OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*/
OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,
O KTÓRYCH MOWA ART. 14 UST. 1 i 2 USTAWY z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO i O WOLONTARIACIE (DZ. U. z 2016 R.
POZ. 239 i 395)
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach lub w przypisach.
W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać "nie dotyczy" lub przekreślić pole.
Zaznaczenie "*" np.: "Krajowym Rejestrze sądowym*/właściwą ewidencją*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład: "Krajowym Rejestrem Sądowym*/właściwą ewidencją*

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Prezydent Olsztyna

2. Rodzaj zadania publicznego1)

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

3. Tytuł zadania publicznego

Prowadzenie na terenie Miasta Olsztyna Środowiskowego Domu
Samopomocy typ A,B,C na 90 miejsc

4. Termin realizacji zadania publicznego

Data
rozpoczęcia

2018-01-01

Data
zakończenia

2018-12-31

II. Dane oferenta (-tów)
1. Nazwa oferenta (-tów), numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby lub adres do
korespondencji
Nazwa: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie, Numer Krs:
0000014834, Kod pocztowy: 10-560, poczta: Olsztyn, Miejscowość: Olsztyn, Ulica: Żołnierska 27Adres do korespondensji
jest taki sam jak adres oferenta
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym dane osób
Dane kontaktowe:
upoważnionych do składania wyjaśnień dotyczących oferty Adres Email: criw@onet.pl, Numer telefonu: 89 721 11 02;
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer faksu)

Dane osób upoważnionych:
Imię i nazwisko: Urszula Puczel, Adres Email:
urszula.puczel@gmail.com, Tel. 662 135 737;
3. Nazwa, adres i dane kontaktowe jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie publiczne, o którym
mowa w ofercie (należy wypełnić, jeżeli zadanie ma być realizowane przez oddział terenowy, placówkę lub inną jednostkę organizacyjną oferenta)
Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy FAMILIA, Kod pocztowy: 10-831, Poczta: Olsztyn, Miejscowość: Olsztyn, Ulica:
Siewna 78, Dzielnica: ,

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: b3c1-3745-3ea5, numer projektu: 1/SP.524.18.2017/2018

Strona: 1

4. Przedmiot działalności pożytku publicznego
a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Usługi prowadzone nieodpłatnie to:
- edukacja (realizacja obowiązku szkolnego oraz osób dorosłych),
- terapia,
- rehabilitacja dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
b) działalność odpłatna pożytku publicznego
Oferent nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

III. Informacja o sposobie reprezentacji oferenta (-tów)
wobec organu administracji publicznej, w tym imiona
i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania
oferenta(-tów) wobec organu administracji publicznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej2)
Stanisława Kurowska,
Irena Luśnia,
Nina Kalinowska,
art. 29 § 1(1) Statutu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie.

