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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: „pobiefantcł7niepobieranie*".

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

'
y

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 "Szansa"
40-057 Katowice
PCK 2
Forma prawna: stowarzyszenie
nnnnn^ziiofl
----------------- -----------------

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

•

Dz.U. 2018 poz. 2055 (Tryb 19A) (3.0.1)

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.
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego

Aktywizacja psycho-ruchowa starszych osób niepełnosprawnych i ich
rodzin na turnusie rehabilitacyjnym w Dźwirzynie - edycja 2022.

2. Termin realizacji zadania publicznego2^

Data
rozpoczęcia

2022-05-20

Data
zakończenia

2022-07-20

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

....... ........... ............j

“ ■

■

....

W dniach 11.06.2022 do 25.06.2022 organizowany jest turnus rehabilitacyjny dla naszych członków. Turnus odbędzie się
w Ośrodku Wypoczynkowo Rehabilitacyjnym "PERŁA" w Dźwirzynie nad Morzem Bałtyckim. Osoby biorące udział w
turnusie to osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz upośledzeniami narządów ruchu w wieku 35 do 62 lat oraz ich
opiekunowie - rodzice w podeszłym wieku w przedziale od 65 do 84 lat. Oni również w większości są obarczeni
niesprawnościami różnych organów. Dotychczasowe doświadczenia w organizacji turnusów rehabilitacyjnych wykazały
szereg„utrudnień i niebezpieczeństw w zakresie przejazdu pociągiem, a mianowicie:
-nieprzystosowanie dworców kolejowych i peronów dla osób niepełnosprawnych (brak wind, brak schodów ruchomych,
strome i wysokie schody łączące dworzec z peronami,
- niebezpieczne, wąskie trapy (schodki) łączące peron z wagonem, budzące strach i fobie osób z upośledzeniem
umysłowym i ułomnościami fizycznymi ograniczającymi ich sprawność ruchową.
-konieczność układania ciężkich bagaży na pułkach umieszczonych ponad głowami pod sufitem wagonu
-ponadto przechodzenie do innych środków transportu z równoczesnym przenoszeniem bagaży i holowaniem
niepełnosprawnego dziecka.Przedmiotem zadania jest:
1. Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 42 osób. Są to osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym i
ułomnościami narządów ruchu w wieku od 35 do 62 lat, oraz ich rodzice osoby w wieku od 65 do 84 lat. Rodzice Ci
borykają się z wieloma dolegliwościami wieku starczego oraz nabytymi schorzeniami.
2. Działania wstępne polegać będą na wyborze ośrodka, negocjacji warunków pobytu, oraz podpisania umowy z
ośrodkiem.
3. Zapewnienie transportu- negocjacje warunków transportu, wynajem autokaru. Ubezpieczenie przejazdu i pobytu.
4. Dofinansowanie kosztów autokaru na przejazd na turnus i z powrotem, przeprowadzenie w czasie postoju autokaru co
najmniej 3 krotnie w trakcie trasy ćwiczeń odprężających i relaksacyjnych dla
42 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
5. Sfinansowanie kosztów pobytu 2 wolontariuszy - opiekuna i terapeuty na turnusie
6. Zapewnienia wszystkim uczestnikom turnusu terapeutycznego ( niepełnosprawnym i rodzicom) w szerokim zakresie
aktywizację psychoruchową i relaksację poprzez korzystanie wszystkich uczestników z zabiegów terapeutycznorehabilitacyjnych i aktywnego wypoczynku dla usprawnienia psychomotorycznego,
7. . przygotowanie warunków do realizacji i zrealizowanie 4 bloków arteterapii dla osób niepełnosprawnych i rodziców :
a - roślinność i kwiaty okolic Dźwirzyna
b. - marynarskie piosenki, żeglarskie szanty
c. - turniej wiedzy o polskim Bałtyku i życiu na wybrzeżu
d. Zawody sportowe: rzuty piłką do kosza, przeciąganie liny, rzut piłką na odległość.
Ponadto:
- usprawnienie manualne, ruchu całego ciała, usprawnienie układu oddechowego, dokrwienie mózgu i systemu
nerwowego w następstwie prowadzanych zajęć sportowych i gier
- relaksacja i regeneracja układu nerwowego poprzez wyciszenie w trakcie wieczornych spacerów nad brzegiem
morza z ćwiczeniami oddechowymi i relaksacji psychicznej i ruchowej
- integracja niepełnosprawnych, rodziców i innych uczestników turnusu w ośrodku dla zwiększenia uspołecznia i nauki
współżycia w większej grupie
- usprawnienie manualne, ruchu całego ciała, usprawnienie układu oddechowego, dokrwienie mózgu i systemu
nerwowego w następstwie prowadzanych zajęć sportowych i gier
- relaksacja i regeneracja układu nerwowego poprzez wyciszenie w trakcie wieczornych spacerów nad brzegiem
morza z ćwiczeniami oddechowymi i relaksacji psychicznej i ruchowej
- integracja niepełnosprawnych, rodziców i innych uczestników turnusu w ośrodku dla zwiększenia uspołecznia i nauki
współżycia w większej grupie
- rozwój ogólny poprzez poznanie osobliwości przyrody, i miejscowych zwyczajów - rozwój ogólny poprzez poznanie
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osobliwości przyrody, i miejscowych zwyczajów.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu

