
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:
„pobieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

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

2. Tryb w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego 1) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

4. Tytuł zadania publicznego "Świetlica w Idealnym Świecie II"

5. Termin realizacji zadania publicznego 2) Data rozpoczęcia 2018-10-01 Data zakończenia 2018-12-21

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz adres do
korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

Nazwa: INSTYTUT TWÓRCZEJ INTEGRACJI
Forma prawna: fundacja
KRS lub inna ewidencja: 0000393362
Adres: 41-200 SOSNOWIEC , Plac Kościuszki 5

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym dane
osób upoważnionych do składania wyjaśnień
dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Aleksander Mańka 602520139 
Iwona Durek 506350707 
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego realizacji, grup
odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

Zadanie polega na utworzeniu świetlicy dla 6 - 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną od poniedziałku do piątku przez 4 godziny w
Mieszkaniu treningowym przy ul Małachowskiego w Sosnowcu. Punktem wyjścia jest pogląd, że dorosłość niepełnosprawnych intelektualnie
powinna
być interesująca, a ich czas wolny wymaga wypełnienia różnorodnymi zaspokajającymi indywidualne potrzeby formami rekreacji i wypoczynku
oraz że to niepełnosprawni intelektualnie wiedzą najlepiej, czego chcą i potrzebują. Dlatego powinni być wspierani w zabieraniu głosu we
własnych sprawach i słuchani, abyśmy mogli uczyć się od nich, jak chcieliby żyć. Niekiedy niedoceniana potrzeba wrażliwości estetycznej tych
osób, potrzeba ekspresji siebie musi być wspierana poprzez zaangażowanie w działalność dziennych centrów aktywności. Grupą docelową
uczestniczącą w zajęciach świetlicowych są absolwenci Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu – placówki przeznaczonej dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowany, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Jednocześnie mogą to być wszyscy
podopieczni wszystkich placówek, które zajmują się edukacją, rehabilitacją osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną od ukończenia
szkoły do późnej starości. Beneficjenci projektu to – mieszkańcy miasta Sosnowca. Jest to szczególnie wymagająca grupa społeczna ze
względu na specyfikę funkcjonowania. Praca z nimi wymaga znajomości podstaw pedagogiki specjalnej i wielkiego serca, cierpliwości,
opanowania, zrozumienia tej szczególnej grupy osób. Są to osoby z różnego typu wielokrotnymi dysfunkcjami - od neurologicznych aż po
genetyczne. Często poruszają się na wózkach inwalidzkich, mają autyzm, zespół downa, epilepsję oraz inne schorzenia. Na co dzień wymagają
wzmożonej opieki i wsparcia. Terapeuci w świetlicy będą starali się zapewnić im na co dzień optymalne warunki do kreatywności, rehabilitacji
społecznej, zawodowej, do rozwoju osobistego ale również dbać o równowagę czyli możliwość odpoczynku i relaksu. Dorośli z NI mają prawo do
godnego życia i aktywności– która nadaje mu głęboki sens! W pracach świetlicy brać będą wolontariusze, których rola będzie polegała na
wspieraniu uczestników zajęć w wykonywaniu zadań związanych z prostymi czynnościami porządkowymi, zawodowymi, domowymi, podczas
wszystkich aktywności.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Rozwój umiejętności czynności samoobsługowych w zakresie prawidłowego funkcjonowania, szeroka samoobsługa umożliwiająca zamieszkanie
w lokalu wspomaganym. Zapewnienie opieki dla 6 – 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach zajęć świetlicowych, codziennie w
dni powszednie w godzinach od 9.00/10.00 do 13.00/14.00, a tym samym zapewnienie wytchnienia dla ich rodziców/opiekunów.
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IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Kosz całkowity
(zł)

do poniesienia z
wnioskowanej dotacji

3)

(zł)

do poniesienia ze
środków finansowych

własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego 4)

(zł)

INSTYTUT TWÓRCZEJ INTEGRACJI 19):

1 wynagrodzenie terapeutów 5 800,00
zł

5 800,00
zł

0,00
zł

2 nadzór pedagogiczny 600,00
zł

600,00
zł

0,00
zł

3 materiały do zajęć 300,00
zł

300,00
zł

0,00
zł

4 obsługa finansowo-księgowa 300,00
zł

300,00
zł

0,00
zł

5 zapewnienie poczęstunku 180,00
zł

0,00
zł

180,00
zł

Koszty ogółem 7 180,00
zł

7 000,00
zł

180,00
zł
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Data: 2018-09-12

Oświadczam(y) że:
1. proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2. w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3. wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
5. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

...............................................

...............................................

...............................................

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta

Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z
innego rejestru lub ewidencji.

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.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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