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Data i miejsce złożenia oferty
(wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA/OFgRTA W~PÓLWA+

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ( YCH)IPODMIOTU ( ÓW), O KTÓRYM ( YCH) MOWA VI ART. 3
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10 WOLC»lTARIAClB (D;z. U. ;z2QIQ r. Nr 234, pe;z. 1536Y!.,-
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie z zakresu pomocy społecznej
(rodzaj zadania publicznego")

"JESTEM TAK SAMO WAŻNA JAK INNE MAMY - zajęcia dla matek dzieci
niepełnosprawnych" .
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 02.04.2012 do 29.06.2012

W FORMIE
POWlBRbBl>UA REALlbACJI bADMnA PUBLlCbl'l'EGOIWSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA

PUBLICZNEG04

PRZEZ
Prezydenta Miasta Płocka
(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/Afe.eatAw5,6

1) nazwa: Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową "Jestem"



2) forma prawna: vii

()() stovvarzyszerrie

( ) kościelna osoba prawna

() spółdzielnia socjalna

() fundacja

( ) kościelna jednostka organizacyjna

() inna .

3) numer vvKrajowym Rejestrze Sądowym, w innvm relestFze lub ewideneli:vflł

KRS 0000184746

4) data wpisu, rejestracji lub utvvorzerria:ix 06.01.2004r.

5) nr NIP:774 19 09291 nr REGON: 610226568

6) adres:

miejscowość: Płock ul.: 3-go Maja 16

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:" -

gmina: Płock powiat:" płocki

woj ewództwo: mazowieckie

kod pocztowy: 09-400 poczta: Płock

7) tel.: 2426861 88 faks: 2426861 88

e-mail: miroslavva.klinger@onet.pl http:// www.jestemplock.org

8) numer rachunku bankowego: 28 1680 10880000300000107635

nazwa banku: INVEST BANK

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/efeeeatów'":

a) Mirosława Klinger

10) nazvva, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej

d· ktć c. . xiiiza ame, o orym mowa vvorercie:

NIE DOTYCZY

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz

nr telefonu kontaktowego)

Mirosława Klinger 605 824 805

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:



a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego

• wszechstronne działania na rzecz stworzenia warunków do pełnego rozwoju osób z
upośledzeniem umysłowym oraz poprawy ich wizerunku w społeczeństwie.
• pomoc rodzinom borykającym się z problemem niepełnosprawności.
• prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w
Warsztacie Terapii Zajęciowej.
• wspomaganie rozwoju psychoruchowego małych dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną w Ośrodku Pomocy Rewalidacyjnej.
• tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku.
• organizowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz obozów integracyjnych.
• propagowanie wizerunku osób niepełnosprawnych w mediach.
• organizowanie imprez integracyjnych (bale karnawałowe, pikniki, rajdy, olimpiady
sportowe)
• prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy.

b) działalność odpłatna pożytku publicznego:

• kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej
niesklasyfikowane

• działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana:
organizowanie wypoczynku i imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych

• działalność artystyczna i rozrywkowa pozostała, artystyczna i literacka działalność
twórcza:

organizowanie przedstawień teatralnych i występów osób niepełnosprawnych oraz
dla osób

niepełnosprawnych
• poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

13) jeżeli oferent /ofereIłei prowadzi/peewedeą 1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców NIE DOTYCZY

b) przedmiot działalności gospodarczej

NIE DOTYCZY

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji
publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej"

NIE DOTYCZY



ID. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Projekt ma na celu przeprowadzenie spotkań dla matek małych dzieci nie pełnosprawnych ,

przy jednoczesnym zapewnieniu opieki dla ich dzieci. Głównym celem projektu jest

umożliwienie matkom skorzystania z różnych form życia społecznego i kulturalnego. Chcemy

również poprawić ich wizerunek i wzmocnić samoocenę. Projekt adresowany jest do 12

matek małych dzieci niepełnosprawnych, będących w trudnej sytuacji ekonomicznej i

