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POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieronie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta

Prezydent Miasta Katowice
Urząd Miasta Katowice-Wydział Polityki Społecznej

2. Rodzaj zadania publicznego1’
Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle 
chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub inne 
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

ewidencji, adres siedziby, strona
U R Z Ą D  M IA S T A  K A T O W IC E

1. Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin
2. Forma prawna -  Stowarzyszenie
3. K R S0000004562
4. 40-772 Katowice, ul. Panewnicka 234F autvzmirodzina@ op.pl,www.autvzmirodzina.org
5. Nr konta bankowego:78 1020 2313 0000 3302 0180 5159-oprocentowany

W ydział Polityki SpoTeczncj

wpt.dn. 2 0 7 2 - 0 1 - 1 2

Nr.ikfcocmkUz
2. Dane osoby upoważnionej do składania 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Wyłączenie jawności danych osób fizycznych na podstawie art. 5 ust 2 ustawy 
z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Osoba 
dokonująca wyłączenia: Marta Białowąs -  inspektor w Wydziale Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta Katowice.III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego

2. Termin realizacji zadania publicznego2’
Data 1.02.2022 Data 30.04.2022 
rozpoczęcia zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Projekt przede wszystkim będzie maił na celu socjalizowanie osób dorosłych z autyzmem, rehabilitację z zakresu zaburzeń autystycz 
nych i integracje rodzin dotkniętych tę chorobą a także popularyzowanie problemów ze spektrum autyzmu . W skład zadania wejdą

Zajęcia Grupowe -warsztaty socjoterapeutyczne - odbywać się będą się 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych dla 2 doro 
słych autystów. Podopieczni pracują z doświadczonymi terapeutam i. W trakcie zajęć prowadzona jest terapia behawioralna i zajęcie 
z elementami Terapii Integracji Sensorycznej. ( posiadamy taki sprzęt).

Zajęcia Indywidualne -  2 razy w tygodniu dla dwóch dorosłych autystów. Część uczestników z powodu nasilenia choroby nie chc.t 
opuszczać domu wtedy terapeuta przychodzi do miejsca zamieszkania. Co jakiś czas próbujemy włączać te osoby w grupę np. z okazj 
Dnia M atki, Mikołaja itp. Wizyta terapeuty jest czasem nie tylko terapią dla podopiecznego ale dla całej rodziny.

Fizjoterapia - raz w tygodniu uczestnicy warsztatów maja masaże w ramach fizjoterapii ,co ma na celu wyciszenie ich, relaks ale także 
korekty wrodzonych lub nabytych wad.

Miejsce realizacji zadania Niepubliczne Przedszkole "Niebieski Zakątek" w Chorzowie ul. Wesoła 24 lub dom podopiecznego. 

Wszystkie zajęcia będą prowadzone w ramach reżimu sanitarnego.__________________________________

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
Termin realizacji zadania me może być dłuższy niż 90 dni.

http://www.autvzmirodzina.org


4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa)

i
Sposób monitorowania rezultatów / źródło 

informacji o osiągnięciu wskaźnika

Zajęcia grupowe 106 Listy obecności na zajęciach
Zajęcia Indywidualne 48 Listy obecności na zajęciach
Fizjoterapia 36 Listy obecności na zajęciach

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą 
wykorzystane w realizacji zadania_________________________________________________

Od roku 2009 prowadzimy warsztaty socjoterapeutyczne w ramach projektu "Wspieranie na rzecz osób

niepełnosprawnych , w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną W latach 2010 

i 2012 stowarzyszenie prowadziło projekt "Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu 

utrzymanie i poprawę zdrowia z nim związanej jakości życia mieszkańców Katowic" W roku 2010 stowarzyszenie 

prowadziło projekt "Profilaktyka i wczesna diagnoza zaburzeń z zakresu autyzmu .Program pilotażowy" Oprócz ww. 

współpracy z Miastem Katowice we wcześniejszych latach dostaliśmy dotacje z Fundacji Wspólna Droga, Reklama 

Dzieciom z czego zakupiliśmy sprzęt do Terapii Integracji Sensorycznej i firmy ASSECO POLAND i PZU.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych 
źródeł

1. Zajęcia grupowe 4860,00
2. Zajęcia indywidualne 1980

3. Fizjoterapia 1620,00

4:_____ Materiały do zajęć 300,00
5. Księgowość 320,00

6 Czynsz 600,00
7 Wolontariat -koordynacja projektu 600,00

8 Wolontariat- pomoc przy warsztatach 1400,00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11680,00 9680 2000,00
V

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego 
oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 
publicznego;

3) oferent* / ofefenc^  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych;

4) oferent* /-oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalegaf-jąf*1 / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną-właśc-twą ewtdeneją^
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, 

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia
zgodnie z przepisami ch.
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