Organizacja turnusu
rehabilitacyjnego w dniach 11.0625.06.2022 r. w Dźwirzynie

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

42 uczestników
V

Lista uczestników turnusu
rehabilitacyjnego, lista obecności na
zajęciach, lista zabiegów, zdjęcia.

5. Krótka charakterystyka oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów,
które będą wykorzystane w realizacji zadania
Śląskie Stowarzyszenie "Szansa" od ponad 40 lat organizuje dla swoich członków turnusy rehabilitacyjne, wycieczki kilku
dniowe rejsy żeglarski i inne imprezy o różnym charakterze. Prowadzi stałe placówki -Klub Aktywizacji Dorosłych i Punkt
Terapeutyczny na działalność których zawarte są umowy z UM Katowice. Posiada wykwalifikowaną kadrę terapeutycznopedagogiczną.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.
1

Wartość [PLN]

Rodzaj kosztu
Koszt przejazdu autokarem na trasie z Katowic do Dźwirzyna i z powrotem do

Koszt pobytu na turnusie rehabilitacyjnym 2 opiekunów (wyżywienie plus

3 300,00 zł

noclegi w okresie 11.06. do 25.06.2022r. 2 x 1650,-zł
3

Z innych
źródeł

10 000,00 zł

Katowic dla 42 osób
2

Z dotacji

Sprawowanie opieki przez opiekunów 2 oraz prowadzenie zajęć(umowa
3 360,00 zł

wolontariatu) (14dni x 4h=56h), 56h x 30zł=1680,-zł 1680,-zł x 2 opekunów =
3360,-zł
4

Koszty obsługi zadania publicznego w tym koszty administracyjne po stronie

2 400,00 zł

Stowarzyszenia „Szansa” Koordynator 40hx 60,-zł=2400,5

260,00 zł

Ubezpieczenie OC i NW
w-'

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

19 320,00 zł

/ 7 500,00 zł

11 820,00 zł

©
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V. Oświadczenia
Oświadczam(my), że:
1. proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta(~tew-)t
2. pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności
pożytku publicznego:
3. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/żalega(-ją )1) z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
4. oferent/ofcrenei składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalogo(-ją )1) z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5. dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem SądowymA^łaóeiwą-ewłdeneją ;
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
'zepisami o ochronie danych osobowych.

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE
Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym

„SZA N S A"

(podp
osób l ,________ ,

woli w imieniu oferentów

czeń

40-057

K o t o w i c e, ul. PCK 2
tpl

? 5 7 .? 5 > -ai

Data: 2022-04-21 10:23:27

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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