życiowej, często samotnie wychowujących dziecko. Zostaną wybrane spośród

kilkudziesięciu mieszkanek Płocka - podopiecznych naszego stowarzyszenia. W ramach

spotkań matki skorzystają z pomocy fryzjera, kosmetyczki, rehabilitantki, pójdą do kina,

teatru, restauracji. Będą też miały możliwość wymienić się doświadczeniami i wzajemnie

wesprzeć. Każde spotkanie będzie zorganizowane i prowadzone przez polityka społecznego

i psychologa. Zajęcia z dziećmi poprowadzą przygotowani wolonratiusze. Przewidujemy

dziewięć 3-godzinnych spotkań w 6 lub 12-osobowych grupach w zależności od rodzaju

zajęć.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich
przyczyn oraz skutków

11 Trudna sytuacja życiowa kobiet z racji wychowywania dziecka niepełnosprawnego ( brak

czasu na inne zajęcia, skierowane na siebie)

21 Trudna sytuacja ekonomiczna matek dzieci niepełnosprawnych ( brak środków

finansowych na korzystanie z życia społecznego i kulturalnego)

31 Mała zaradność życiowa na obecnym etapie życia

41 Niska aktywność społeczna ze względu na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym

51 Brak czasu i możliwości na różne formy spędzania czasu za względu na konieczność

poświęcania czasu dziecku niepełnosprawnemu

61 Obniżona samoocena ze względu na sytuację życiową

71 Obniżony poziom wizerunku zewnętrznego ze względu na brak środków finansowych

81 Zagrożenie problemami natury depresyjnej ze względu na ciężką sytuację życiową

91 Zagrożenie problemami zdrowotnymi ze względu na duży stres i trudy życia codziennego

UD adresatów zadania

adresatów docelo ch dzieci



Płocka. Projekt jest adresowany do 12 kobiet. Pośrednią grupą beneficjentów są dzieci tych

matek.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją
zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do
podwyższenia standardu realizacji zadania. 15

NIE DOTYCZY

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/efeeeeei" otrzymałlatnymałi17 dotację
na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem
inwestycji, które zostały dofmansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty
o

NIE DOTYCZY

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

11 Poprawa wizerunku zewnętrznego 12 matek dzieci niepełnosprawnych

21 Dowartościowanie matek - wzmocnienie samooceny i wiary we własne możliwości

31 Rozbudzenie aspiracji życiowych

41 Poprawa stanu psychofizycznego

51 Poznanie życia kulturalnego

61 Wyciągnięcie z I przeciwdziałanie izolacji społecznej

71 Umożliwienie nabycia pozytywnych wzmacniających doświadczeń

81 Podniesienie nadziei

91 Dawanie i otrzymywanie wzajemnego wsparcia

Realizacja wlw celów nastąpi poprzez spotkania grupowe obejmujące zajęcia z fryzjerką,

kosmetyczką, rehabilitantką, wyjście do kina, teatru, restauracji. Wszystkie zajęcia

organizowane i prowadzone przez psychologa i polityka społecznego ukierunkowane na

wspieranie grupy.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

ZASIĘG TERYTORIALNY OBJĘTY DZIAŁANIAMI:

Województwo mazowieckie, miasto Płock.



PLACÓWKA/OBIEKT PROWADZENIA DZIAŁAN:

Świetlica w siedzibie Stowarzyszenia "Jestem" Płock ul. 3-go Maja 16, przestrzeń publiczna

w Płocku.

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego"

Przedmiotem niniejszego projektu jest przeprowadzenie 9 spotkań z matkami małych dzieci

niepełnosprawnych, będących w trudnej sytuacji życiowej. Spotkania te będą miały na celu

przede wszystkim podniesienie aktywności i zaradności matek, poprawę ich wizerunku,

wzmocnienie samooceny, przeciwdziałanie izolacji społecznej, umożliwienie skorzystania z

różnych form rozrywki kulturalnej. Na części spotkań przewidziany jest poczęstunek, na

ostatnim upominek w postaci książki. Beneficjentki będą fotografowane podczas zajęć i na

koniec projektu otrzymają pamiątkowe albumy ze zdjęciami.

