UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Urząd Miejski w Słupsku

2. Tryb, w którym złożono ofertę

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1)

7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

4. Tytuł zadania publicznego

ONI są wśród nas

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2018-12-01

Data
zakończenia

2018-12-29

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "Dajmy Im Radość"
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000238614
adres siedziby: Niedziałkowskiego 6, 76-200 Słupsk, poczta: Słupsk
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: dajmyimradosc@gmail.com , telefon: 501475194 - prezes,
strona internetowa: dajmyimradosc.eu
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Władysława Hanuszewicz, adres e-mail: w-han@wp.eu , telefon:
501475194
Renata Wismont, adres e-mail: renwis73@gmail.com, telefon: 606 478
756

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
"ONI są wśród nas" odczytując hasła : Osoby Niepełnosprawne Intelektualnie są wśród nas, są to równoprawnymi
członkami społeczności miasta Słupska. Ze względu na swoją niepełnosprawność stanowią grupę wymagającą wsparcia w
aktywnym uczestniczeniu w życiu społecznym, zawodowym oraz kulturalno-oświatowym. W ostatnich kilkunastu latach
osoby niepełnosprawne i ich rodziny walczą o zmianę podejście społeczeństwa polskiego do niepełnosprawności, a przede
wszystkim zmianę postawy wobec ludzi nią dotkniętych. Coraz częściej występują przeciwko izolacji i dyskryminacji, a
osoby niepełnosprawne starają się być bardziej aktywne. W wyniku wspólnego dialogu czterech organizacji
pozarządowych (SPN "DajmyIm Radość", "PRZYSTAŃ" PSONI Słupsk, "Wiatraczek") oraz Wydziału Zdrowia Urzędu
Miejskiego w Słupsku reprezentowanego przez dyr Violettę Karwalską stworzono kolejny Środowiskowy Dom
Samopomocy (typu ABCD), w którym mogą uczestniczyć w zajęciach osoby ze znaczną, wieloraką niepełnosprawnością
(30). Jak wynika z przeprowadzonego badania ankietowego (25 szt) oraz wielu spotkań organizowanych przez ww.
organizacje na przełomie roku 2017 i 2018 (ok. 12) z rodzinami dorastających i dorosłych osób niepełnosprawnych,
doszliśmy do wniosku, że kolejnym przedsięwzięciem, dopełniającym budowanie spójnego systemu wsparcia powinno być
stworzenie miejsca kompleksowej aktywizacji zawodowej. Rozpoczynając wspólne działania w tak wyznaczonym kierunku
zamierzamy zrealizować projekt pt. "ONI są wśród nas", w ramach którego chcielibyśmy zorganizować:
a) Spotkanie animacyjno-integracyjne z udziałem ok. 20 osób (rodziny ,opiekunów z ONI) w ramach którego wykonamy
liczne ozdoby i kartki świąteczne wykorzystując prezentacje i filmiki z internetu przy użyciu laptopa oraz nawiążemy
przyjazne relacje , a jednocześnie zdiagnozujemy indywidualne możliwości naszych uczestników.
b) Cykl 4 warsztatów (1 w tygodniu) - z udziałem coacha - skierowanych do rodzin dorosłych osób niepełnosprawnych
intelektualnie będących na progu zakończenia edukacji szkolnej. Warsztaty byłyby połączone z formą grupy wsparcia z
indywidualnymi sesjami coachingowymi oraz możliwością czerpania korzyści z wymiany doświadczeń bezpośredniego
kontaktu z innymi rodzinami i specjalistami. Założeniem przeprowadzonych warsztatów byłoby wypracowanie
mechanizmu wzajemnego wsparcia, stworzenie planu dalszego działania , który miałby na celu pomoc niepełnosprawnym
członkom rodzin w zwiększaniu aktywności społecznej i zawodowej. Zakładamy, że na warsztatach przy pomocy
zakupionego laptopa wypracujemy :diagnozę potrzeb ,oczekiwań , stworzymy wizję miejsca aktywizacji , przedstawimy
propozycję rozwidniań w oparci o dobre praktyki (z znanych nam miejsc pracy ONI) . Zarówno spotkania jak i warsztaty
odbywać się będą w sali świetlicowej przy Hali im. Gwiżdża przyległej do SOSW im. UNICEF w Słupsku
c) W ramach zacieśniania więzi oraz budowania wzajemnych relacji planujemy wspólne wyjście na koncert do filharmonii
dla 15 osób na, których zakupimy bilety wstępu.
d) Kolejnym działaniem w ramach naszego projektu byłoby zrealizowanie krótkiego spotu/filmu. To dzieło medialne
będzie narzędziem rozpoczynającym kampanię społeczną przekonującą mieszkańców i przedsiębiorców miasta Słupska o
niezwykłej wartości osób niepełnosprawnych i ich problemie . Planujemy jego emisję w mediach społecznościowych
(Facebook), w telewizjach lokalnych oraz podczas spotkań z mieszkańcami Słupska, połączonych z dyskusją, dialogiem
społecznym. Prezentacje spotu - jako początek kampanii - planujemy zorganizować na zakończenie naszego projektu w
sali konferencyjnej SCOPIES. Liczymy na to, że w wyniku realizacji tego zadania rozpoczniemy proces zmian w zakresie
postrzegania osób niepełnosprawnych, a tym samym pozyskamy wsparcie mieszkańców Słupska i będziemy mogli zacząć
wspólnie aktywizować dorosłych niepełnosprawnych i tworzyć im wyjątkowe miejsca do dalszego rozwoju.
Promocja i rekrutacja beneficjentów do zadania będzie realizowana poprzez strony internetowe (UM, NGO) oraz
Facebook, jak również w bezpośrednim kontakcie z grupa już zdiagnozowana w naszych wcześniejszych działaniach.
Cel realizacji zadania
Głównym celem projektu jest wzmocnienie sprawczej roli rodzin w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych w
kontekście tworzenia koncepcji działania przyszłego centrum aktywizacji ONI.
Cele szczegółowe to:
- diagnoza indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz weryfikacja oczekiwań rodziców
- zapoznanie z dobrymi praktykami na rynku pracy dostępnym dla ONI w kontekście możliwości ich realizacji na terenie
miasta Słupska
- opracowanie wstępnej oferty aktywizacji ONI oraz narzędzia do pozyskania potencjalnych przedsiębiorców m.in. w
postaci spotu/filmu.
Miejsce realizacji zadania
Zadanie będzie realizowane na terenie miasta Słupska, w tym:
- sala świetlicowa przy Hali im. Gwiżdża przyległa do SOSW im. UNICEF w Słupsku.
- sala konferencyjna SCOPiES
- w miejscu zamieszkania poszczególnych osób,
- w miejscach pracy osób z niepełnosprawnością,
Grupa odbiorców zadania
Adresatami zadania są rodziny i ich niepełnosprawne, dorastające bądź już dorosłe dzieci. Na obecną chwilę mamy
zainteresowanych 25 rodzin, ci jest potwierdzone badaniem ankietowym dokonanym w ramach naszych dotychczasowych
działań.
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Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Koordynator projektu - wolontariusz
Obsługa finansowa zadania - wolontariusz

