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Data i miejsce zlożenia ofeńy
(wypetnia oryan administracji p:bticznej )

oFERTA

oRGANlZAcJl PozARzĄDoWEJ(_YcH)/ 3

UsT.3 USTAWY Z DN|A 24 KW|ETNIA 2003 r. O DZ|AŁALNOŚC| POZYTKU PUBL|CZNEGO
lO WOLONTAR|ACIE (Dz. U. z7aŃ r. Nr234, poz. 153ó)1),

REAL|ZACJl ZADANlA PUBLlczENGo

,rPrzeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom spłecznym
w tlybie tzul. małego grantu"

(rodzaj zadania publicznąo)

Razem damy radę- wspierajmy swoje rodziny

(tytut zadania pubticznąo)

w okresie t0.10 2013 r. do 20.12.20t3 r.

W FoRMlE
WsPlERANlA REAL|ZACJl ZADANlA PUBLIczNEGo')

PRZEz

Prerydenta Miasta Ruda ŚtąsXa,

(organ administracj i plbticznej )

sktadana na podstawie przepisów dziatu ll rozdziatu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalności pożytku publicznego i o wolontariacie
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l. Dane oferenta/oferentów 1L3)

1) nazwa: Stowarryszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych ooNadzieja,

2) forma prawna:o)

(X)stowara7szenie ()fundacja

( ) kościel,na osoba prawna ( ) kościetna jednostka organizacyjna

()spótdzietniasocjatna ()inna

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym Ąestrze lub ewiderrcji:5)

KRs 0000003051

4) data wpisu, rejestracji tub utworzenia:Ó)8 sierpień 1994 rok data utworzenia

5) nr NlP: 64I-12-94-934 nr REGON: 277882011.

ó) adres:

miejscowość: Ruda Śtąska ul Stara Z5al4

dzietnica lub inna jednostka pomocnicza: Ruda Śtąska

gmina: Ruda Śląska powiat: Ruda ŚĘska

województwo: ŚĘskie

kod pocztowy: 1-7}3 poczta: Ruda Śtąska

7) tet.: 508659122 fak:

e-mai[: sron-nadzieia@tten.pl http://

8) numer rachunku bankowego: 4610501331 1000001001 t97 21,7

nazwa banku: ING Bank Śtąski S.A. o/Ruda Śtąska

9)nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentówl):

a)Kubela Małgorzata

b)Krupa Grzegorz

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpoŚrednio wykonującej

zadanie, o którym mowa w ofercie:9)

Stowarryszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych,,Nadzieja,, Ruda Śląska 41- 103

ul. Stara 25al4
,t1) osoba upowazniona do sktadania wyjaśnień dotyczących oferty ( imię i nazwisko oraz

nr telefonu kontaktowep)Kubela Małgorzata 508 659 122

12) przedmiot działalności pożytku pubticznego

a) dziatalność nieodptatna po4ytku publicznego

Realizacja prĘramów kulturalnych .edukacyjnych, turystyczno-rekreacyjnych oraz

rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i ich rodzin.

Tworzenie prĘramów szkoleniowych i relaksaryjnych dla rodzin.

Tworzenie róznych form terapii i rehabilitacji

pozyskiwanie zaplecza lokalowo -materiałowego dla działań statutowych na rzecz



niepełnosprawnych i ich rodzin.

Działania statutowe umoźliwiające podopiecznym optymalny rozwój ich możliwoŚci

osobowych w wymiarze zarówno indywidualnym jak i społecznym.

Wdrażanie i rozwijanie wspólnych form opieki terapeutycznej, tworzenie warunków do

przezwycięenia izolacji społecznej, W1rud spotkania, wspólne fiazdy.
Wprowadzanie podopiecznych w świat kultury poprzez organizowanie wystaw,

koncertów, festynów, promowanie ich dokonań aĘstycznych.

b) dziatalnoŚĆ odptatna pozytku publicznego

nie prowadzimy działalności odpłatnej
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1 3 ) jeżeti oferent/ofe rencil ) prowadzi / prowadzd ) dziatatność gospodarczą

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców .......l

b) przedmiot dziatatnoŚci gospodarczej

Nie prowadzimy działalności gospodarczej

ll. lnformacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji pubticznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej' o)