Projekt będzie przebiegał w następujących etapach:

I. Etap przygotowawczy

1/ Zatrudnienie osób do projektu ( koordynator, psycholog, polityk społeczny, fryzjerka,

kosmetyczka, rehabilitantka, księgowa, wolontariuszki)

2/ Przygotowanie planu zajęć - specjaliści prowadzący

3/ Przygotowanie ankiet dla matek - specjalista

4/ Kontakty (wstępne telefoniczne) z matkami, wybór osób do projektu oraz umówienie

terminów spotkań - koordynator, psycholog

5/ Zakup art. spożywczych do poczęstunku podczas spotkań - koordynator

6/ Zakup materiałów do zajęć fryzjerko-kosmetycznych - specjaliści

6/ Zakup książek i albumów do zdjęć - specjaliści

II. Etap właściwy

Zorganizowanie i przeprowadzenie przez dwóch specjalistów dziewięciu 3 - godzinnych

spotkań dla matek małych dzieci niepełnosprawnych ( 6 lub 12-osobowe grupy).

Jednocześnie zajęcia dla ich dzieci z wolontariuszkami. Program kolejnych spotkań dla

matek będzie obejmował:

1/ poprawę wizerunku zewnętrznego - spotkanie z fryzjerką, która dobierze i ułoży

odpowiednią fryzurę oraz doradzi jak dbać o włosy i jakich kosmetyków pielęgnacyjnych

używać ( 2 spotkania w grupach 6-osobowych). Do zadań prowadzących będzie należało

wspieranie matek, rozmowy i porady a także przygotowanie sali, narzędzi i poczęstunku

2/ poprawę wizerunku zewnętrznego - spotkanie z kosmetyczką, która udzieli porad w



zakresie dbania o cerę i paznokcie, wykonana drobne zabiegi kosmetyczne (2 spotkania w

grupach 6-osobowych). Do zadań prowadzących będzie należało wspieranie matek,

rozmowy i porady a także przygotowanie sali, narzędzi i poczęstunku

31 poprawę stanu fizycznego - spotkanie z rehabilitantką, która nauczy różnych ćwiczeń

przeciwdziałających schorzeniom układu kostno-mięśniowego, sposobów szybkiego

relaksu. Matki poćwiczą razem w grupie, wykonają prosty masaż w parach, będą miały

możliwość indywidualnej konsultacji ( 1 spotkanie w grupie 12-osobowej )

41 korzystanie z życia kulturalnego - wspólne wyjście do kina. Film zostanie dobrany

odpowiednio do potrzeb psychicznych kobiet

51 korzystanie z życia kulturalnego - wspólne wyjście do teatru

61 korzystanie z przestrzeni publicznej - wspólne wyjście do restauracji. Podczas posiłku w

miłym otoczeniu i atmosferze uczestniczki będą mogły porozmawiać o swoich

doświadczeniach, planach na przyszłość i możliwych sposobach ich realizacji

71 wzajemne wsparcie - spotkanie kończące projekt w siedzibie stowarzyszenia. Przy

poczęstunku, matki będą miały możliwość szczerej rozmowy, udzielenia sobie wsparcia,

określenia swoich potrzeb i oczekiwań. Na spotkaniu każda z kobiet otrzyma upominek w

postaci książki i albumu ze zdjęciami z projektu. Matki wypełnią także ankiety

W czasie spotkań opisanych w numerze 1, 2, 3 i 8 odbędą się równolegle zajęcia dla dzieci

prowadzone przez wolontariuszy z Medycznej Szkoły Policealnej w odpowiednio

wyposażonych salach. Brak opieki dla dzieci uniemożliwiałby udział części matek w

spotkaniach.