IV. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja
przewidywanych kosztów zadania publicznego
1. Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji
Środowiskowy Dom Samopomocy (typ A, B i C) będzie świadczył usługi na rzecz osób chorych psychicznie, z
niepełnosprawnością intelektualną oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Celem
Środowiskowego Domu Samopomocy jest zabezpieczenie doraźnej opieki i ochrony w ramach indywidualnych lub
grupowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub
podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
Wsparcie i aktywizacja, prowadzone w Domu, mają na celu podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
życia (nie doprowadzenie do regresu w tym zakresie) i w miarę możliwości rozszerzanie zakresu zaradności i
samodzielności życiowej, adekwatnie do indywidualnego poziomu funkcjonowania każdej osoby niepełnosprawnej.
Wspieranie, aktywizacja i rehabilitacja prowadzone w Środowiskowym Domu Samopomocy mają na celu jak największe
usamodzielnienie, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności podopiecznych, niezbędne do w miarę samodzielnego
funkcjonowania społecznego. Bardzo ważnym elementem funkcjonowania Domu jest wsparcie udzielane rodzinom
uczestników oraz ścisła z nimi współpraca.
Dom jest przeznaczony dla dorosłych osób niepełnosprawnych, w szczególności tych, które ukończyły edukację a nie
znajdują miejsca w Warsztatach Terapii Zajęciowej, Zakładach Aktywności Zawodowej lub innych placówkach.
Uczestnikami ŚDS są osoby niepełnosprawne, z zaburzeniami psychicznymi, często mające jeszcze wsparcie w rodzinie,
dlatego zasadnym jest podtrzymanie możliwości jak najdłuższego uczestnictwa w środowisku rodzinnym, bez
jednoczesnej izolacji i zamknięcia osoby niepełnosprawnej w czterech ścianach własnego domu. W ŚDS znajdują też swoje
miejsce starsze osoby niepełnosprawne, schorowane i samotne, dla których terapia i kontakt z innymi uczestnikami domu
są bezcenne i pozwalają na nowo odnaleźć sens życia. Uczestnictwo w ofercie Środowiskowego Domu Samopomocy
zapobiega wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, pozwala na uczestnictwo w życiu społecznym i
kulturalnym, oraz na dalszą wszechstronną aktywizację i rehabilitację.
Zadanie będzie realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy FAMILIA, mieszczącym się w Centrum Rehabilitacji i
Wsparcia przy ul. Siewnej 78 w Olsztynie.
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2. Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego
zadania
Zgodnie z definicją sformułowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO): „Osoba niepełnosprawna to osoba, u
której istotne uszkodzenia i obniżenie sprawności funkcjonowania organizmu powodują uniemożliwienie, utrudnienie lub
ograniczenie sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie, biorąc pod uwagę takie czynniki jak płeć, wiek oraz czynniki
zewnętrzne”. Światowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Standardowe Zasady Wyrównywania
Szans Osób Niepełnosprawnych, podkreślają, iż niepełnosprawność jest problemem społecznym i nie ogranicza się do
konkretnej osoby. Poruszając temat niepełnosprawności zawsze trzeba brać pod uwagę relację między zdrowiem
człowieka a społeczeństwem i środowiskiem, które go otacza.
Osoby niepełnosprawne z powodu wad wrodzonych, urazów, przebytych chorób czy innych przyczyn mają ograniczoną
możliwość rozwiązywania swoich problemów życiowych i spraw życia zbiorowego. Pozostają one często w domach, bez
dostępu do różnych form aktywności społecznej i rehabilitacji. Osoby niepełnosprawne stanowią część każdej istniejącej
populacji. Wśród nich występują wszystkie grupy wiekowe: dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze. Jednymi z najszybciej
rozprzestrzeniających się problemów zdrowotnych są zaburzenia psychiczne. Aktualnie szacuje się, że co czwarta osoba
miała lub będzie mieć problem ze zdrowiem psychicznym. Niestety, zgodnie z prognozami tendencja wzrostowa będzie się
utrzymywać. Problem staje się coraz poważniejszy, a standardy leczenia wymagają jeszcze poprawy.
Według załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. (poz. 458) w sprawie Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 podstawowym wskaźnikiem stanu zdrowia psychicznego Polaków jest
rozpowszechnienie chorób i zaburzeń psychicznych, rejestrowanych w placówkach psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
Statystyki pokazują, że ponad 450 milionów ludzi na świecie, cierpi na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. Ponad 27%