Nie dotyczy

lll. Szcząółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

Funkcjonują w naszym miefoie rodziny które od wielu lat realizują trud opieki nad
swoim dorosĘm niepełnosprawnym inteIektualnie i fizycznie dzieckiem. Osoby
niepełnosprawne w tych rodzinach mają po 25 do 40 lat ,rodzice Ę juz w podeszłym
wieku. Aby doblze spełniać swoje rdzicielskie obowiązki poŚwięcili całe swoje Ęcie,
większość matek jeszcze musiała pomimo ogromu obowiązkÓw wychowawczych,
pielęnaryjnych pracować, by ratować budzet rMziny. Nie miałry czasu na rozrywki,
prawdziwy relaks gdyż opieka nad osoĘ niepełnosprawną intelektualnie często ze
sprzęzonymi schorzeniami to nieustanny dyzur. Nie miały chwili dla siebie, są
zmęczone ,osamotnione pozbawione zycia towarzyskiąo, nigdy nie miały czasu
nawiązanie więzi kolezeńskich, wspólne spotkania i integrację. Zycie w ciągłym
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2, OPis Potrzeb wskazującYch na konieczność wykonania zadania pubticznego, opis ich przycTynoraz skutków

sytuacja może skutkowaĆ sięganiem po uzywk
więzi rodzinnych. Moze rodzic aktv aoresii .

Projekt powstał w odpowiedzi na rilta ziO
dotykają rodziny dorosłych osób niepełnosprawnych' w ńudzie śląskiej
gdzie iloŚĆ tYch rodzin wzrasta, oraz chęci i możliwości wsparcia tych osób
zagroŻonYch wykluczen_iem społecznym. Dzięki realizacji piojektu zostaną
złagodzone Problemy środowiska rodzin osób niepełnósprawnych, nasze
rodziny będą miały okazję do relaksu, poszerzenia wiedzy adekwatnego
zasPokajania Potzeb swojego dorosłego ,,dzi€ka,, podnoszenie ich kompetencji
wYchowawczYch oraz wzmacnianie więzi rodzinnych szcząó|nie istotne i mające
na celu zapobieganie uzaleznieniom i patologiom społecznym

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

27 osób rodzice iopiekunowie osób
Ruda ŚĘska wraz z podopiecznymi

4. uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiąanych
publicznego, w szczegót*T!.ze wskazaniem, w jaki spoion przycąyni slę

z realizacją zadania
to do podwyższenia

5, lnformacjż, C4 w ciągu ostatnich 5 lat oferenUoferencil) otrzymał/otrzymalit) dotację nadofinansowanie inwestYcji zwiąanych z realizacją zadania pubticznego , poiini"1n inwestycji,które zostatY dofinansowane, organu, łtóry uózlelit dofinanso*ania, oraz daty otr4lmania
dotacii11)

standardu realizacii zadanial1 )

6.Zakładane cele realizac
cele zadania:

- Wzmacnianie więzi w rodzinach,
- Promowanie pozfiwnych wzorów zycia rodzinnąo,
- kształtowanie umiejętności dialogu w rodzinie, ćwiczenie komunikacji
interpersona lnej, rozwiązywa n ia konfl iktów

ich realizac
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- kształtowanie umiejętności radzenia soUie
- wspieranie rodziców w optymalnym wypełnianiu swojej ro|i,
- doskonalenie przez rodziców umiejętności wychowawcrych
- promowanie pozfiwnych wzorców rodzinnĘo sędzania czasu wolnego,
zdrowąo i trzezwąo stylu Ącia,
- udzielanie konsultacji i poradnictwa wychowawcząo,
- integracja środowiska.

l.. Przeprowadzenie naboru uczestników
ll. Organizacja weekendowego wyjazdu szkoleniowego
- przeprowadzenie zajęć warsżatowych dla rodziców
- prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców
- prowadzenie zajęć intąraryjnych
- prowadzenie zajęc grurcwych dla niepełnosprawnych
- prowadzenie gier izabaw intąracyjnych pzy muzyce.

Zadanie publiczne reatizowane w okresie od 10.10 2013 r. do 20.12.2a13 r.

