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ata i miejsce zlozenia oferty
a organ administracji publicznej)

OFERTA
ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-OW),
O KTORYM (-YCH) MOWA WART. 3 UST. 3 USTAWY
Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAtALNOSCi POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

(Dz. U. z2014 r., poz. 1118 zezm.)
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
dziafalnosc na rzecz osob niepefnosprawnych realizowanego przez
prowadzenie rehabilitacji osob niepefnosprawnych
(rodzaj zadania publicznego)

ABC REHABILITACJI
(tytul zadania publicznego)

w okresie od 1 XI 2015r. Do 30 XII 2015r.
WFORMIE
WSPARCIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
PRZEZ

Zarzqd Powiatu w Stawnie
z siedzib^ w Slawnie przy ul. Sempotowskiej 2a

sMadana na podstawie przepisow dziatu II rozdziatu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta
1)
2)

nazwa: Stowarzyszenie Rodzicow i Przyjacioi Dzieci ze Specjalnymi
Potrzebami Edukacyjnymi ,,Razem"
forma prawna:

(X) stowarzyszenie
{ ) koscielna osoba prawna
( ) spoldzielnia socjalna

( ) fundacja
( } koscielna jednostka organizacyjna
( ) inna

3) numer w Krajowym Rejestrze S^dowym, w innym rejestrze iub ewidencji:
0000260034
4) datawpisu, rejestracji Iub utworzenia: 04.07.2006
5) nr NIP: 499-05-18-470

nr REGON: 320233593

6) adres:
miejscowosc. Slawno ul.: Mielczarskiego 1
dzielnica Iub inna jednostka pomocnicza:
gmina: SJawno powiat: stawiehski
wojewodztwo: zachodniopomorskie
kod pocztowy: 76-100 poczta: Stawno
7} tel.: 605057770
e-mail:

faks:http://

8) numer rachunku bankowego: 87 9317 0002 0000 0322 2000 0010
nazwa banku: Bank Spo/dz/e/czy w Sfawnie
9}

nazwiska i imiona osob upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentow:
a) Bozena Mielcarz - prezes
b) Wioletta Romanowska - skarbnik

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonuj^cej
zadanie, o ktorym mowa w ofercie:
Stowarzysze/7/e Rodzicow i Przyjacioi Dzieci ze Specjalnymi
Potrzebami Edukacyjnymi ,,Razem"
ul. Mielczarskiego 1
76-100 SJawno
tel. 605 057 770
11) osoba upowazniona do skladania wyjasnien dotycz^cych oferty (imie i nazwisko oraz nr
telefonu kontaktowego)
Bozena Mielcarz
tel. 605057770

12) przedmiot dziatelnosci pozytku publicznego:

a)

dziafalnosc statutowa nieodptatna

• Inicjowanie i prowadzenie dziaiah na rzecz poprawy warunkow zycia osob
niepetnosprawnych, w szczegolnosci poprzez prowadzenie dziennego osrodka
rehabilitacyjno-terapeutycznego dia dzieci oraz wspotdzialanie w prowadzeniu
rehabilitacji leczniczej w roznych formach
• Opieka dzienna nad dziecmi niepetnosprawnymi - praca woiontariuszy i rodzicow
b) dziatalnosc statutowa odptetna
nie dotyczy

13) jezeli oferent /oferenci prowadzi/prowadza, dzialalnosc gospodarcza,:
a) numerwpisu do rejestru przedsi^biorcow

b) przedmiot dzialainosci gospodarczej
nie dotyczy

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentow wobec organu administracji
publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej
nie dotyczy

HI. Szczegotowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do
realizacji
1)

Krotka charakterystyka zadania publicznego

Codzlenna, Indywidualna praca rehabilitantki z kazdym dzieckiem przez 30 - 50 minut (w
zateznosci od samopoczucia dziecka i jego mozliwosci) poprzez dobor odpowiednich
cwiczeh.
Prowadzenie zajec opiekuticzych grupowych i indywidualnych przez woiontariuszy i
stazystki.
Zapewnienie dzieciom przez 7 godzin dziennie od poniedziatku do pia_tku fachowych i
wtesciwych warunkow stymulujqcych rozwoj psychofizyczny. Osrodek dysponuje
odpowiednim sprzetem.