dorosłych mieszkańców Europy doświadcza przynajmniej jednego z przejawów złego stanu zdrowia psychicznego w ciągu
roku. Podobnie sytuacja wygląda w Polsce (23,4%), gdzie systematycznie rośnie liczba osób leczonych z powodu zaburzeń
psychicznych. W województwie warmińsko-mazurskim odsetek wynosi 24,0%, co po oszacowaniu daje liczbę 235 tys.
osób, natomiast prawdopodobnie duża część z nich nie szuka specjalistycznej pomocy, bądź nie ma możliwości
skorzystania z niej. W ciągu 4 lat, od roku 2011 do 2014, wskaźnik rejestrowanego rozpowszechnienia zaburzeń
psychicznych wśród osób w wieku 18-64 lata, wzrósł o 14% w opiece ambulatoryjnej i o 9% w psychiatrycznej opiece
dziennej. Największy wzrost odnotowano w opiece środowiskowej (zespoły leczenia środowiskowego), w której ogólna
liczba leczonych potroiła się (z 9,6 ty. do 29,3 tys.).
Istotą zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania jest ich indywidualny charakter oraz rozległość oddziaływań.
Trudności i choroby natury psychologicznej zawsze wiążą się z cierpieniem osoby chorej, obniżeniem sprawnego
funkcjonowania oraz zadowolenia z życia. Im większych problemów w zakresie zdrowia psychicznego doświadczamy tym
większa szansa na pojawianie się problemów rodzinnych, zawodowych, a także związanych ze zdrowiem. Niskie
umiejętności w radzeniu sobie z dolegliwościami psychicznymi, wstyd przed poszukiwaniem pomocy oraz brak
odpowiedniej pomocy konsekwentnie sprzyjają pogłębianiu zaburzeń. Stałość objawów, wzrost ich nasilenia,
niezrozumienie społeczne, niepowodzenie stosowanych metod radzenia sobie sprzyjają pogorszeniu stanu zdrowia.
Dlatego też należy zauważyć, że brak odpowiedniego wsparcia w zaburzeniach psychicznych i zaburzeniach zachowania
może skutkować destrukcją na poziomie rodzinnym, zawodowym, społecznym, somatycznym co może doprowadzić do
konfliktu z prawem lub zakończyć się samobójstwem. Osoby niepełnosprawne w związku z występowaniem zaburzeń
psychicznych są narażone na podwójne wykluczenie społeczne. Wykluczenie odbywa się na dwóch płaszczyznach oraz na
dwóch poziomach: pierwsza płaszczyzna związana jest z samym faktem bycia osobą niepełnosprawną, druga wiąże się z
faktem zdiagnozowania zaburzeń psychicznych.
Ostatnie lata przynoszą wiele korzystnych zmian m.in. w postrzeganiu i odbiorze społecznym osób niepełnosprawnych.
Wiele jest jednak jeszcze do zrobienia. Powszechność zjawiska stawia przed państwem i społeczeństwem zadanie
przeciwdziałania mu oraz zmniejszania jego skutków. Oprócz promocji zdrowia i profilaktyki, wpływających na
ograniczenie liczby osób niepełnosprawnych, należy prowadzić rehabilitację, czyli działania polegające na ograniczeniu
skutków istniejących niepełnosprawności. Rehabilitację prowadzi się m.in. poprzez wzmacnianie sprawności fizycznej i
psychicznej, zwiększanie sprawności funkcjonalnej i aktywności życiowej osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja osobista i
społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie musi być prowadzona od pierwszych dni życia. W życiu dorosłym
powinna być kontynuacją dotychczas realizowanych programów i może być prowadzona m.in. w jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej, w tym w środowiskowych domach samopomocy, oraz podczas specjalistycznych
szkoleń i warsztatów.
Odbiorcami zadania realizowanego w ŚDS Familia będzie 90 osób z zaburzeniami psychicznymi: chorych psychicznie, z
niepełnosprawnością intelektualną, oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. W wielu
przypadkach będą to osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Dla osób chorych, niepełnosprawnych każda aktywizacja społeczna to szansa na poprawę kondycji zdrowotnej i
emocjonalnej. Nie tylko ułatwia im nawiązanie kontaktów z ludźmi i obalanie stereotypów dotyczących ich postrzegania.
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Docenieni utwierdzają się w przekonaniu, że pomimo choroby i zawiązanej z tym niepełnosprawności są wartościowymi
ludźmi, którym należą się równe szanse oraz takie same prawa, jakie posiadają pozostali członkowie społeczeństwa. W
przypadku osób niepełnosprawnych bardzo ważna jest sukcesywna wieloprofilowa praca, polegająca na podtrzymywaniu
umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia (nie doprowadzenie do regresu w tym zakresie) i w miarę możliwości
rozszerzanie zakresu zaradności i samodzielności życiowej, adekwatnie do indywidualnego poziomu funkcjonowania
każdej osoby niepełnosprawnej. W Środowiskowym Domu Samopomocy, oprócz szeroko rozumianego postępowania
wspierająco-aktywizującego i rehabilitacji, przebiegającego bez jednoczesnej izolacji i zamknięcia osoby niepełnosprawnej