Poszczególne działania w Żakresie
reatizowanego zadania

publicznegola)

'erminy reatizacji
poszczególnych działań

Oferent lub inny podmiot
odpowiedzialny za działanie w
zakresie realizowanego zadania

Wyjazd integracyjno -
edukacyjny
1 . Pzeprowadzenie naboru
uczestników
2. Organizacja weekendowego
wyjazdu szkoleniowego,
- zbiórka uczestników,
- dojazd autokarem do ośrodka
wypoczynkowego,

10. 10.2013-14. 10.2013

15. 10.2013-30. 10.2013

Stowar4lszenie Rodzin osób
N iepełnosprawnych,, Nadzieja,,
Stowarzyszenie Rodzin Osób
Niepełnosprawnych,,Nadzieja,,
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1 0. Zakładane rezultaty realizacii zadania publicznegol 5)

Poz.25

- zakwaterowanie uczestnikÓw,
- kolacja,
- wsŃlne gry i zabawy
II dzień I l Stowarzyszenie Rodzin Osób
- śniadanie l l Niepełnosprawnych ,,Nadzieja,,
- zajęcia warsztatowe dla
rodziców
- zajęia dla podopiecznych -

obiad,
- zajęcia integraryjne i

rozwojowe da rodziców i

podopiecznych
kolacja
- gry i zabawy intąraryjne przy
muzyce
III dzień l l Stowarzyszenie Rodzin Osób

Niepełnosprawnych,,Nadzieja,,
-śniadanie
- zajęcia warsztatowe dla
rodziców
- zajęcia dla dzieci,
- obiad,
- pozegnanie
- wyjazd autokarem do Rudy
Sląskiej.

grudzień podsumowanie
projektu -uroczyste spotkanie I ts.tz.zot3-20.12.2013 | Stowanyszenie Rodzin Osób
uczestników projektu- l l Niepełnosprawnych ,,Nadzieja,,
restauracja Jarosz
Ruda Śąska -Godula

Trzy spotkania z rodzinami I ot.tt.ZOt3-15.11.2013 | Stowarzyszenie Rodzin Osób
- prelekcje 3x 2 godziny l l Niepełnosprawnych ,,Nadzieja,,

1. lntegracja środowiska lokalnego
2. Doświadczanie porytywnych form spędzania czasu woląo zrodziną(bez ua,lwek),

wzmacnianie więzi rodzinnych.
3.poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji z dzieckiem i metod

wychowawczych.
4.Uzyskanie wsparcia pedagogiczffĘo, wzmocnienie w roli rodzica.
S.Udoskonalenie umiejętności komunikowania się z innymi oraz nawiązywania pozytywnych

relacji w grupie,
6.Udzielenie wsparcia 27 adresatom zadania
7. Podniesienie um iejętności społecznych 27 ad resatów zada n ia

B.przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wyn^/anie z izolacji społecznej i poprawa
relac,ii w rodzinie
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lV. Kalkutacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Poz.25
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Koszty merytoryczne18) po
stronie ... Stowarzyszenia
Rodzin Osób Niepeł.
Nadzieja

1)koszt
specjalistów
(porady, relaksacje,
zajęcia edukaryjne)
54 godziny x 40 zł
2.Wyjazd
integracyjo-
szkoleniowy

a)Koszt transportu
240kmx5złlkm

b)kosł noclegów

c)koszt wyzywienia

3.kosż spotkania
podsumowujące
go projekt
koszt
spotkania(wynajem
sali, poczęstunek)
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ll
Koszty obstugi2o) zadania
publicznego, w tym
koszty administracyj ne po
stronie Stowar4yszenia
Rodzin Osób
Niepetnosprawnych
,rNadzieja,,
1)Wynagrodzenie
księgowego
wolontariat

2)Wynagrodzenie
koordynatora
wolontariat

10

10

15 zł

15zl

1h

1h

150

150

150

150

lll

Koszty, promocji
zadania publicznego,

0,00 0,00 0,00
0,00

Ogółem: I1544 10000 1004 540

I)ziennik IIstaw Nr 6 -476-

2. Przewidywane żródła finansowania zadania publicznego

Poz.25

1 Wnioskowana kwota dotacji
10000,00 86,63 %

2 srodki finansowe wtasne' " 1004.00 8,70%

3
Srodki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe
wymienione w pkt 3.1-3.3)11)

3.1 wptaty i opłaty adresatów zadania p:bticznego' 0,Oozt a/
... ... ...... ... . .. ,/ó

