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PrzewodniczAcego Komitetu do spraw Po2ytku

Publicznego z dnia 24 pa2dziernika 201 8 r, (poz., , )

Zalqcznik nr 1

WZOR

U PROSZCZONA OFERTA REALIZACJ I ZADAN IA PU BLICZN EGO

ZENIE co do sposobu wypelniania oferty:
nale2y wypetni6 wytqcznie wbiaiych pustych ptlach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg6lnych polach

przypisach.

ienie gwiazdkq, np.:,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza,2e nale2y skre3lii niewlaiciwq odpowiedi, pozostawiajEc

lowq. Przyklad :,,pobieranie*/n'i epebie+a*+ie*"'

informacje o zloionej ofercie

oferenta(-t6w)

zadania publicznego

jzadania zawiera siq w zakresie zadari okre5lonych w art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r' o dzialalno6ci po2ytku

znego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z poln' zm )'

d

oraz

Zazn

prav

Gmina Tomice

Tadanie z zakresu dzialalno6ci na rzeczos6b niepelnosprawnych

-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona

do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
pelnosprawnych "Dac 

Szansq" w Wadowicach

a: Stowarzyszenie

/korespondencji: os. XX lecia 1, 34-100 Wadowice

: (033)873 18 aL$lf!-n1

nazwa ofe
forma pra'

KRS: 00001
adres siedzi

adres e-

numer tele
Marzena Pawiriska

numer telefonu: (033) 873 !8 87, 697 -127 -833

adres e-mail: stowarzvszenie@dacszanse.pl

upowainionej do skladania
oferty (np. imiq i nazwisko,

nu, adres pocztY elektronicznej)

tnterwencla terapeutyczna dla osob niepetnosprawnych z Gminy

Tomice

30.06.201910.04.2019

opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

t od f o lat wspiera dzieci i dorostych z niepelnosprawnosciami. obecnie ma prawie 400 podopiecznych, !

ny Tomice. Od kwietnia 201-9, po raz pierwszy od 10 lat pojawilo siq niebezpieczefistwo zaprzestania terap

ir6dtem dofinansowania bezplatnych zajqc dych na pomoc Stowarzyszenla. Od roku 2009 gt6wnym 2r6dlemdzieci licz

'ermin realizacji zadania nie mo2e byi dlu2szy ni2 90 dni

ili*l{Ei'',,,, rc*,'"*
ui. r{rtriorvi,:ki 5'1

201s -03- 2 2

:- Organ admfnistracji Publicznej,
do kt6rego Jest adresowana oferta

2. Rodzaj zadania Publicznegol)

lll. takres

1. Tytul zadtnia Publicznego

2. Termin ref tizacji zadania publicznego2)



. Aktualny projekt zto2ony do PFRON znajduje siq na rezerwowej li5cie do dofinansowania, co oznacza

ie nie jest w stanie zapewnii ciqgloSci wsparcia terapeutycznego wszystkim swoim podpieczonym. Je

, poniewa2 ka2da przerwa w terapii grozi pogorszeniem sig stanu zdrowia dzieci, a wiqkszo6i z czlonki

nie mo2e sobie pozwolii (ze wzglqdu na sytuacjq materialnq i rodzinnq). Stowarzyszenie wnioskuje

matego grantu, aby rozwiqzai problem w dostqpie do specjalistycznej terapii niepetnospraw

rzyszenia w najbardziej krytycznym okresie.

jest zwiqkszenie dostqpu co najmniej 1.0 niepetnosprawnych podopiecznych Stowarzyszen

teren gminy Tomice do specjalistycznych ustug terapeutycznych w okresie kwiecieri - czerwiec 2019.

ci zajqi rehabilitacyjnych, logopedycznych oraz zajqi na basenie bqdzie realizowane przez 3 miesiqc

majqcych do6wiadczenie z terapii os6b z niepetnosprawnosciami zatrudnionych w ramach umc