w czterech ścianach własnego domu, istotną rolę zwraca się na edukację i rozwijanie zainteresowań, m.in. sportowych i
artystycznych. Skutkiem uczestnictwa w Środowiskowym Domu Samopomocy będzie w miarę możliwości uzyskanie bądź
poprawa umiejętności samodzielnego wykonywania ról społecznych oraz zaradności osobistej, a także pobudzenie
aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, dostosowane do jej możliwości psychofizycznych. W efekcie nastąpi
ukształtowanie u osoby niepełnosprawnej takich umiejętności, które powodują integrację ze środowiskiem oraz pełniejszy
udział w życiu społecznym.
3. 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 zadania3)
nie dotyczy
4. Zakładany (-ne) cel (-e) realizacji zadania publicznego
Głównym celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest zabezpieczenie doraźnej opieki i ochrony w ramach
indywidualnych lub grupowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce,
rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu
społecznym. Opieka, pomoc i wsparcie kierowane jest do osób chorych psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną
oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, a także do ich rodzin bądź opiekunów.
Cele szczegółowe działania Domu, uwzględnione w Indywidualnych Planach Postępowania Wspierająco-Aktywizującego
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych
domów samopomocy) oraz sposób ich realizacji są następujące:
1.
kształtowanie umiejętności społecznych oraz trening umiejętności społecznych, interpersonalnych i
rozwiązywania problemów, w tym:
a)
kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z innymi osobami, m.in. w czasie zakupów, w środkach komunikacji
publicznej, w instytucjach publicznych, instytucjach kultury i in.,
b)
kształtowanie postaw empatycznych oraz umiejętności oceny etyczności zachowań cudzych i własnych,
c)
podnoszenie poziomu wiedzy ogólnej.
2.
kształtowanie umiejętności w zakresie samoobsługi oraz trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:
a)
trening kontrolowania i załatwiania potrzeb fizjologicznych,
b)
wyrabianie nawyków higienicznych,
c)
trening dbałości o wygląd zewnętrzny,
d)
dobieranie odzieży stosowanie do pory dnia, pory roku i warunków atmosferycznych,
e)
trening kulinarny – zdrowe żywienie,
f)
trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
g)
trening umiejętności praktycznych, i in.
3.
kształtowanie zachowań prozdrowotnych, w tym:
a)
rozpoznawanie podstawowych dolegliwości zdrowotnych oraz ich nazywanie i sygnalizowanie,
b)
istota regularnych wizyt lekarskich,
c)
wsparcie w zakresie zapewnienia psychiatrycznej opieki zdrowotnej (m.in. konsultacje z psychologiem i
psychiatrą)
4.
trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym:
a)
rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi i telewizyjnymi, Internetem,
b)
udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych.
5.
treningi rozwijające umiejętności, uzdolnienia i predyspozycje
6.
integracja uczestników z rodziną i ich środowiskiem lokalnym
7.
rozbudzanie potrzeby możliwie najpełniejszej samodzielności życiowej
8.
inne formy postępowania.
5. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego (należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego - czy będą trwałe oraz
w jakim stopniu realizacji zadania przyczyni się do osiągnięcia jego celu)
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Realizacja zadania ma na celu zapewnienie osobom chorym psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną oraz
wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, wspierania, oparcia, rozwoju zainteresowań i
osobowości, aby mogły one żyć we własnym środowisku społecznym, w sposób zapewniający jak najwyższą jakość życia
oraz respektowanie osobowej godności i praw obywatelskich. Istotne jest wyrabianie niezbędnych umiejętności
społecznych, włączenie rodzin w terapię, zapewnienie oparcia i przyjaznych postaw społecznych przeciwdziałających
napiętnowaniu, nierówności traktowania i wykluczeniu społecznemu. Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy
pozwoli osobom niepełnosprawnym na uczestniczenie w zróżnicowanych formach aktywizacji oraz rehabilitacji. Rezultaty
zadania będą trwałe - dzięki uczestniczeniu w ofercie Środowiskowego Domu Samopomocy nastąpi poprawa
funkcjonowania społecznego i jakości życia osób niepełnosprawnych oraz umocnienie ich pozycji społecznej i poczucia
wpływu na własną sytuacją życiową.
Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego4)
Zakładane rezultaty zadania
publicznego
nie dotyczy

