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Zatqcznik nr 1

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADAN IA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypetniania oferty:
Ofertg nateiy wypetnii wytEcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi pey poszczeg6tnych potach oraz w
przypisach. -
Zainaczenie gwiazdkE, np.: ,,pobieranie"/ niepopieranie." oznacza, Ze nate2y skleitii niewtd3c,iwa'ooiiutlvieutr
pozostawiajEc prawidtowq. Pzyklad: ,,p€bie.aFid / niepobieran ie'"

l.Podstawowe informacje o zlo2onej ofercie
n178 ?817

Prerydent Miasta Ruda aska 4sa4n

Zajqcia terapeutyczne dla osib z niepelnosprawno5ciq

intelektualna - -Sila w dzialaniu"
Data 

]ro29oc2e€ra I

I Data I

I zakoriczenia I

4.O9.2017 30,Lt,2017

Stowarzyszenie Rodzin Os6b Niepelnosprawnych ,,Nadzieja,, w Rudzie
organizacja non-profit, KRS OO0OOO3O51, u[. Stara 25at4 41-703 Ruda Slqska

Korkus Gabriela 698588087 sron-nadzreia@tlen. pl

Wawrzyn i a k M a rta 5 3 54660 I 5 sron-nadzieja(@tlen.pl

lEskiej,

Grze orz Kru tlena 69640270I sron-nadzie a

Kubela Maigorzata 508 659 122

ma lqorzata kubela@tlen, p I

ll.Dane oferentaCt6w)

1 Rodzaj zadania zawiera sie w zakresie zadai okre(tonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoici poiytku pubticznego j o
wotontariacie.
2 Termin reaLizacji zadania nie mo2e bya dluzszy nii 90 dni

ZatEcznik do Rozporzadzenia Minist.a Rodziny, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 14 kwietnia 2016 (poz.570)

1, Organ admin irtra<j i publianej,.
do ktdleso adrerowana iest oferta Pod

4ir,:r,,gi:idti$rrr:driiii!r,rl${i€!*iii!ql:!:l9t@!n!diiQi i.,i}9r!&_r:r{$i{-t.i4i!r.i
2. Trvb. w kt6rvm zloiono ofert€

3. Rodzaj zadania publiczn€go1

Pomoc spoleczna w tym pomoc rodzinom i osobom w

trudnej sytuacji iyciowej oraz wy6wnywania szans tych

rodzin i osrib,

4. Tytul zada ia publicznego

5. Termir reallzacji zndania p!blicztego2



lli Zakres rzeczory zadania publicznego

Prowadzenie zajqa terapeutycznych z zakresu usprawniania kompleksowego dla 5 os6b
niepeinosprawnych po 25 roku 2ycia ,mieszkaic6w Rudy Slqskiej.przez specjalistq-tera peutq.
Zajqcia bqdq prowadzone dwa razy w tygodniu w poniedzialki i5rody od 9.00-14.00 po 5 go-
dzin , w pomieszczeniach Stowarzyszenia w Rudzie SlEskiej przy ul. Solidarnosci 715 , Dla za-
pewnienia bezpiecze6stwa podopiecznych Stowarzyszenie planuje dow6z niepe+nosprawnych
z miejsc zamieszkania na zajqcia iodw6z po zajqciach do domu. O ewentualnych zmianach
harmonogramu wnioskodawca bqdzie zawiadamial pisemnie z 3-dniowym wyprzedzeniem.

W ramach projektu przewidziane jest prowadzenie zajgi terapeutycznych , majqcych na
celu nabywanie, rozwijanie, podtrzymywanie umiejqtno5ci niezbqdnych do samodzielnego
funkcjonowania os6b n iepe+nosprawnych, rozwijanie umiejqtno6ci sprawnego komunikowania
sie z otoczeniem os6b z uszkodzeniami mowy i z n iepelnosprawnoscia intelektualnE,
usprawnianie iwspieranie funkcjonowania os6b z n iepelnosprawno6ciq intelektualnq w 162-
nych rolach spolecznych .

Bqdq prowadzone zajqcia:
1. Z zakresu obslugi podstawowych czynno5ci samoobslugowych (zajqcia kulinarne np.

przygotowanie prostego posilku, herbaty, kawy, a takze zajqcia majEce na celu wdro
2enie wlaSciwego dbania o higienq iczysto6i np. pranie rqczne imaszynowe (w pralce)
tudziez zajQcia uczqce szycia rqcznego imaszynowego np. przyszywanie guzik6w, skra
canie nogawek spodni itp.