. Wsparcie bqdzie dla odbiorc6w nieodplatne, a poszczegolne zajqcia bqdq dostosowywane do ic

potrzeb. Przebieg zajqi bqdzie monitorowat koordynator projektu, kt6ry zadba o dziatania informacyj

ficjent6w projektu, prawidlowe wydatkowanie Srodkow, bqdzie kontaktowal siq z rodzinami objqtym

listami zaanga2owanymi w jej udzielanie. tqcznie przewidziano pulq 60 godzin wsparcia dla odbiorc

.co najmniej 10 niepetnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia zamieszkujqcych teren

dzieci i osoby doroste znajdujqce siq w trudnej sytuacji materialnej, wymagajqce wsparcia.

terapeutyczne wynajmowane przez Stowarzyszenie oraz Kryta Ptywalnia Delfin.

Stowarzysze

o du2y proble

otacjq w
iecznych

ktuis

ieszkujq

sparcie w

rzez specjalis

wilno-pr
ndywidualnyc
rekrutacjq

rezultat6w zadania

Spos6b monitorowania rezultat6w I ir6dlo
informacji o osiqgniqciu wskainika

Planowany poziom osiqgniqcia
rezultat6w (warto56

Prowadzenie list obecnoSci uczestnik6w
projektu

minimum 10 (rezultat

twardy)
eutyczne osob
ych z Gminy Tomice

Wsparcie ter
niepelnospra

Przygotowa nie listy uczestnik6w projektuminimum L0 (rezultat

twardy)
owe (w postaci

stug terapeutycznych)
qcych siq osobami

i z Gminy Tomice

Wsparcie r

niepeinospra

Obserwacja uczestnikow projektu przez

specjalist6w prowadzqcych wsparcia oraz

ich rodzic6w

80 % uczestnik6w projektu
(rezultat miekki)

zdrowia uczestnik6w
ndywidualnych

Poprawa sta

projektu (wg

mo2liwo6ci)

kt"ry"yka Of"r"rii, j"go do6wiadczenia w realizacji dzialad planowanych w ofercie oraz zasob6w, kt6re

ie ' Dai Szansq" w Wadowicach od 15 lat podeimuie dziatania na rzecz skierowana osob zagro2onvch

m oraz ich rodzin. Dziatamy w zakresie: wychowania, edukacji, pomocy spolecznej,

niu patologiom spoiecznym, upowszechniania kultury, sportu iturystyki, sztuki, kultury itradycji,

ocji zdrowia. Do osi4gniqcla cel6w dq2ymy poprzez: rehabilitacjq dzieci, prowadzenie dziatalno(ci

i wychowawczej, prowadzenie plac6wek i oSrodk6w o charakterze szkolno - wychowawczym dla dzieci i

,). Obecnie koriczymy budowq w Wadowicach Centrum Edukacji, Rehabilitacji iTerapii (CERT) dla ponad

pelnosprawnych. Wprowadzany nowe metody terapeutyczne i edukacyjne. Prowadzimy: 6wietlicq

punkt przedszkolny, poradniq psychologiczno-pedagogicznq, oSrodek rewalidacyjno-wychowawczy,

ontariatu oraz punkt informacyjno - doradczy dla os6b niepelnosprawnych i ich rodzin. Stale

z lokalnymi plac6wkamioSwiatowymi, mediami isamorzqdem terytorialnym. Pelna informacja:

.pl, zakladka o nas.