2)

Opis potrzeb wskazuja_cych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn
oraz skutkow

utrzymanie I podniesienie sprawnosci psychoruchowej dzieci lezqcych i
dochodzqcych na rehabilitate,,
zapobieganie przykurczom i niedowtadom kohczyn,
wyrabianie zaradnosci osobistej i pobudzanie aktywnosci spotecznej osoby
niepetnosprawnej,
wyrabianie umiejetnosci samodzielnego wypetniania rot spofecznych,
likwidacje barier w szczegolnosci architektonicznych, urbanistycznych,
transportowych, technicznych, w komunikowaniu sie i dostepie do informacji,
ksztaftowanie w spoteczenstwie wtasciwych postaw i zachowah sprzyjajqcych
integracji z osobami niepetnosprawnymi.
usprawnianie ruchowe i dobor odpowiednich cwiczen na podstawie diagnoz
lekarskich dla dzieci, ktore otrzymujq szanse na normalny rozwoj
wzrost satysfakcji zyciowej dzieci i rodzicow,
pomoc rodzlcom z Miasta Sfawno - umozliwienie im rehabilitacji ich
niepetnosprawnych dzieci, bez koniecznosci dalekich dojazdow do S/tvps/ca lub
Koszalina
3)

Opis grup adresatow zadania publicznego

Adresatem zadania 53 dzieci i mfodziez wymagajqca rehabilitacji z zakresu:
m
dzieciece porazenie mozgowe,
• zespof Downa,
" rozszczep kregostupa,
• zaburzenia rozwojowe wczesno-dzieciece
• skoliozy
Jest to grupa, ktora wymaga codziennej rehabilitacji ze wzgledu na swoj stopien
niepeinosprawnosci ruchowej spowodowanej wrodzonymi wadami rozwojowymi. 83 to dzieci
ze Stawna i gminy Sfawno. Sfa/g rehabilitacji objeto 8 dzieci, w tym 5 z Miasta Sfawno.
4) Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwi^zanych z realizacja^ zadania
publicznego, w szczegolnosci ze wskazaniem w jaki sposob przyczyni si§ to do podwyzszenia
standardu realizacji zadania.

nie dotyczy
5) Informacja, czy w cicjgu ostatnich 5 lat oferent/oferenci otrzymat/otrzymali
dotacj^ na
dofinansowanie inwestycji zwiqzanych z reaiizacja. zadania publicznego z podaniem inwestycji, ktore
zostaty dofinansowane, organu ktory udzielil dofinansowania orazdaty otrzymania dotacji.
nie dotyczy
6) Zaktedane cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ich realizacji

Gfownym celem sktadanej ofertyjest podniesienie sprawnosci fizycznej i intelektualnej dzieci
dotknietych porazeniem mozgowym, zespotem Downa i rozszczepem kregostupa poprzez
codziennq rehabilitate ciaia. Jednoczesnie poprzez wspolny pobyt w osrodku terapeutyczno-

rehabilitacyjnym rozwijanie procesow intetektualnych podoplecznych, proby integracji ze
srodowiskiem, dostarczenie bodzcow majacych wptyw na dobre samopoczucle dzlecl
niepetnospra wnych.
7) Miejsce realizacji zadania publicznego

Dzienny Osrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny w Sfawnie
ul. Mielczarskiego 1
76-100 Stawno
8) Opis poszczegolnych dziatah w zakresie realizacji zadania publicznego

Jedynym dziataniem, na ktore chcielibysmy przeznaczyc otrzymane srodki jest codzienna
rehabilitacja dzieci prowadzona przez rehabilitanta posiadajqcego aktualne uprawnienia do
wykonywania zawodu. Zajecia z dziecmi bedq prowadzone na terenie osrodka od godz. 8.00
do 14.00. Poziom niesprawnosci ruchowej oraz uposledzenia umysfowego naszych
podopiecznych zaiezny jest nie tylko od stopnia uszkodzenia mozgu, ale takze od sposobu
usprawniania i nauczania. Dlatego tak waznejest aby pamietac, ze kazde dziecko, ktore ma
zapewnionq wfasciwq opieke moze osiqgnqc optimum swoich moztiwosci, pomimo
wystepowania zaburzeh ruchowych. Stymulacja wszystkich sfer rozwojowych nie dopusd
do powstania wtornych zaburzeh dodatkowo uposledzajqcych rozwoj. Waznym elementem
kazdej rehabilitacji jest jej regularnosc. Dlatego wazne jest, aby osrodek funkcjonowat nie
przerwanie. Do tego celu niezbedne jest regularne wsparcle finansowe.