Z. Zajqcia artystyczne - malowanie farbami i innymi narzqdziami plastycznymi w celu iwi-
czenia motoryki matej (szczeg6lnie dloni), umiejqtno6ci koncentracji uwagi,6wiczenia
wyobraini i percepcji wzrokowej).

3. Zajqcia ruchowe i relaksacyjne (w tym z uzyciem elektrycznego fotela masujEcego),
kt6rych celem jest poprawa koordynacji psychoruchowej i og6lnej wydolno5ci organi-
zmu oraz wyciszenia emocjonalnego stanowiEcego szczeg6lnie przykre doznanie psy-
chiczne os6b trwale zmagajEcych siq z niepelnosprawno6ciE,

Dziqkl uczestnictwu w zajqciach osoby niepelnosprawne majE szansq rozwijai umiejqtnosci
wykonywania prostych czynno6ci zwiqzanych z samoobslugq oraz prostych ptac zwiEzanych z
codziennE egzystencjE, nawiA2E r6wnie2 ipoglebiE wiqzi kole2ehskie, zintegrujQ siq z grupQ,
uaktywniq sig, nie bgdq osamotnieni iwyizolowani.

Zajqcia bqdE prowadzone w salach terapeutycznych stowarzyszenia w pelni przystosowa-
nych do potrzeb os6b niepelnosprawnych (stala odpowiednia temperatura, bie2Aca ciepla
woda, WC odrqbne dla mezczyzn i kobiet, sprzet AGD I Rry niezbqdny do przeprowadzenia
zadania, kilka du2ych sal terapeutycznych). Metra2 096lny 243 m,.

Nie bez znaczenia jest te2 odciE2enie rodzic6w - czqsto ludzi w podeszlym wieku - od tru-
d6w calodobowej opieki. Realizacja projektu umo2liwi rodzicom os6b n iepelnosprawnych wy-
gospodarowanie troche czasu na odpoczynek, zalatwienie spraw, czy wizytq u lekarza ,

Nale2y nadmienii, ze proponowane pzez nas zajqcia zmierzajE do uakfywnienia, usprawnienia ,po-
prawy jako6ci zycia os6b niepelnosprawnych oraz przelamania barier dotyczEcych problemu niepeino-
sprawno6ci poprzez udziat we wsp6lnych spotkaniach na zajQciach, uiatwienia kontakt6w kole2eiskich.
Beneficjentami projektu bqdq osoby niepelnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym,
upo6ledzone umyslowo i/lub posiadajqce inne dysfunkcje psychiczne potwierdzone odpowied-
niq dokumentacjE. Wszyscy uczestnicy bQdE osobami powyzej 25 roku zycia, Stowarzyszenie
utrzymuje regularny kontakt z ww. osobami oraz dokonato oceny ich sytuacji zdrowotnej i

spolecznej aby opracowai wla5ciwy program zadania o kt6rym traktuje niniejszy wniosek.
Wa2ny jednak jest fakt, 2e beneficjenci projektu to osoby, kt6re nie sq zabezpieczone nigdzie
indziej (nie uczqszczaj4 na warsztaty terapii zajqciowej, nie sE uczestnikami zajqi Swietlico-
wych, nie sA uczestnikami innych zajq6 terapeutycznych), przebywajA w domu oraz nie sE ob-
jqte projektem z PFRON.W wielu przypadkach n iepelnosprawno6i intelektualna sprzq2ona z in-
nymi schorzeniami np.. padaczka, schorzenia neurologiczne, niewidomi, osoby z zaburzeniami
psychicznymi. PoSrednio beneficjentami bqdA tez rodziny tych os6b przez uczestnictwo wraz z
n iepelnosprawnymi w projekcie. Rekrutacja os6b niepelnosprawnych odbywa siq na zasadzie
ogloszenia realizacji projektu w spolecznoSci os6b niepelnos prawnych oraz przyjmowanie za-
interesowanych na podstawie deklaracji przystapienia do zajei.