Łącznie przewidujemy 7 spotkań/21 godzin zajęć dla każdej matki. Ilość wszystkich spotkań

w grupach - 9, ilość wszystkich godzin spotkań - 27. Liczba beneficjentów - 12 matek dzieci

niepełnosprawnych. Liczba zajęć dla dzieci niepełnosprawnych - 6.

III. Etap końcowy

11 Podsumowanie efektów projektu przygotowujących do końcowego sprawozdania (analiza

ankiet) - koordynator

21 Rozliczenie projektu merytoryczne - koordynator

31 Rozliczenie oroiektu finansowe - ksieqowa



9. Harmonoaram"
Zadanie publiczne realizowane w okresie od 02.04.2012r. do 29.06.2012r.

Poszczególne działania w zakresie I Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialnyza
realizowanegozadaniapublicznego" poszczególnych działaniew zakresie realizowanegozadania

działań publicznego

I. Etap przygotowawczy

Zatrudnienie osób do projektu I Kwiecień oferent

Przygotowanie planu zajęć I Kwiecień oferent

Przygotowanie ankiet dla matek I Kwiecień oferent

Kontakty (wstępne telefoniczne) z
matkami i wybór osób do projektu I Kwiecień
oraz umówienie terminów spotkań

oferent

oferentZakup części art. spożywczych do I Kwiecień -czerwiec
poczęstunku

oferentZakup materiałów do zajęć I Kwiecień

oferentZakup upominków dla matek I Kwiecień -czerwiec

II. Etap właściwy

Przeprowadzenie 2 spotkań z fryzjerką
w grupach 6-osobowych na terenie I Kwiecień-maj
stowarzyszenia. Zajęcia 3-godzinne
prowadzone przez dwóch specjalistów
Poczęstunek

oferent

Przeprowadzenie 2 spotkań z ... .
kosmetyczką w grupach 6- osobowych I Kwiecień-mai
na terenie stowarzyszenia. Zajęcia 3-
godzinne prowadzone przez dwóch
specjalistów. Poczęstunek

oferent

Przeprowadzenie 4 zajęć dla dzieci I Kwiecień-maj
niepełnosprawnych (zapewnienie
opieki w trakcie zajęć dla matek)

oferent

oferentWspólne wyjście do kina Maj/czerwiec

Wspólne wyjście do teatru Maj/czerwiec

Przeprowadzenie 1 spotkania z
rehabilitantką w grupie 12 osobowej na I Czerwiec
terenie stowarzyszenia. Zajęcia 3-
godzinne prowadzone przez dwóch
specjalistów. Poczęstunek

oferent

oferent

oferentPrzeprowadzenie zajęć dla dzieci I Czerwiec
niepełnosprawnych (zapewnienie
opieki w trakcie zajęć dla matek)

Wspólne wyjście do restauracji I Czerwiec oferent

Spotkanie kończące projekt. Zajęcia 3-
godzinne prowadzone przez dwóch I Czerwiec
specjalistów. Poczestunek i upominki.

oferent



III. Etap końcowy

Czerwiec

Przeprowadzenie zajęć dla dzieci
niepełnosprawnych (zapewnienie
opieki w trakcie zajęć dla matek) I Czerwiec oferent

Podsumowanie efektów projektu
przygotowujących do końcowego
sprawozdania (analiza ankiet)