3.2
środh finansowe z innych źródet pubticznych (w szcząólnosci:
dotacje z budżetu państwa tub bgdżetu jednostki samorządu
terytóriat nego, funduszy cetowych, sroki z funduszy stru ktu ralnych ) 

1 7i

0,00

3.3 pozostate" o,00 ..........,.,.....%

4
Wkład osobowy (w tym świadczenia Wolontariuszy i praca społeczna
członków) 54o,00 4,67 %

5 Ęótem (środki wymienione w pkt 1-4) t 1544,00 1ao%



Nazwa organu administracji
pubticznej lub innej
jednosth sektora finanńw
pubticznych

kwota środkow
(w zł)

lnfornncja o tym czy wniosek
(oferta) o przlananie środków

został(-a) rozpatnony(-a)
pozytywnie, c4l też nie

został(-a) jeszcze
rozoatrzonv{-a)

Termin rozpatrzenia w
przypadku wniosków

(ofert) nierozpatrzonych
do czasu złożen,ia
nin,iejszej oferĘ

TAK/NlE,,

TAK/NlE,,

TAK/NlE,,

TAK/NlE,,
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3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych2l)

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

V. lnne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy real,izacji zadania publicznegozz)

Z.Zasoby rzeczowe oferenta/oferentówl) przewidywane do wykorzystania przy

realizacji zadania23)

sp.?ęt mu}cny i rdakncyjrry ,srodek arcrerwowany ó ffi^, proŁ{& i=t domsouany do

poMeb oób niłąełmpawnyó

salki do prowadzenia zaję w parafii Św. Barbary w Bykowinie wyposażone w

krzesła, stoliki, pomoce dydaĘczne

rodzaju

Specjaliści -pedagodzy Mada Wawrzyniak oraz Karolina Taryma oligofrenopedagog

Jolanta Chwołka, §filopdagog Izabela Fiszer wszyscy z wieloletnim

doświadczeniem zawodowym w prary z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami

Koordynator Małgorzata Kubela -prezes Stowarzyszenia Rodzin Osób

Niepełnosprawnych ,, Nadzieja'( od 19lat ).

Posiada wieloletnie doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu
róznorodnej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i ci rodzin .Autor
wszystkich dotychczasowych projektów realizowanych przez stowarzyszenie w
tym z PFRONU, EFS jak równiez z innych instytucji. To właŚnie
Stowarzyszenie Nadzieja od 2000 roku organizuje przez parę lat spotkania
rodziców i opiekunów, ich wspólne uczestnictwo w imprezach kulturalnych,

Dotychczasowe doświadczenia w realizacji

od 2000 roku ,,Niepełnosprawni i ich rodziny w Świecie kultury,,
Śląska)
od 2000 roku ,Jurystyka i wypczynek dla niepełnosprawnych i ich rodzin
Ruda Śąska)
2009/2010 rok

(Miasto RUda

(Miasto

Inkubatorem

(ze wskazaniem, które z tych zadań reatizowane
publicznych podobnego



Dziennik Ustaw Nr 6 - 4]8 Poz.25

EuropejskiąoFunduszuSpołecznąo(nie)PEŁNoSPMWNI
w zyciu społecznym i zawodowym, skierowany do niepełnosprawnych ich rodziców i

opiekunów
od 2002 do 2008 roku cykle szkoleń dta niepełnosprawnych i ich rodzin (Miasto Ruda

Śląska)
od kwietnia 2aL2 do czerwca 2Ot4 realizujemy jako paftner projekt ponadnarodowy,
ponad granicami walcrymy z barierami,, ze środków EFS w KÓrym równieŻ

realizujemy zajęcia dla motywaryjne dla opiekunów
Od marca 2013 projekt dla seniorów

@wykonawcóW,orazzlecanietegozadaniainnympodmiotom

4. lnformac ja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-ą) ztecaĆ realizację 1adanj| public.znego w trybie,
o którym *Ó*" w art.ló ust.7 ustawy z dnia 2ł kwietnia 2003 r. o działatnoŚci po4ytku publicznego i

o wolontariacie

Oświadczam(-y), że:
1 ) proponowańó zadanie publiczne w catości mieści się w zakresie działalnoŚci poŻytku publicznego

oferenta;
2) w ramacń sktadanej oferty przewidujemy niepobieranie_optat od adresatów zadania;

3)oferent jest zwiąany niniejszą ofertą do dnia 20.12.201 3....;