9) Harmonogram
Zadanie publiczne realizowane w okresie Od 1 LISTOPADA 2015 T. do 30 GRUDNIA 2015 r.
Poszczegolne dziatania w zakresie
realizowanego zadania publicznego141

codzienna rehabilitacja

Terminy realizacji
poszczegolnych
dziafari

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za dziatanie w
zakresie realizowanego zadania publicznego

Sierpieri, Wrzesieri,
Pazdziernik, Listopad

Stowarzyszenie Rodzicow i Przyjacioi
Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami
Edukacyjnymi ,,Razem"

10) Zakiadane rezultaty realizacji zadania publicznego
Podniesienie sprawnosci fizycznej dzieci.
Osiqgniqcie kolejnych etapow rozwoju ruchowego matych dzieci.
Danie szansy dzieciom niepefnosprawnym na dalszy psychofizyczny rozwoj.
Danie szansy ,,naszym dzieciom" na sprawne funkcjonowanie w spoleczenstwie
Zaspokajanie oczekiwan rodzicow, ze potrzeby ich dzieci realizowane sq na odpowiednim
poziomie z uwzglednieniem potrzeb rozwojowych.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego
Kosztorys ze wzgl^du na rodzaj kosztow:
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1)

Przewidywane zrodia finansowania zadania publicznego
1

1

Wnioskowana kwota dotacji

3000 zl

63,8 %

2

Srodki finansowe wtasne17>

500 zl

10,6%

3

Srodki finansowe z innych zrodet ogoiem
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srodki finansowe z innych zrodet publicznych (w szczegolnosci: dotacje

%
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srodki z funduszy strukturalnych)171
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4

Wkfad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoteczna cztonkow)

5

Ogotem (srodki wymienione w pkt 1 - 4)

%
25,6 %

4700 zt

100%

2)

Finansowe srodki z innych zrodet publicznych

Nazwa organu administracji publicznej lub
innej jednostki sektora finansow
publicznych

Kwota srodkow
(wzl)

Informacja o tym,
czy wniosek (oferta)
o przyznanie srodkow zostat
(-a) rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy tez nie
zostat(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

Termin rozpatrzenia w przypadku wnioskow
(ofert) nierozpatrzonych do
czasu z!ozenia niniejszej
oferty

TAK/NIE11

Uwagi, ktore moga, miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Wklad pozafinansowy (niepieniezny - osobowy) obejmuje swiadczenia wolontariuszy i prace
spoteczna, czlonkow podmiotu wyliczon^ jako pomoc wykwalifikowanemu rehabiiitantowi w
trakcie prowadzonych przez niego zajec. Okres miedzy 1 listopada 2015 r. a 30 grudnia
2015 r. obejmuje 40 dni roboczych. Codzienna rehabilitacja przebiega w godzinach mi^dzy
8.00 a 14.00. W sumie rehabilitacja przebiegac bedzie przez 40 dni x 6 h. To daje w sumie
240 h pracy rehabilitanta. W polowie prowadzonych przez niego zaj§6 potrzebna jest pomoc
(opieka) drugiej osoby - 120 h. Prace wolontariuszy (w tym rodzicow) i czlonkow podmiotu
wyceniamy na 10 zt za h. To daje ostateczn^ kwote 1200,00 zl przez caly okres trwania
zadania.
V. Inne wybrane informacje dotycza^ce zadania publicznego
1)

Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego

rehabiiitant posiadajqcy aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu,
opiekunowie - woiontariusze, rodzice, opiekunowie, cztonkowie stowarzyszenia,
nauczyciele prowadzqcy zaj$cia rewalidacyjne,
2)

Zasoby rzeczowe oferenta/oferentow przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania

Rzeczowy:
' lokal- Dzienny Osrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny w Sfewnie, ul. Mielczarskiego 1
• sprz$t - wyposazenie Dziennego Osrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego w Sfawnie,
ul. Mielczarskiego 1
Osobowy:
- wolontariat, rodzice, cztonkowie podmiotu, nauczyciele
3)

Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadari publicznych podobnego rodzaju (ze
wskazaniem, ktore z tych zadan realizowane byty we wspofpracy z administracjq publiczna.).

