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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

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: „pobicranie*/niepobieranie't".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Prezydent Miasta Katowice

2. Rodzaj zadania publicznego1)

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby,
strona www, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu
Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym
"Odrodzenie"
40-645 Katowice
Radockiego 280
Forma prawna: stowarzyszenie
KRS 0000110553
Wyłączenie jawności danych osób fizycznych na podstawie
z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji
2. Dane osoby upoważnionej do składania
dokonująca wyłączenia: Marta Białowąs - inspektor w
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Piknik Integracyjny w "Odrodzeniu'

2. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2022-05-16

Data
zakończenia

2022-06-30

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
W ramach przedmiotowej oferty planujemy zorganizować Piknik integracyjny.
v
Piknik integracyjny planujemy zorganizować w dniu 10.06.2022 r. z wykorzystaniem bazy lokalowej Miejskiego Domu
Kultury Zarzecze” w Katowicach - Zarzecze ul. Stellera 4. \ J
Impreza zaplanowana jest na godziny popołudniowe, niezależnie od warunków pogodowych. Dom Kultury dysponuje
odpowiednim zapleczem chroniącym przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Koszt wynajęcia bazy lokalowej Domu Kultury dotyczy wyłącznie kosztów za zużyte media (energia eklektyczna niezbędna
do uruchomienia grila eklektycznego, korzystanie z toalet).
Piknik integracyjny był dotychczas coroczną imprezą organizowaną przez Stowarzyszenie na zakończenie roku
przedszkolnego w Ośrodku. Z uwagi na pandemię koronawirusa przez 2 kolejne lata nie organizowaliśmy tej imprezy.
W chili obecnej po analizie sytuacji epidemicznej podjęliśmy decyzję o ponownym zorganizowaniu Pikniku.
Jest to impreza na wolnym powietrzu, a ponadto dołożymy wszelkich starań, aby spotkanie było bezpieczne z punktu
epidemicznego - dystans i dezynfekcja.
W Pikniku udział wezmą dzieci wraz ze swoimi rodzicami / opiekunami oraz rodzeństwem. W ramach Pikniku zapewnimy
poczęstunek (żurek, chleb ze smalcem, kiełbaski z grilla, napoje). Wspólne "biesiadowanie" zawsze jest elementem
integrującym ludzi.
Poczęstunek (żurek oraz chleb ze smalcem) zapewni nam firma zewnętrzna serwując potrawy w naczyniach
jednorazowych biodegradowalnych. Kiełbasę do grillowania, napoje, pieczywo oraz pozostałe dodatki do grilla zakupimy
we własnym zakresie.
Niezbędny jest również zakup środków czystości oraz materiałów higieniczny z uwagi na szczególne potrzeby naszych
Dzieci.
Podczas Pikniku prowadzone będą przez zatrudnionego animatora gry i konkursy oraz zabawy przy piosenkach dla całej
rodziny. Każde dziecko biorące udział w konkursach sportowych otrzyma nagrodę za udział w danej konkurencji. Daje to
poczucie sukcesu dla każdego dziecka bez względu na osiągnięcia.
Rozdane zostaną również dyplomy i listy gratulacyjne dla dzieci, które kończą edukację w Ośrodku.
Zaproszenie do wspólnej zabawy i świętowania rodzin z dziećmi zdrowymi da szansę na bliższe wzajemne poznanie się i
przełamanie barier. Mamy nadzieje, iż na przyszłość zaprocentuje to większą tolerancją na problemy osób
niepełnosprawnych nie tylko w naszym środowisku lokalnym. W ramach zaplanowanej imprezy postaramy się łączyć i
mobilizować do wspólnych działań członków rodzin, zachęcać do wzajemnej pomocy, wsparcia w trudnych sytuacjach,
wspólnego spędzania wolnego czasu.
Piknik integracyjny zorganizujemy z wykorzystaniem promocji tego wydarzenia poprzez:
•
•

umieszczenie informacji na stronie internetowej Ośrodka:
"Poczta pantoflowa" z wykorzystaniem możliwości przekazania informacji o planowanej imprezie przez rodziców i
opiekunów korzystających ze wsparcia ośrodka;
•
Plakaty wywieszone w Ośrodku;
•
Informacja na Facebooku.
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Organizacja Pikniku integracyjnego

130 uczestników Pikniku

Lista gości, zdjęcia

Usprawnienie funkcjonowania
dziecka z niepełnosprawnością w
otoczeniu i w rodzinie

Trening umiejętności społecznych,
umiejętność nawiązania i
podtrzymania interakcji w grupie.
Wartość docelowa: 20 Beneficjentów
objętych wsparciem Ośrodka.

Obserwacja dziecka, analiza
zachowania w grupie rówieśniczej

5. Krótka charakterystyka oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów,
które będą wykorzystane w realizacji zadania
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym oddział
"Odrodzenie" prowadzi:

•

Ośrodek Rehabilitacyjno - Oświatowy, który zapewnia kompleksową rehabilitację dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej ruchowo i intelektualnie oraz wsparcie dla osób z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym i
społecznym;
• Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno - Rehabilitacyjne „ODRODZENIE" zapewniające wychowanie przedszkolne
dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki w
szkole.