4i w zakresie związanym z oiwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem., przetwarzaniem i

przekazywaniem dańych osobowych, a także wprowadzaniem ich do syrstemów informatYcznYch,

osoby, ńtórych te dańe dotyczą złozyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29

sierpńia §Ól r. o ochronie danych oŚo-bowych (Dz. U. zVttrl2 r. Nr 101 ,pz.926, zpżń, zm\;

5) oferent/ sktadający niniejsząófertę nie zatega(-ja) z opłaceniem naleznoŚci z tYtutu

zo bowiązań poa atto-rrqyc h / iktade k na u bezpiecŻenie spoteczne' ) 

;

ó) dane określone w cŹęści t niniejszej ofeńy są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/wtaŚciwą

ewidencją1);
7) wszystkió podane w ofercie oraz zatącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem PraWnYm

i faktycznym PREZES ZARZĄDU

uołsM#nho
§T{j'lĄli|u l i ;i"§:r", i [, R,i]ilZ"i ll

ns{}n N i ii] |'1]j ;: "i,j |)ł:!'}Ń] ĄWh] Yt] i"
,, i,li ,,,.l i:.!.,t §,$Ł,§ &''

itii} ii, i5frfifi ?ł"?&Sr;$11

(podpis osoby upowaznionej
tub podpisy osób upoważnionych

do sktadania oświadczeń woli w imieniu
oferenta/oferentów1)

oata ....JP."..Q.$....i § !.ł....

Zatącznih:
1. iopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji2a)

2. W przypadku ŃborJ innego sposobu reprezentacji podmiotów sktadających ofertę wsPol,ną niŻ

wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego tub innego wtaŚciwego rejestru - dokument
pótwtiaii;ący upowa}nienie do dziatania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie ztożenia ofertf s)
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Adnotacje urzędowe2s)

tl HieloireEńfrIreśiiZl
2) Rodzajem zadania jest iednó tub Więcej zadań publicznyó okreśtonych w ań. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dżałatncŚci poŻytku pubticznego i o

wolontariacie.

3) KażĄ z oferentów sktadających ofeńę wsŃtną przedstaMa swoje dane. Kolejni oferenci dcłącają ńaśdwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę dżałalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednctki ffganiaryjnej okreŚlmą na podstawie obowiązujących

przepisów, w szczególności stowarżyszenie i fundacje, Nby prawne i jednctki organizacyjne działające m podstawie PuePisów o st6unku Państwa do

Kościota Katotickiego w Rzeczypspotitej Potshej, o stGunku Państwa do innych koŚciotów i związków wyznaniowych oraz o gwaran§ach wolnmci

sumienia i wyżnania, jeżeti ich cele statutowe obeimują prówadzenie działalnoŚci pozytku pubtiarego, uczniowśkie kluby spońowe, oćhotniźe straŻe

pożarne oraz inne- Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego Ąestru tub ewidencji.

6) W zateżności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) o§iedte, sotectwo lub inna jednośtka pomocnicża. Wypełnienie nieobowiązkowe. Należy wypełnić, jeżeli zadanie puNiczne proponoware do realizacji

ma być realizowane w obrębie danej jedno§tki,

8) Nie Wypełniać w przypadku miasta stołecżnego Warszawy.

9) Dotycry oddłałów terenowych, ptacówek i innych jedno§tćk organizacyjnych oferenta. Nateł wypełnić, jeŚli zadanie ma Ęć realizowane w obrębie

danej iedMtki trqanizacyjnej.

10) Nateł okreśtić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnommnictwo, prokura zy też inna podstawa. Dotyczy tytko oferty wspolrej.

1 1 ) Wypetnić tylko w prżypadku Ubiegania się o dofinansowanie inwestyqi.

12) opis musi być spojny z harmonograrem i kcńorysem. W przypadku oferty wspótnej - należy wskazać dokładny podżał działań w ramach reatizacji

zadania publicznego między składającymi ofeńę wspótną.

13) W hamonogramie należy @ać terminy rozp@ęcia i zakońaenia poszcegolnych dżałań oraz tigbowe okreŚlenie skali dżałań plamwych przy

realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dta danego zadania pubticznego, np, liczba świadćzeń udzielanyó tygodniowo, miesięcznie, ticzba

adresatów).

14) opiś zgodny z kosźorysem.