Czerwiec oferent

Rozliczenie projektu merytoryczne Czerwiec oferent

Rozliczenie projektu finansowe oferent

10. Zakładane rezultaty realizacii zadania nubliczneao"

• Zostanie przeprowadzonych 9 spotkań dla matek małych dzieci

niepełnosprawnych - razem 27 godziny zajęć

• 12 matek otrzyma poradę fryzjerską dotyczącą dbania o włosy, doboru

odpowiedniej fryzury i używania stosownych kosmetyków pielęgnacyjnych

• 12 matek uzyska usługę fryzjerską

• 12 matek otrzyma poradę kosmetyczną dotyczącą dbania o cerę i stosowania

odpowiednich kosmetyków pielęgnacyjnych

• 12 matek uzyska usługę kosmetyczną

• 12 matek nauczy się prostych ćwiczeń gimnastycznych poprawiających

sprawność, przeciwdziałających schorzeniom układu kostno-mięśniowego,

• 12 matek obejrzy film poprawiający ich samopoczucie psychiczne

• 12 matek obejrzy przedstawienie teatralne wzbogacające ich życie wewnętrzne

• 12 matek wymieni się doświadczeniami i otrzyma wzajemne wsparcie podczas

spotkań w restauracji i stowarzyszeniu

• 12 matek otrzyma upominki w postaci książki i albumu ze zdjęciami

• 12 matek otrzyma wsparcie od psychologa

• 12 matek nawiąże nowe znajomości, skutkujące możliwością wsparcia w

przyszłości

• u 12 matek nastąpi poprawa wizerunku, samooceny, samopoczucia, wiary we

własne możliwości

• 12 dzieci otrzyma opiekę i zajęcia z wolontariuszkami



IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

l. Kosztorys ze wzgledu na rodzai kosztów:
L Rodzaj kosztów" ~ N .~ Koszt Z tego do Z tego z Koszt dot;
p o ~ E całkowity pokrycia z finansowych pokrycia z

t:: '--'
"O

~ 'lij' (w zł) wnioskowa środków wkładuo N'-'-o o "O nej dotacji własnych, osobowego,
'Ul ~ o.g Vl ~ (w zł) środków z w tym pracyos:: innych społecznej"Oo źródeł, w członków i'-'

N tym wpłat i świadczeńVl

~ opłat wolontariusz
adresatów y (w zł)
zadania
publiczneg
024 (w zł)

I Koszty merytoryczne"
po strome
Stowarzyszenia
"Jestem"

I Specjalista psycholog 32 60,00 + Godz. 2299,00 2299,00 0,00 0,00
9 spotkań + 5 godz.· 19,74%
(umowa zlecenie +
narzuty)

2 Specjalista polityk 32 60,00 + Godz. 2299,00 2299,00 0,00 0,00
społeczny 9 spotkań 19,74%
+ 5 godz ..•
(umowa zlecenie +
narzuty)

3 fryzjerka 2 spotkania 6 50,00 Godz. 300,00 300,00 0,00 0,00
(umowa o dzieło)

kosmetyczka 2
4 spotkania (umowa o 6 50,00 Godz. 300,00 300,00 0,00 0,00

dzieło)

5 rehabilitantka 1
spotkanie (umowa o 3 60,00 Godz. 180,00 180,00 0,00 0,00
dzieło)

6 Opieka nad dziećmi
podczas warsztatów
razem 18 godz. przez 54 10,00 Godz. 540,00 0,00 0,00 540,00
trzech wolontariuszy

7 Przygotowanie ankiet
wolontariusz 1 200,00 Osoba 200,00 0,00 0,00 200,00

8 Poczęstunek dla
matek i dzieci fa VAT 6 100,00 Pakiet 600,00 600,00 0,00 0,00

9 Art. do zajęć z
fryzjerką i 1 300,00 Pakiet. 300,00 300,00 0,00 0,00
kosmetyczką fa VAT

I Bilety KM dla matek
O fa VAT 100 2,50 Szt. 250,00 250,00 0,00 0,00



1 Upominki - książki,
1 albumy ze zdjęciami 12 70,00 Pakiet 840,00 840,00 0,00 0,00

fa VAT
1
2 Wywołanie zdjęć fa 1 200,00 Pakiet 200,00 200,00 0,00 0,00

VAT
1
3 Bilety do kina fa VAT 14 30,00 Szt. 420,00 420,00 0,00 0,00

1 Bilety do teatru fa
4 VAT 14 70,00 Szt. 980,00 980,00 0,00 0,00

1 Posiłek w restauracji
5 fa Vat 14 50,00 Szt, 700,00 700,00 0,00 0,00

I Koszty obsługi"
I zadania publicznego, w

tym koszty
administracyjne po
stronie Stowarzyszenia
"Jestem"

I) Koordynator 1 300,00 Osoba 300,00 0,00 0,00 300,00
2) Księgowa

(umowa o dzieło) 1 150,00 Osoba 150,00 150,00 0,00 0,00

I Inne koszty, w tym
l koszty wyposażenia i
I promocji po stronie ...