Starostwo Powiatowe w Siawnie-kwiecien 2015r
Dotacja Burmistrza Miasta S/awno - luty 2015 r.
Dotacja wojta Gminy Siawno - styczeh 2015 r.
Starostwo Powiatowe w Stawnie-wrzesien 2014r.
Dotacja wojta Gminy Stawno-Iuty 2014r.

Dotacja Urzedu Miasta Slawno - czerwiec 2014 r.
Dotacja wojta Gminy Sfawno-grudzien 2013r.
Dotacja wojta Gminy Srawno-kwiecieh 2013r.
Starostwo Powiatowe w Stawnie-wrzesien 2013r.
Dotacja Starostwa Powiatowego w Sfewnie - czerwiec 2012 r.
Dotacja wojta Gminy Srawno - Hstopad 2012 r.
Dotacja wojta Gminy Stewno - czerwiec 2011 r.
Dotacja Urzedu Miasta Srawno- 2011 r.
Dotacja wojta Gminy Stawno - wrzesieh 2010 r.
Projekt ,,Chcemy bye sprawniejsi" - Urzqd Miejski 2010 r
Projekt ,,Przekraczamy ban'ery naszej niepetnosprawnosci i jestesmy zawsze razem" Urzqd Miejski 2009 r.
Projekt ,,Kolorowy Swiaf- wspieranie umiejetnosci dzieci niepeinosprawnych, odkrywanie
ich talentow - Starostwo Powiatowe 2009 r.
Projekt terapeutyczno-artystyczny ,,B^dz Aniotem kazdego dnia" - Starostwo Powiatowe
2008 r.
Sfinansowanie zakupu sprzetu (suchy basen) - Starostwo Powiatowe 2008 rWyjazdy na basen do osrodka ,,Geowita" w Dqbkach, rehabilitacja wodna - Starostwo
Powiatowe 2008 r.
Projekt f,Sprawniejsze ciafo - lepsze zyc/'e"- Urzqd Miejski 2007 r.
4)

Informacja, czy oferent/oferenci przewiduje(-aj zlecac realizacj§ zadania publicznego w trybie,
o ktorym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatelnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie.
nie dotyczy

Osw/adczam (-y), ze:
1)
proponowane zadanie publiczne w catosci miesci s/§ w zakresie dzialalnosci pozytku pubiicznego
oferenta/oferen 16 w)J;
2)
w ramach skiadanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1' optat od adresatow zadania;
3)
oferent/oferencP jest/sq1) zwiqzany(-ni) niniejszq ofertq do dnia31 pazdziernika 2011r.;
4)
w zakresie zwiqzanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
i
przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemow informatycznych, osoby,
ktorych te dane dotyczq, zfozyfy stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pozn. zm.},
5)
oferent/oferenci1) skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega (-jq)/za!ega(-jq)11 z optacaniem naleznosci z tytutu
zobowiqzan podatkowych/skfadek na ubezpieczenia spofeczne";
6)
dane okreslone w cz$$ci I niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym/wtasciwq
ewidencjq11;
7)
wszystkie podane w ofercie oraz zaiacznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym
i
faktycznym.

Bozena Mielcarz
... STOHARZYSZENIE RODZIC6B 1 PRZYJAClSl
DZIECI ZE SPECJfllHYHl POTRZEBAHI

7S-1CO Slawno, u|. Mieiczaraklooo 1
NIP: 499-05-18-470

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osob upowaznionych
do sktadania oswiadczeh woli w imieniu
oferenta/oferentow"
Slawno, dnia

Zatqczniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego rejestru lub ewidencji
3. Statut

Poswiadczenie zlozenia oferty

Adnotacje urz^dowe

Niepotrzebne skreslic.
Rodzajem zadania jest jcdno lub wiecej zadan publicznych okreslonvch \ art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialamosci pozytku publicznego i o « olontariacie.
1:1 Kazdy z oferentow skladajacych oferte wspolnq przedstawia swojc dane. Kolejni ofcrenci dola.czaja wlasciwe
pola.
" Forma prawna oznacza forme dzialalnosci organizacji pozar/adowej. podmiotu, jcdnoslki organizacyjnej
okreslona na podstawie obowiazujacych przepisow, w szczegolnosci stowarzyszenie i fundacje. osoby prawne
i jednostki organizacyjne dzialajace na podstawie przcpisow o stosunku Paristwa do Kosciola Katolickicgo
\j Polskiej. o slosunku Parisl\\a do innych kosciolo^ i zwiazkow \\)jznaniowych oraz
o gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, jezeli ich cele stalutowe obejmujtt prowadzenie dzialalnosci
poz>lku publicznego, uczniowskie kluby sporto\ve. ochotnicze straze pozarne oraz inne. Nalez^' zaznac/-\
odpowiednia, forme lub wpisac inn4.
"- Podac nazAve ^lasciwego rejestru lub ewidencji.
61 W zaleznosci od lego, w jaki sposob organizacja lub podmiot pOA\stal.
t;