•

Dzieci w ramach w/w placówek objęte są również specjalistyczną opieką medyczną i pielęgnacyjną. Ponadto zapewniamy
dzieciom dowóz na zajęcia oraz pełne wyżywienie (3 posiłki).
Specjaliści na terenie Ośrodka prowadzą również kompleksową terapię i specjalistyczną rehabilitację dla dzieci w ramach
ambulatorium.
Dla rodziców dzieci korzystających z pomocy placówek prowadzone jest systematyczne poradnictwo świadczone przez
zatrudnionych specjalistów.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym oddział "Odrodzenie"
prowadzi nieprzerwanie działalność od 2002 r. W związku z tym jesteśmy szeroko znani w środowisku lokalnym i
regionalnym. Z Centrum Katowic można do nas dojechać jednym autobusem. Przez wiele lat zrealizowaliśmy wiele
istotnych programów, mających wpływ na obecną działalność naszej placówki. W tym czasie doposażyliśmy placówkę w
nowoczesny i specjalistyczny sprzęt. Przeszkoliliśmy pracowników w zakresie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i
jego rodziną. Wszyscy pracownicy Ośrodka zostali również przeszkoleni w zakresie udzielania l-szej pomocy i BHP.
W ciągu ostatnich dwóch lat Stowarzyszenie systematycznie zwiększało zakres świadczonych usług poprzez:
• zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego;
• dokształcanie kadry pracowników;
• podjęcie współpracy środowiska osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym i regionalnym (udział w
imprezach integracyjnych obu środowisk);
• prowadzenie wielospecjalistycznych działań rehabilitacyjno - terapeutycznych, których celem jest dążenie do
maksymalnego usamodzielnienia fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w życiu
codziennym.
Skład i zakres zadań kadry projektu
Kluczowe decyzje w sprawie realizacji projektu podejmują Członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
Za koordynację i bieżącą realizację projektu oraz rozliczenie projektu odpowiadał będzie koordynator projektów - osoba
z wykształceniem wyższym, doświadczeniem w realizacji projektów EFS, Norweskich Mechanizmów Finansowych,
projektów PFRON, projektów finansowanych przez administrację publiczną, cechująca się umiejętnościami
organizacyjnymi i menadżerskimi. Koordynator odpowiadał będzie za terminową i zgodną z harmonogramem realizację
zadań oraz kontakt z Urzędem Miasta Katowice.
Pracownik ds. kadr odpowiadał będzie za kwestie organizacyjne projektu. Zamawianie usług, ustalanie terminów, zakupy w
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ramach projektu. Pracownik ds. kadr to osoba z wieloletnim doświadczeniem w pracy na przedmiotowym stanowisku.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Wartość [PLN]

Rodzaj kosztu

1

Koordynator projektu - (umowa o pracę - część etatu) - 2 msc x 300 zł

2

Pracownik ds. kadr (umowa o pracę - część etatu) - 2 msc x 300 zł

3

\J

600.00 zł

v 2 950,00 zł

v/

v , 1 000,00 zł

4

Animator - usługa zlecona

5

Artykuły spożywcze (kiełbasa grilowa (130 porcji), woda mineralna, kawa,

900,00 zł

herbata, pieczywo, dodatki do grilla
6

Środki czystości oraz materiały higieniczne

200.00 zł

7

Wynajem bazy lokalowej z Miejskiego Domu Kultury Katowice - Zarzecze

300.00 zł

8

Nagrody dla dzieci

\/

550,00 zł
7 100,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania
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Z innych
źródeł

600.00 zł

Usługa gastronomiczna (żurek, smalec, kiszony ogórek) 130 osób x 22,50 zł /
osoba

Z dotacji

DClfA

PART NEW

4 500,00 zł

2 600,00 zł

Strona 4 z 5

Generator eNGO

Suma kontrolna: 5916 3230 eb50 21 c2 7351 c9c3 7cdf fe16

V. Oświadczenia
Oświadczam(my), że:
1. proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferentaf-tów );
2. pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności
pożytku publicznego;
3. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalcga(-ją )1) z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
4. oferent/oforcnei składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)fealega(-ją )1} z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5. dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/Włośc-iwą owidoncją;
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 o ochronie danych osobowych.
Z -C A P R Z E W O D N IC Z Ą C E G O
RZĄDU

z tM rź ,

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr MałgórźafPstępień

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów
Data: 2022-04-08 09:58:41
Śląskie

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjathoi Troski
i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym

Oddział "ODRODZENIE"
Status Organizacji Pożytku Publicznego
40-645 Katowice, ul. Radockiego 280
NIP 954-24-09-167
tel.32 206-11-74
KRS 0000110553

Przypisy
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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z póżn. zm.).
2. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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