15) Nateł opisać zakładane rezultaty zadania publiczneqo - cry Ęą trwale traz w jakim stoPniu realiza§i zadania przyczyni się do rotriązania

prólemu społecznąo tub źagodź jego negatywne skutki.

16) Nateży Uwzqtędnić wszystkie planowane koszty, w szcególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wymgrodzeń.

17) Dotyczy jeĄnie wspierania zadania puNicznego.

18) Nateł wpisć k6zty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicrego.

19) W pzyPadku ofeńy wsŃlnej kolejni oferenci dołąają do tabeti inftrmację o swoich kmztach.

20) Nateży wpisać ko§zty związan€ z obełuqą i administracją realizowarego zadania, które ruiązane są z wykmywaniem dżałań o charakteae

administracyjnym, nadzmczym i kontrolnym, w tym ob§ługą finansówą i prawna projektu.

?1) wypełnienie fakultatywne - umożtiMa zawarcie w umowie pGtanowienia, o którym mowa w § 1ó ramowego wztru umowy, stamwiącego załącznik nr

2 do rozporządzenia Ministra Praqy i Połityki społecznej z dnia l 5 grudnia 2010 r. w sprawie wztrU ofeńy i ramowego wzoru umowy dotycżących realiza§i

zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykmania tego zadania. Dotyay jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicnego.

22) |nftrmacje o kwatifikacjach mób, które Wą zatrudnione przy realizacji źdania puNicznego, uaz o kwatifikaĘaó wolontańuzy. W prżypadku

oferty wspotnej nateży prryporządkować zasoĘ kadrowe do Ą6ponującyó nimi oferentów.

23) Np. tokat, sprżęt, mateńały. W przypadku oferty wspolrej nateży przyporządkować za§oby rzecżowe do dysponujących nimi oferentów.

24) odpis mus! być zgodny z aktuatnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tąo, kiedy został wydany.

25} Wypetnia organ administraqi pubticznej.
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Program profilaktyczny ,,Razem damy radę-wspieĘmy swoje rodziny,, od
1 0. 1 0.201 3-2o.12.2a13

Dla podopiecznych i opiekunów Stowarzyszenia Rodzin Osób
N iepełnosprawnych,, Nadzieja,,

Dzięki realizacji programu zostaną złagodzone problemy środowiska rodzin osób
niepełnosprawnych takie jak:
- Wzmacnianie więzi w rodzinach,
- Promowanie pozytywnych wzorów zycia rdzinnego,
- Ksłałtowanie umiejętnoŚci dialogu w rodzinie, ćwiczenie komunikacji interpersonalnej,

rozwiązywa nia konfl i któw
- kształtowanie umiejętnoŚci radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczor
- wspieranie rodziców w optymalnym wypełnianiu swojej roli,
- doskonalenie przez rodziców um iejętności wychowawczych
- promowanie poaĄłrunych wzorców rodzinnego sędzania czasu wolnąo, zdrowego i

trzezwego stylu zycia,
- udzielanie konsultacji i poradnictwa wychowawczego,
- intąracja środowiska.

W ramach programu odbędą się ;

1.Przeprowadzenie naboru uczestnikÓw
2. OrganizaQa weekendowego wyjazdu szkoleniowego
- przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla rodziców
- prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców
- prowadzenie zajęć integraryjnych
- prowadzenie zajęć grupowych dla niepełnosprawnych
- prowadzenie gier i zabaw intąraryjnych przy muzyce.
3.Spotkania z rodzinami
4 .Zorganizowa n ie spotka n ia pod su mow ującego pfiekt

Przez realizację programu chcemy osiągnąĆ następujące rezultaty

1. lntąracja środowiska lokalnego
2. DoŚwiadczanie pofiwnych form spędzania czasu wolego z rodziną (bez un7wek),

wzmacnianie więzi rodzinnych.
3.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji z dzieckiem i metod

wychowawczych.
4.Uzyskanie wsparcia pedagogicznego, wzmocnienie w roli rodzica.
5.Udoskonalenie umiejętnoŚci komunikowania się z innymi oraz nawiązywania pozfiwnych

relacji w grupie.
6.Udzielenie wsparcia 27 adresatom zadania
7. Pod n iesienie um iejętności społecznych 27 ad resatów zada n ia
8.Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wyrwanie z izolacji społecznej i poprawa

relacji w rodzinie
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