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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.: .pobierarue'vniepobieranie'" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedż, pozostawiając prawidłową. Przykład:
"I'lBeieF8Aie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

Prezydent Miasta Płocka

2019-05-29

II. Dane oferenta(-tów)

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Au
stowarzyszenie
0000215754
09-402 Płock, 3 maja 18 lok.204
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

• Cel: Wsparcie umiejętności wychowawczych rodzin dzieci z autyzmem i podobnymi zaburzeniami oraz nauka radzenia sobie ze stresem,
bezradnością, izolacją od otoczenia poprzez udzielenie im ciągłego wieloaspektowego wsparcia, w tym psychologicznego, pedagogicznego,
prawnego oraz pomoc w czasowej opiece w ciągu dnia nad dzieckiem (świetlica).
• Miejsce realizacji zadania: siedziba stowarzyszenia, Płock, ul. 3 maja 18, lok. 204, pow: 400 m2 (14 wyposażonych gabinetów do każdego
rodzaju terapii, niektóre z lustrem weneckim do diagnoz, monitorowania zajęć, 3 sale do zajęć SI, kuchnia z jadalnią, świetlica, łazienka,
zamykany na zamek hol z poczekalnią)
• Grupa odbiorców: min 10 osób z rodzin osób z autyzmem z Płocka, które nie radzą sobie w sytuacji kryzysowej związanej z diagnozą
autyzmu u ich dziecka.

Autyzm jest stosunkowo nowym zaburzeniem, wciąż nie do końca odkrytym, poznanym, wobec którego współczesna medycyna jest nadal
bezradna. Pojawia się ok. 2-go roku życia u dzieci, które rozwijały się prawidłowo siejąc ogromne spustoszenie w rozwoju dziecka i życiu całej
rodziny. Nabyte umiejętności znikają, bądż uwsteczniają się, nie rozwija się mowa, postępuję chęć izolacji od otaczającego świata, w tym od
rodziców, ich dotyku. Odtrącają bliskość, czułość, nie zależy im na kontakcie z drugim człowiekiem, pogrążają się we własnym świecie, który nie
jest zrozumiały dla otoczenia. Próby wyrwania ich z tego świata, odwrócenia uwagi od dziwnych rutynowych czynności, jak kręcenie się w kółko,
machanie sznureczkiem, obserwacja upadających przedmiotów, czy lizanie ich, kończy się wybuchem złości, atakami agresji, histerii.
Rodzice, ale także bliskie osoby z otoczenia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ze względu na szczególnie trudną sytuację jaką jest
wyżej opisany permanentny stan specyficznych trudności dziecka, są narażeni na ciągły stres. Jeśli ich nie obejmie się specjalistyczną pomocą i
wsparciem, często rodzi się w nich poczucie, że opieka nad dzieckiem z autyzmem przekracza ich możliwości. Następuje wypalenie, kryzys
psychiczny, a dodatkowym czynnikiem jest brak odpoczynku i odciążenia rodzica.
Rodzina osób z autyzmem jest często wypalona całodobową opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem, wyobcowana, często bez pracy i pomocy
innych, przeżywa kryzys psychiczny. Z naszych statystyk widać, że 7 na 10 związków małżeńskich się rozpada i matki zostają same. Pogrążają
się w niemocy psychicznej i finansowej, rezygnują z pracy, realizacji swoich potrzeb, zaniedbują się fizycznie a zawstydzone swoim wyglądem,
zachowaniem dzieci zaczynają izolować od otoczenia zarówno siebie jak i swoje dzieci. Pogrążają się marazmie rutyny i poczuciu
beznadziejności.
W ramach projektu podjęte zostaną następujące zadania:
A. Dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
·547 h czasowej opieki na świetlicy
• 30 h terapii TUS.
B. Dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi ze spektrum autyzmu:
• Odciążenie psychiczne i fizyczne rodziców w opiece nad dzieckiem z autyzmem poprzez umożliwienie czasowej opieki nad dzieckiem w
świetlicy terapeutycznej (8-17).
·4 h konsultacji z psychologiem, pedagogiem, prawnikiem
• 12 h spotkań Grupy Wsparcia,