(nazwa Oferenta27):

1) .........
.........
2) .........
.........

l
V Ogółem 10858,00 9818,00 0,00 1040,00

2.P Od , 'dla fi d br----- .. ---- ------- ...---------P"t-

l Wnioskowana kwota dotacji 9818,00 90,42%

2 Srodki finansowe własne" - -
3 Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w - -

pkt. 3.1- 3.329

3.1 Wpłaty i opłaty adresatów zadania nubliczneao" - -
3.2 Środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z - -

budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych,
środki z funduszv strukturalnvch"

3.3 pozostałe" - -
4 Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna 1040/00 9,58%

członków)
5 Ogółem (środki wymienione w pkt 1-4) 10858 00 100%



3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych"

Nazwa organu administracji Kwota środków Informacja o tym, czy Termin rozpatrzenia w
publicmej lub innej jednostki sektora (w zł) wniosek (oferta) o przypadku wniosków
finansów publicmych przyznanie środków (ofert) nierozpatrzonych

został (-a) rozpatrzony (- do czasu złożenia oferty
a) pozytywnie, czy też
nie został (-a) jeszcze
rozpatrzony (-a)

Nie dotyczy TAKlNIE34

TAKlNIE35

TAKlNIE36

TAKlNIE37

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

* W pozycjach 1.1 i 1.2 godziny pracy specjalistów obejmują 27 godzin prowadzenia spotkań i
5 godzin dla prac przygotowawczych przed pięcioma spotkaniami na terenie stowarzyszenia
(przygotowanie i posprzątanie sal, przygotowanie artykułów i narzędzi, przygotowanie
poczęstunku, przygotowanie albumów ze zdjęciami, zakup książek itp.)

v. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

Koordynator - mgr pedagogiki, osoba z doświadczeniem w prowadzeniu, rozliczaniu
koordynowaniu projektów
Specjaliści prowadzący zajęcia - 2 osoby: mgr politologii - 15 lat pracy z osobami
niepełnosprawnymi, doświadczenie w pracy w różnych projektach, mgr psychologii z 10-
letnim doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzicami,
doświadczenie w pracy w różnych projektach
Fryzjerka i kosmetyczka - osoby z doświadczeniem w swoich zawodach
Rehabilitantka - specjalista z doświadczeniem w pracy w zawodzie
Wolontariusze - uczennice wydziału terapii zajęciowej Medycznej Szkoły Policealnej
Księgowa - osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem w rozliczaniu projektów

2. Zasoby rzeczowe oferentaJoferent6w39 orzewidvwane do wykorzystania orzv realizacii zadania"

Stowarzyszenie posiada:

1/ Świetlicę wyposażoną w meble i przystosowaną do zajęć grupowych
2/ Odpowiednio wyposażone sale dla dzieci niepełnosprawnych
3/ Zaplecze kuchenno - sanitarne
4/ Biuro z telefonem i kserokopiarką oraz aparat fotograficzny



3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze
wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

Stowarzyszenie "JESTEM" jest organizacją działającą na rzecz osób z niepełnosprawnością
umysłową z terenu miasta Płocka i powiatów, z powodzeniem realizuje swoją misję poprawy
wizerunku tych osób i zapewnia im aktywne uczestniczenie w różnych sferach życia społecznego.
Wpisało się wyraziście w świadomość społeczności lokalnej i władz miasta Płocka oraz władz
powiatów. Stowarzyszenie prowadzi:

• Warsztat Terapii Zajęciowej (od 1995r) - pierwszy w mieście, w którym prowadzona jest
rehabilitacja społeczna i zawodowa ONI

• Ośrodek Pomocy Rewalidacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych w wieku od O do 7 roku życia
działa od 1998 r. Zdiagnozowaliśmy około 300 dzieci. Od 2000 r. przez kolejne osiem lat
współpracowaliśmy z PFRON w ramach programu PARTNER. Pracę w ośrodku nieustannie
udoskonalamy po to, aby proces rewalidacji stawał się bardziej skutecznym.