vrraz zePaoponowaneSo



Uzasadnienie prognozowanych koszt6w:
l.koszt wynagrodzenia terapeuty - 3 miesiace * (40 godz/miesiEc* 4Oz godz) =4800zl
2.koszt wynagrodzenia ksiegowego - 3 miesiQce * (4 godzlmiesiqc * 30 zugdz) = 360 zl
3.koszt wynagrodzenia koordynatora - 3 miesiace * (10 godz/miesiAc * 30 zVgodz) = 900 zt
4. koszt zakupu materialow dydaktycznych - 3 miesiEce * 70 z miesiAc = 7L0 zl
5.koszty utrzymania sali terapeutycznej (z dostQpem do WC), zuzycia wody, C.O., energii elektrycznej
(spelniajEcej standardy pracy z osobami niepelnosprawnymi)
630 zl -czq5i koszt6w miesiQcznego utrzymania sal terapeutycznych (czq6t kwoty wyodrebniona z
faktury), o K6rq wnioskujemy jako kwalifikowalnA w dotacji, k6rej dotyczy pzedmiotowy wniosek.
Kwota zostala obliczona odpowiednio do realizowanych zadah pr4 uwzglqdnieniu specyfiki zadari.
Podczas realizacji zadania dojdzie do du2ego zu2ycia wody (pranie rQczne i maszynowe, gotowanie) oraz
duzego zuzycia prEdu (szycie maszynowe i u2ycie rehabilitacyjnego fotela do masa2u).
3 miesiace x 630 zllmiesiac = 1890 zl
6.koszty transportu - 24 dni (6rednia ilo5a dni tMania projektu) + 730 zvdziei. = 3t20 zl

Koszt okre6lon na stawie rozeznania nku.

2. zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego

Aktywizacja os6b niepelnosprawnych stwarzanie im warunk6w do wszechstronnego rozwoju. Orga-
nizowanie zajQi stanowiQcych alternatywq wobec destruktywnych oddzialywaf Srodowiska.

Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu spolecznemu os6b niepelnosprawnych, integracja z gru-
pa oraz nabycie nowych umiejqtno6ci.

Poprawa stanu emocjonalnego ifizycznego oraz odciA2enie od trud6w wychowawczych iopieki ro-
dziny os6b nie pelnos pra w nyc h.

lV.Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wiekszei ticzby ko5zt6w istnieje

moitiwo(a dodania koteinych wierszy)

lp Rodzaj koiztu korzt calkolvlty
(20

do poniesienia ze
irodk6w finanrowych

wlasnych, irodk6w
podlodzqcych z lnny<h

irodet, wkladu
osobowego lub
rze<zowego'

(zl)

Wynagrodzenie terapeuty 4 800,00 zl 4 800,00 zl 0,00 zt
Wynagrodzenie
koordynatora

900,00 zl 0,00 zl 900,00 zt

Wynagrodzenie
ksiggowego

3 60,00 zt 360,00 zt

Zakup material6w
dvdaktvcznvch

210,00 zl 210,00 zl 0,00 zt

Koszty utrrymania sali
terapeutycznej (z
dostepem do WC), zuiycia
wody, C.O,, energii
elektrycznej

1 890,00 zl 1 890,00 zl 0,00 zt

transport podopiecznych
na zajecia (oraz transport
do domu po zakonczonych
zajeciach)

3 120,00 zt 3 100,00 zl 20,00 zl

Koszty ogolem 11 280,00 zt 10 000,00 zt 1 28O,OO zl

I wartoSt koszt6w ogotem do poniesienia z dotacjj nie mo2e przekrocryi 'lO OO0 zt
4 W przypadku wsparcia reatjzacri zadania publicznego.

do ponierienia
z wnioskowanej

dotacii3
(zt)

0,00 zl



Oiwiadczam (y), ie:
1) proponowane zadanie pubticzne bedzie reaLizowane wytacznie w zakresie dziataLnoici poiytku pubticznego oferenta;

2) w ramach skladanej oferty p.zewidujemy niepobieranie' iwjadc2ei pienieinych od adresat6w zadania;

3) wszystkie podane w ofercie oraz zalEcznikach informacje se zgodne z aktuatnym stanem prawnym i faktycznym;

4) oferent sktadajacy njnjejsza oferte nie zatega z optacaniem nate2noSci z tytulu zobowiEzai podatkowych;

5) oferent sktadajecy ofe.te nie zalega z op{aceniem nale2noici z tytutu skladek na ubezpieczenie spoteczne.

6) oferent o3wiadcza, ie w roku 2017 nie korzystat z matego grantu.

[,
(podpis osoby upowazn

Kubelolub podpisy osob
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w imienju oferenta) o^r^)-.-t,9-..tr...,.1!-..t.L..

Zatacznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Kraiowym Rejesttze Sadowym potwierdzona za zgodnoii z oryginatem kopia
aktuaLnego wyciagu z innego reiestru tub ewidencji.
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