1. REZULTAT główny: min.10 rodzin dzieci z autyzmem otrzyma wsparcie terapeutyczne dopasowane do swoich potrzeb i nauczy się radzić
sobie w sytuacjach kryzysowych z oraz możliwość pozostawienia dzieci ze spektrum autyzmu pod wykwalifikowaną opieką w świetlicy (8-17)
dopasowanej do potrzeb tej grupy społecznej.
2. Korzyści dla 10-20 dzieci z autyzmem w zakresie postaw, wiedzy, umiejętności i samodzielności:
• Nauka, że może funkcjonować samodzielnie bez rodziców, czuć się bezpiecznie i czerpać radość z nowego otoczenia,
• Zagospodarowany czas wolny od szkoły - świetlica
3. Korzyści dla 10-20 rodziców dzieci z autyzmem i podobnymi zaburzeniami:
• pomoc rodzinie "wyjść z kręgu" rozpaczy, poczucia beznadziejności, przeżyć paraliżujących ich funkcjonowanie, by zaczęli po prostu czerpać z
codzienności satysfakcję i mobilizację do "dobrego" życia razem ze swym chorym dzieckiem,
• ratowanie potencjału rodziny - możliwość pracy zawodowej rodziców, wyższy status materialny, większa satysfakcja z rodzicielstwa, mniejsze
ryzyko traumy u rodzeństwa;
• ochrona przed izolacją i odrzuceniem społecznym z powodu niepełnosprawności dziecka,
• nauczenie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dziecka,
• nauczenie się korzystania z należnych im przywilejów,
• możliwość pozostawienie dziecka pod czasową opieką.
Uzyskany efekt ma charakter trwały.
Rodziny osób z autyzmem nauczą się nie tylko radzenia w sytuacji kryzysowej, ale również zdobędą kontakty do innych rodzin, by móc wspierać
się wzajemnie a także w przyszłości pomogą wesprzeć inne rodziny z podobnym problem. Nauczą się korzystać z przysługujących im praw i
przywilejów zagwarantowanych ustawami, rozporządzeniami. Nauczą się dbać o swój wizerunek, wydobyć swoje piękno, by wyjść z izolacji do
społeczeństwa.
Rodzice nauczą się sprawować funkcję wychowawczą "trudnego" dziecka, nie będą czuć się bezradni wobec wybuchów agresji, złości, histerii
szczególnie w miejscach publicznych.
Rodziny osób z autyzmem odpoczną od całodobowej opieki nad nimi.
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IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczbykosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem "Odzyskać Więzi" 19):

Zajęcia terapeutyczne (TUS 10 h/me x 3mc, 50zl/h) 1 500,00 1 500,00 0,00
zl zl zl

2 Konsultacje z psychologiem, pedagogiem, 200,00 200,00 0,00
prawnikiem (2 h/me x 2 mc 50 zł/h) zł zł zł

3 Spotkania Grupy Wsparcia (4 h/m c x 3 me, 445,44 445,44 0,00
37,12zł/h) zł zł zł

4 Opieka i zajęcia świetlicowe w tym TUS (1 265,05 zł 7590,30 6654,56 935,74
x 2 pracowników x 3 me -III, IV 2019,547 h) zł zł zł

5 Wynagrodzenie kierownika projektu (400 zł/me x 3 1200,00 1 200,00 0,00
mc) zł zł zł

10935,74 10000,00 935,74
zł zł zł
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Oświadczam(y) że:
1. proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; .
2. w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie,flie~e8ieFaAie świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3. wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4. oferenUełefeAeł składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)'hale!ja( ją! z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
5. oferenUełefeAeł składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)'/~ale!ja( ją! z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

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

Data: 2019-01-30

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 wart. 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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