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
Rezultaty twarde:
4 spotkania warsztatowe z udziałem coacha
2 przedsięwzięcia animacyjno - integracyjne z udziałem min. 20 osób (rodziny z ONI) mające na celu: 1) przygotowanie
ozdób i kartek świątecznych, 2) prezentację spotu/filmu połączoną z panelem dyskusyjnym
2 - 5 min. film/spot
Rezultaty miękkie:
wzmocnienie sprawczej roli rodzin w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych
diagnoza indywidualnych możliwości psychofizycznych ONI
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

do poniesienia ze
środków finansowych
do poniesienia z
własnych, środków
wnioskowanej dotacji
pochodzących z
3)
innych źródeł, wkładu
(zł)
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity(zł)

1

Prowadzenie warsztatów dla
rodziców i opiekunów (4
x3godz.x50zł)

600,00 zł

0,00 zł

600,00 zł

2

Prowadzenie spotkań animacyjnointegracyjnych. (2x3godz.x50zł)

300,00 zł

0,00 zł

300,00 zł

3

Indywidualne sesje coachingowe (10
spotkańx100zł)

1 000,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

4

Nagranie 2-5 min spotu/filmu umowa o dzieło

1 000,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

5

Opracowanie scenariusza filmu,
przygotowanie planu

1 000,00 zł

0,00 zł

1 000,00 zł

6

Zakup biletów wstępu na koncert do
filharmonii (15biletów x 20 zł)

300,00 zł

300,00 zł

0,00 zł

7

Zakup zestawów filiżanek i naczyń do
kawy i herbaty, termosów, serwetek i
obrusów itp.

1 500,00 zł

1 500,00 zł

0,00 zł

8

Zakup materiałów papierowych i
plastycznych oraz elementów
ozdobnych do prowadzenia spotkań
animacyjno-integracyjnych

500,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

9

Zakup materiałów biurowych do
obsługi projektu (min. papier,
długopisy,notatniki, teczki, skoroszyty
itp.)

500,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

10

Zakup poczęstunku na warsztaty i
zajęcia (min. kawa,herbata, cukier,
słodycze i owoce itp.)

600,00 zł

600,00 zł

0,00 zł
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11

Zakup laptopa z oprogramowaniem i
wyposażeniem pomocniczym (min.
myszka, torba, programy itp.)

3 000,00 zł

3 000,00 zł

0,00 zł

12

Koordynacja projektu (25 godz x 40zł)

1 000,00 zł

500,00 zł

500,00 zł

13

Obsługa finansowa zadania (umowa
zlecenia)

200,00 zł

200,00 zł

0,00 zł

14

Obsługa finansowa zadania
(przygotowanie dokumentacji,
opisanie dokumentów)

200,00 zł

0,00 zł

200,00 zł

11 700,00 zł

9 100,00 zł

2 600,00 zł

Koszty ogółem:
Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
bezpieczenie społeczne.

.............................................
.............................................
.............................................
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:
1.
2.

dokument potwierdzający rejestrację gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym (fakultatywny niezłożony)
pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (fakultatywny - niezłożony)

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.
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3)
Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4)
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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