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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 nigySfós^A
prawidłową. Przykład: ^ e błefanie /̂niepobieranie*’’. /  (treśćdekret,;-ji) ’

1. Podstawowe informacje o złożonej ofercie Dekretaci? T g o d is  z d a L n i. jc ią ę ię k ^ ^ ic z n ą  

dokonanąw dniu MjQMn SOD przez

1. Organ administracji publicznej, do którego 
adresowana jest oferta Prezydent Miasta Katowice .ms.

2. Rodzaj zadania publicznego1)
(puÔi* pi at,uwi ift3)

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

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Z(
40-064 Katowice 
Kopernika 14

Forma prawna: stowarzyszenie 
KRS 0000003169

^społem Downa

Wyłączenie jawności danych osób fizycznych na podstawie art s -> f
2. Dane osoby upoważnionej do składania 

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

5 dr 6 ~ 2001 «*< ° dostępie : b c o X
r r ,  WWąCZenia: M3rta Bia,0WąS -  inspektor w W y Z t  Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia

V

2022-11-15 Data
zakończenia 2022-12-09

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

We wnioskowanym zadaniu planujemy cyk! zajęć:

1) Logopedia - podnoszenie kompetencji komunikacyjnych ijy
Zajęcia odbywać się będą 1 x w tygodniu po 5 indywidualnych spotkań 30 minutowych x 3 tygodnie w siedzibie 
Stowarzyszenia
2) Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem metody 
Marii Montessori. Poznawanie matematyki metodą Montessori, to danie naszym podopiecznym narzędzia, które pomoże 
mu zrozumieć otaczający go świat, wytłumaczy prawa natury. W przystępny sposób, poprzez praktyczne działania 
odkrywają świat matematyki.
Zajęcia odbywać się będą 1 x w tygodniu po 5 indywidualnych spotkań 30 minutowych x 3 tygodnie w siedzibie 
Stowarzyszenia
3) Zajęcia muzyczne -  muzyka jest ważnym elementem w życiu człowieka, a już szczególnie u osób z 
niepełnosprawnościami. Pozwala się otworzyć na świat, odkryć i przepracować swoje emocje. Dzięki muzyce podczas 
zabawy dzieci uczą się nowych umiejętności i przekraczają kolejne bariery. Zajęcia z muzyką wspierają i stymulują 
całościowy rozwój dziecka.
Zajęcia odbywać się będą 1 xw  tygodniu 1 spotkanie grupowe 60 minutowe x 2 tygodnie w siedzibie Stowarzyszenia ^

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / 
źródło informacji o osiągnięciu 

wskaźnika

Przeprowadzenie zajęć 
terapeutyczno-edukacyjnych -

*  -joyupedia

15 spotkań = 1 x w tygodniu po 5 
indywidualnych spotkań 30 min. x 3 
tygodnie

Listy obecności uczestników

Przeprowadzenie zajęć 
terapeutyczno-edukacyjnych -  
matematyka metodą Montessori

15 spotkań = 1 x w tygodniu po 5 
indywidualnych spotkań 30 min. x 3 
tygodnie

Listy obecności uczestników

Przeprowadzenie zajęć 
terapeutyczno-edukacyjnych - 
logopedia

2 spotkania = 1 x w tygodniu 1 
spotkanie grupowe 60 minutowe x 2 
tygodnie

Listy obecności uczestników

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

Zadania na rzecz dzieci z zespołem Downa oraz ich rodzin realizujemy od początku naszej działalności, czyli od ponad 20 
lat, modyfikując je tak, aby jak najpełniej odpowiadały potrzebom tej grupy społecznej. Planowane działania w większości 
są kontynuacją działań realizowanych w latach poprzednich. Przynoszą one bardzo dobre efekty i sądząc po stale rosnącej 
frekwencji są rodzicom i ich dzieciom bardzo potrzebne. Dziś mamy pod opieką około 40 rodzin dzieci z zespołem Downa z 
całego województwa śląskiego. Co roku również poszerzamy nasza ofertę o kolejne zajęcia terapeutyczne, warsztaty czy 
szkolenia, odpowiadając na aktualne potrzeby. Od kilku lat w ramach projektu Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży 
z zespołem Downa organizowaliśmy cykl zajęć: muzykoterapia z elementami tańca współczesnego, zespół muzyczny, 
warsztaty plastyczne, kurs tańca towarzyskiego, zajęcia zumby. W ramach projektu młodzież uczestniczyła w 
przedstawieniach w teatrze, wspólnych wyjściach do kawiarni, restauracji oraz wycieczkach. Wszystkie nasze działania to 
nie tylko rozwój i terapia naszych podopiecznych, ale przede wszystkim wzrost samooceny, poczucia własnej wartości oraz
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kompetencji społecznych i komunikacyjnych niezbędnych w życiu dorosłym. Zorganizowaliśmy wystawę fotografii pt. "21 
UCZUĆ ZESPOŁU DOWNA" z fotografiami naszych podopiecznych ze swoimi bliskimi. Nasi podopieczni uczestniczą w 
wakacyjnych obozach, gdzie uczą się samodzielności o odpowiedzialności. O opiekunów naszych podopiecznych 
organizując dla nich warsztaty. Organizujemy akcje charytatywne na rzecz naszego Stowarzyszenia w tym roku pierwszy 
raz Gale Tańca Orientalnego oraz Maraton Zumby, który organizujemy cyklicznie od kilku lat. Włączamy się w działalność 
charytatywną na rzecz innych, zaangażowaliśmy się w Akcję Szlachetna Paczka, w ramach której udało nam się pozyskać 
środki i objąć opieką 3 rodziny, dodatkowo przygotowaliśmy świąteczne paczki zjedzeniem, środkami czystości, kołdrami i 
poduszkami dla 6 starszych osób w ciężkiej sytuacji materialnej. 50% środków finansowych zebranych podczas Maratonu 
Zumby przeznaczyliśmy na pomoc Ukrainie, na bieżąco staramy się wspierać osoby z Ukrainy, kupujemy leki, jedzenie, 
środki czystości, ubrania. W tym roku braliśmy aktywny udział ze swoim stoiskiem w Święcie Dzielnicy Śródmieście oraz w 
Festiwalu Organizacji Pozarządowych Aktywni Razem. Zasoby kadrowe: terapeuci zatrudnieni w Stowarzyszeniu.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji Z innych 
źródeł

1 Zajęcia logopedyczne 870.00 zł • * ' ’ ‘''

2 Matematyka metodą Montessori 870,00 zł

3 Zajęcia muzyczne 276,00 zl

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 2 016,00 zł 2 016,00 zł 0,00 zł
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V. Oświadczenia

Oświadczam(my), że:

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

2. pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności 
pożytku publicznego:

3. oferent/oforenei składający niniejszą ofertę nie zalega(-jajfeełega(-}ą}1) z opłacaniem należności z tytułu 
zobowiązań podatkowych;

4. oferent/oferonei składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne;

5. dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem S ąd o wy m M ee-e\ wą êwi d cnej q;
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.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół 
Osób z ZespojtemDowna „Szansa".................... Beatę Górny /

(podpis osoby upipw^gionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów

ST()WAH/.YS7t:VLK RODZIN I F‘ M7.YJAC!ÓŁ OSÓH ZZESI»Ol.i:M DOWNA "SZANSA"40-01-5 KATOWICE ul. Kopernika 14 NIP- 0.14 24 27 118 ©

Data: 2022-10-26 10:26:25

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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