II

' Osiedle. solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypelnienie nie obo\\ia.zkowe. Nalez>- \\ypelnic jezeli
zadanic publiczne proponowane do realizacji ma bye realizowane w obrebie danej jednostki.
S) Nie wypelniac w przypadku miasta sloleczncgo Warsza^y.
9) Dot>'CCT oddzialow lercno\\ych. placowek i innych jednostek orgamzacyjnych oferenta. Nalezy \\ypelnicjesli
zadanie ma bye realizowanc w obrebie danej jednostki organizacyjnej.
10' Nalezy okreslic czy podstawq sa, zasad\ okreslone \ statucie. pelnomocniclwo, prokura czy tez inna
podstawa. Dot>~czy tylko oferty wspolnej.
I I I Wype!nic tylko w przypadku ubiegania sie o dofmansowanie inwestycji.

1:) Opis musi bye spqjny z hannonogramem i koszlorysem. W przypadku oferty wspolnej - nalczy wskazac
dokladny podzial dzialaii w ramach realizacji zadania publicznego miedzy skladajqcymi oferl? wspolnq,
I3) W harmonogramie nalezy podac temiiny rozpoczecia i zakoriczenia pos/czegolnych dzialari oraz liczbowe
okreslenie skali dzialan planowanych przy realizacji zadaiiia publicznego (tzn. iniar adckwatnych dla dancgo
zadania publicznego, np. liczba swiadczeri udzielanych tygodniovvo. miesiecznic. liczba adresalow).
141 Opis zgodny z koszlon;sem.
"; Nalezy opisac zakladane rezultaly zadaiiia publicznego - czy bed^ tr\\ale oraz w jakim stopniu realizacja
zadania przycTyni sie do roz\vi^zania problemu spolecznego lub /lagodzi jego ncgaty^vne skulki.
161 Nalezy mvzglednic wszystkie plancnvane kosztj', w szczegolnosci zakupu using, zakupu rzeczy. \\ nagrodzeri.
r ' Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
' Sl Nalezy \vpisac koszty bezposrednio zwiqzane z cclem realizowancgo zadania publicznego.
19i W prz>-padku oferty wspolnej kolejni oferenci dolaczajq do tabcli informacj? o swoich koszlach.
201 Nalezy ^-pisac koszt}' zwiqzane z obsluga^ i administracji! realizowancgo zadania, ktore z\\ifjzane
sg
z wykonywaniem dzialan o charakterze adminislracyjnym, nadzorczym i konlrolnym. \\ t>~m
obslugq finansowii i pra\\iia projektu.
2!' Wypelnienie fakullaly^vne - umozliwia zawarcie w umowie postano\vienia. o ktorym mowa w § 16
ramo^-ego wzoru umo\w. stanowi^jccgo zal^cznik nr 2 do rozporzadzenia Minislra Pracy i Polilyki Spolecznej z
dnia
w sprawic \vzom oferty i ramowego vvzoru uino\\ doiyczacych realizacji zadania
publicznego oraz \vzoru spra\\ozdania z \\ykonania tego zadania. Dotyczy jedynie ofcrfy wspierania realizacji
zadania publicznego.
2:) Infonnacje o kwalifikacjach osob. ktore bed^j zatrudnione przy realizacji zadania publicznego. oraz
o kwalifikacjach \volontariusz>. W przypadku oferty wspolnej nalezy przyporzadkowac zasoby kadrowe do
dysponujqcych nimi oferentow.
2j) Np. lokal, sprzet. materialy. W prz>padku oferr> wspolnej nalezy przyporzadkowac zasoby rzcczowe do
dysponujacych ninii oferenlow.
24) Odpis musi bye xgodny z aktualnym stanera faktyczn>rm i pra\vnym. niczaleznie od lego, kied> zostal

wydany.
2-!

Wypelnia organ adminislracji publicznej.

