadając na 

każde pytanie): 

 

Czy był to udział aktywny czy 

bierny? 

Jeśli brano udział w spotkaniach 

proszę podać miejsce i datę 

spotkania (dotyczy etapu 1 i 2)? 

Na czym polegał udział w 

poszczególnych etapach? 

Czy był to udział formalny? 

Etap programowania (praca grupy roboczej): 

 

Prezes Zarządu Rafał Średziński przygotowywał analizę o 

sytuacji Warsztatów Terapii Zawodowej i Zakładach 

Aktywności Zawodowej  w województwie podlaskim. 

 

Etap konsultacji: 

 

Prezes Zarządu Rafał Średziński bierze systematycznie 

udział w różnego rodzaju konsultacjach w obszarze 

działalności osób z niepełnosprawnościami. Ostatnią 

znaczącą konsultacją była konsultacja w związku z 

utworzeniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

(ZIT), którego ideą jest współpraca i integracja samorządów 

na rzecz maksymalnego wykorzystania atutów  

samorządów i wspólnego rozwiązywania problemów. 

 

Wysłuchania publiczne lub konferencje lub organizowanie 

spotkań wewnątrz branżowych: 

 

Prezes Stowarzyszenia - Rafał Średziński - dnia 16 

grudnia 2021 roku brał udział w wysłuchaniu publicznym 

organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Podlaskiego. 
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Czy zostały zgłoszone uwagi do 

programu? 

 

 

*jeśli organizacja kandydująca nie 

brała udziału w programowaniu, 

wpisać „nie dotyczy” 

 

Czy reprezentantka/reprezentant 

organizacji brała/brał udział w 

pracach Komitetu Monitorującego 

perspektywy 2009-2013 oraz 2014-

2020 

 

TAK/NIE* 

*niepotrzebne skreślić 

 

Jeśli TAK: 

Nazwa Komitetu monitorującego oraz w jakiej 

perspektywie: 

 

………………………………………………………….. 

 

Funkcja w komitecie monitorującym: 

 

………………………………………………………….. 

 

 

 
 
4. Informacja o najważniejszych, zdaniem Kandydata na członka KM, zagadnieniach 

związanych z udziałem w pracach KM. 
 

 
Najważniejsze zagadnienia związane z udziałem w pracach KM. 
 

- deinstytucjonalizacja 
- usługi społeczne 

 
 

 
5. Proszę podać jakie działania podejmie organizacja aby realizować zasadę partnerstwa 

względem zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego? Proszę opisać sposoby 
kontaktu z organizacjami pozarządowymi podczas pełnienia kadencji w KM. 
 

 
 
W celu realizowania zasady partnerstwa względem zorganizowanego społeczeństwa 
obywatelskiego, zostaną zorganizowane liczne spotkania, konsultacje z innymi instytucjami, 
organizacjami. Deklarujemy również czynny udział w ciałach dialogu oraz innych znaczących 
wydarzeniach. 
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W związku z tym, że Prezes Stowarzyszenia My dla Innych jest członkiem Federacji Organizacji 
Pozarządowych oraz posiada liczne kontakty w całym województwie podlaskim z różnymi 
organizacjami pozarządowymi, jesteśmy w stanie zapewnić płynny przepływ informacji podczas 
pełnienia kadencji KM. 
 
 
 

6. OŚWIADCZENIA ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ  
 

1) Oświadczenie kandydata na reprezentanta zorganizowanego społeczeństwa 
obywatelskiego w komitecie monitorującym 
 
Oświadczam/oświadczamy, że organizacja Stowarzyszenie My dla Innych, KRS 
0000304238 spełnia wymagania, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 Załącznika nr 1 do uchwały 
nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. W sprawie 
ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru. 
 

2) Oświadczenie kandydata dotyczące reprezentanta zorganizowanego społeczeństwa 

obywatelskiego w komitecie monitorującym 

 
Oświadczam, że osoba/osoby, które zostaną wskazane jako przedstawiciele organizacji 
Stowarzyszenie My dla Innych, KRS 0000304238 będą spełniać wymagania, o których 
mowa w § 5 ust. 2 Załącznika nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego 
z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru. 
O każdej zmianie statusu przedstawiciela organizacji pozarządowej określonej § 5 ust. 2 
zostanie poinformowany Przewodniczący właściwego KM oraz RDPP lub właściwa WRDPP. 
 

3) Oświadczenie odpowiedzialności karnej 
 
Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 
z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego – „kto składając zeznania mające służyć za dowód 
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy 
do lat 8” oświadczam, że jestem świadoma/y o odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia. 

 
7. Osoby uprawnione do reprezentacji organizacji pozarządowej, związku lub porozumienia 

organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1057, z późn. zm.), zgłaszającego kandydata. 
 
 

Imię i nazwisko Funkcja 

Rafał Średziński Prezes Stowarzyszenia 

Marta Reduta - Pieczywek Sekretarz Stowarzyszenia 

  

  

 
8. Formularz zgodnie z § 13 ust. 6 Załącznika nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności 

Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ordynacji wyborczej, 

określającej zasady wyboru. MUSI BYĆ podpisany przez reprezentanta/ów organizacji 

za pomocą: 
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● podpisu kwalifikowanego lub  

● profilu zaufanego lub  

● podpisu osobistego,  

które przesyła się w formie dostępnej, w formacie „pdf”, drogą  elektroniczną 

do właściwej komisji wyborczej na podany w ogłoszeniu o naborze adresie poczty 

elektronicznej. 

Klauzula informacyjna 

 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) 

 

Informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez 

Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 

15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, https://bip.wrotapodlasia.pl/) 

w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Roberta Kursy, z którym możecie Pani/Pan 

kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@wrotapodlasia.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wymóg prawny ciążący na Administratorze wynikający z art. 

6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przeprowadzeniem wyłonieniem organizacji pozarządowych do składu 

Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 20221-2027. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być inne organy administracji publicznej, jeśli będą do tego 

zobowiązane przepisami prawa. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty 

serwisujące systemy informatyczne, z których korzysta Administrator, operatorowi pocztowemu lub kurierowi. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z 

realizacją celu przetwarzania a następnie archiwizowane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej, 

tj. przez okres 5 lat. 

7. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym Administratora. Przysługuje 

Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania danych 

osobowych z prawem do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości 

udziału w naborze do składu komitetu monitorującego, o których mowa powyżej. 

 

 

 

https://bip.wrotapodlasia.pl/
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