lizacii dziaiari olanowanvch w ofercie (przVktadofrye)t Gmina Andrychow (Profilaktyka dla smyka ll,

zmaga6,Ruszamysiq,integrujemysiq,@B'.e2ni!1{!I9,.9Ign,elg]-E!
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h, terapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci i mtodzie2y niepelnosprawnej z terenu Gminy Brzeinica,

mnie, Kopytka niosq mnie ll), Gmina Kalwaria Zebrzydowska (Mtodzi Plywacy, M6j aktywny dzieri, Moja

formal, Aktywno(i - startl), Gmina Spytkowice (Wsparcie na starcie, R6wnowaga pomaga, Aktywna

zas na aktywno6i), Gmina Tomice (Wspieranie szkolenia i wsp6tzawodnictwa sportowego dzieci i

iem bazy sportowej Gminy Tomice), Gmina Wadowice (Szanso-nutki, Rehabilitacia razy trzy,

ne wakacje, SZANSA - dobry adres lll - Vll, Uzale2nienia = same zmartwienia, Niecodzienna rehabilitacja,

nicy, AktywnoSi sposobem na integracjq os6b niepelnosprawnych, Cata naprz6dl)

kadrowe. W ramach projektu zostanQ zaanga2owani: koordynator projektu (wolontariusz, ktory wykona

wartojci 160 zt) oraz specjaliSci: logopeda, instruktor na basenie i rehabilitant. Wszystkie zaanga2owane

bqdq miaty do(wiadczenie w realizacji zadari podobnego rodzaju i odpowiednie kwalifikacje

alcenie kierunkowe, dodatkowe kursu i szkolenia)'

finansowe. W ramach projektu zostanq wykorzystane zasoby finansowe w postaci 180 zl, przeznaczone

jem sal terapeutycznYch.

rzeczowe. W realizacjq zadania wlqczone wyposa2enie pomieszczeri Stowarzyszenia biur

ienie: meble, komputer, drukarka, telefon, ksero, materiaty biurowe), sala logopedyczna (wyposa2enie

logopedyczne), sala rehabilitacyjna (wyposa2enie: maty i materace, drabinki, watki rehabilitacyjne

habilitacyjne, pacholki, szarfy itp) oraz pomoce na basenie (pletwy, deski do ptywania, przedmioty

rehabilitacyj
Kopytka nio

forma -
profilaktyka,
mtodzieiy, z

Szansa na

Za so bv:

owa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Warto56
PLN

Z dotacji Z innych
ir6del

1 Koszt wynagrodzenia rehabilitanta
(umowa cywilno-prawna)
20hx50zl=100021

1000 L000 0

2. Koszt wynagrodzenia instruktora na

basenie (u mowa cywilno-Prawna)

20hx50zl=100021

1000 1000 0

3. Koszt wynagrodzenia logoPedY

(u mowa cywilno-prawna)
20hx50zt=100021

1000 1000 0

4. Koszt wynajmu sal terapeutycznych
(rv)
3 miesiace x 60 zl = 180 zl

180 0 180

5. Koszt koordynacji zadania
(umowa wolontariatu)
8hx20zl=t60zl

160 U 160

Suma wszystkich koszt6w realizacji zadania 3 340 3000 340



m(-my),2e:

ne zadanie publiczne bqdzie realizowane wyiqcznie w zakresie dzialalnoSci po2ytku publicznego

-t6w);

2l

3)

Swiadczeri pieniqinych bqdzie slq odbywai wytqcznie w ramach prowadzonej odplatnej dziatalnoici po2ytku

:znego;

nt* / efu+e+reit sktadajqcy niniejszq ofertq nle zalega(-jq)* / zalega{jq'P z oplacaniem nale2noSci z tytulu zobowiqzari

tkowych;
* / eie+engir sktadajEcy niniejszq ofertg nie zalega(-jE)* / +ateeatJqf z optacaniem nale2noici z tytulu skladek na

pieczenia spoleczne;

rzawarte w czq6ci ll niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Re.iestrem Sqdowym* / innq-{#++iel#E€*iden€rq+

informacje podane w ofercie oraz zatqcznikach sq zgodne z aktualnyrn stanem prawnym i faktycznVm;

e zwiqzanym ze sktadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

, a tak2e wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby', ktorych dotyczq te dane, zlo2Yty stosowne

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
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