Od wielu lat organizujemy dla swoich najmłodszych podopiecznych bale karnawałowe z paczkami,
które sprawiają im wiele radości. Do pomocy udaje nam się zaangażować wolontariuszy z Policealnej
Szkoły Medycznej lub firmy LEVIS STRAUSS, którzy prowadzą imprezy z dużym zaangażowaniem.
Jesteśmy inicjatorami pikników integracyjnych na pożegnanie lata, organizowanych dla
podopiecznych pięciu WTZ miasta Płocka.
W 2007r. jako jedna z dziesięciu organizacji w Polsce podpisaliśmy z PFRON porozumienie trzyletnie
dot. realizacji programu pilotażowego "Trener Pracy- zatrudnienie wspomagane osób
niepełnosprawnych" .
W 2010r. realizowaliśmy pięć programów współfinansowane przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego:

• "Praktyki zawodowe jako pierwszy krok do pracy - wyrównywanie szans osób
niepełnosprawnych intelektualnie na otwartym rynku pracy"

• "Chcę pracować - kampania informacyjna na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób
niepełnosprawnych intelektualnie na otwartym rynku pracy"

• "Usprawnianie drogą do samodzielności - zajęcia grupowe i indywidualne dzieci
niepełnosprawnych"

• Mikołaj pełen niespodzianek - zabawa karnawałowa dla dzieci niepełnosprawnych"
• Wspólnie z "Fundacją Praca dla Niewidomych" zrealizowaliśmy projekt "Wiedzieć mądrze"

kształtujący świadomość i wiedzę dzieci i młodzieży na temat niepełnosprawności.
W 2011 r realizowaliśmy następujące projekty:
współfinansowane przez Urząd Miasta Płocka:

• .Poznawać lepiej" - stymulacja psychoruchowa dzieci niepełnosprawnych.
• "By żyło się lepiej" - zajęcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie terapii

ręki i relaksacji.
współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego:

• "Inny, ale taki sam" - program edukacyjny kształtujący pozytywny wizerunek osoby
niepełnosprawnej dla dzieci szkół podstawowych z terenu powiatu płockiego.

• "ONI mogą pracować" - kampania informacyjna na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób
niepełnosprawnych intelektualnie na rynku pracy oraz ich integracji ze społeczeństwem.

• "Wiem więcej" - warsztaty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych podnoszące umiejętności
sprawowania nad nimi opieki.

• "Gwiazdka dla każdego dziecka" - zabawa mikołajkowa z paczkami aktywizująca dzieci
niepełnosprawne.

• "ONI potrafią" - kampania promująca możliwości wytwórcze i pozytywny wizerunek osób
niepełnosprawnych intelektualnie.



NIE DOTYCZY

4. Informacja, czy oferent/efeeeaei" przewiduje( -ą) zlecać realizację zadania publicznego w
trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Oświadczam (-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku

publicznego oferenta/efereetew";
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobiemnie/niepobieranie43 opłat od

adresatów zadania;
3) oferent/efereeei'' jest/są" związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 31.05.2012r.
4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem,

przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do
systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne
oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późno zm.);

5) oferent/efeeeeei" składający niniejszą ofertę nie zalega f-:j-ą)/ffiłega( jV4'1 z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne";

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem
Sądowym/włeśeiwą e'łłideaeją49;

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym
stanem prawnym i faktycznym.

p.•..•....... Slo:w' ·~~(trfrA

Młrdśł~~l)$lDtgieT

(podpis osoby upoważnionej
lub podpiiiY oiiób '1po,.,ażpjonych

do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta! efefeBł:ew50

Data1of.4.~Q!łt:;{ ą{;~ .
Załączniki:
l. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji"