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)
nie dotyczy

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu
wskaźnika
nie dotyczy

6. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego (opis musi być spójny z harmonogramem; ponadto opis
powinien zawierać liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie,
liczba odbiorców; przy opisie działania oferent może dokonać analizy wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania publicznego)
1. Zatrudnienie specjalistycznej kadry.
Kierownik oraz pracownicy merytoryczni, pracujący bezpośrednio z Podopiecznymi, wchodzą w skład Zespołu
Wspierająco-Aktywizującego. Pracownicy merytoryczni realizują ciągłą pracę z Podopiecznymi m.in. poprzez
przeprowadzanie treningów, udzielanie wsparcia i zapewnienie niezbędnej opieki. Pozostali pracownicy, w tym
pracownicy techniczni, obsługi i administracji są niezbędni do prawidłowej realizacji zadania.
Liczba odbiorców: 90 osób.
2. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania ŚDS pod kątem techniczno - administracyjno - gospodarczym.
Zapewnienie funkcjonowania placówki m.in. poprzez zagwarantowanie dostępu i odbioru mediów tj. energia elektryczna,
gaz, woda, ścieki oraz dostępu do środków przekazu tj.: usługi telekomunikacyjne i Internet. Zagwarantowanie
bezpiecznego funkcjonowania ŚDS poprzez umożliwienie dostępu do usług remontowych, konserwacyjnych, przeglądów i
napraw, a także zabezpieczenie zadania w środki czystości, wodę pitną, materiały gospodarcze, usługi komunalne i inne.
Liczba odbiorców: 90 osób.
3. Trening umiejętności w zakresie samoobsługi oraz trening funkcjonowania w codziennym życiu.
Praca z Podopiecznymi (liczba odbiorców: 90 osób) będzie obejmowała m.in. trening kontrolowania i załatwiania potrzeb
fizjologicznych, wyrabianie nawyków higienicznych, trening dbałości o wygląd zewnętrzny, dobieranie odzieży stosownie
do pory dnia, pory roku i warunków atmosferycznych. Praca z Podopiecznymi to także kształtowanie zachowań
prozdrowotnych, w tym właściwa higiena, odżywianie, rozpoznawanie podstawowych dolegliwości i ich sygnalizowanie,
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.
Zajęcia będą prowadzone w Pracowniach terapeutycznych oraz w terenie.
4. Trening budżetowy i umiejętności praktycznych.
Praca z Podopiecznymi (liczba odbiorców: 90 osób) będzie obejmowała m.in. poznawanie wartości pieniądza,
przygotowywanie listy i robienie zakupów, zapamiętywanie spraw do załatwienia, przygotowywanie jadłospisów i
posiłków, umiejętność zachowania się w miejscach użyteczności publicznej: urząd, placówka zdrowia, sklep, poczta, kino i
in. Praca będzie obejmowała także kształtowanie samodzielności i zasad współżycia w środowisku, w tym powszechnie
obowiązujące formy grzecznościowe.
Zajęcia będą prowadzone w Pracowniach terapeutycznych oraz w terenie.
5. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, nabywanie nowych umiejętności, rozwijanie zainteresowań.
Praca z Podopiecznymi (liczba odbiorców: 90 osób) będzie obejmowała m.in. rozwijanie zainteresowań literaturą, sztuką,
filmem, audycjami radiowymi i telewizyjnymi, Internetem, aktywne spędzanie czasu wolnego, m.in. zajęcia sportowe,
praca w ogrodzie, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, wystawach. Terapia zajęciowa prowadzona w ŚDS
będzie miała na celu rozwijanie pasji, zainteresowań Podopiecznych, odnajdowanie i wykorzystanie ich naturalnych
możliwości.
Zajęcia będą prowadzone w Pracowniach terapeutycznych oraz w terenie.
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6. Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych.
Praca z Podopiecznymi (liczba odbiorców: 90 osób) będzie dotyczyła m.in. umiejętności nawiązywania kontaktów,
umiejętności słuchania i podtrzymania rozmowy, rozwiązywania problemów, asertywności, odpowiedzialności.
Zajęcia będą prowadzone w Pracowniach terapeutycznych oraz w terenie.
7. Zajęcia ogólnousprawniające i rehabilitacyjne w tym hydroterapia w kompleksie basenowym.
Praca z Podopiecznymi (liczba odbiorców: 90 osób) będzie prowadzona przez terapeutów i fizjoterapeutów w części
rehabilitacyjnej Centrum Rehabilitacji i Wsparcia. Zajęcia będą prowadzone codziennie, w grupach lub indywidualnie, z
wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.
8. Specjalistyczne poradnictwo.
Zajęcia indywidualne oraz grupowe z psychologiem/ oligofrenopedagogiem/ terapeutą będą prowadzone w miarę
wskazań i potrzeb Podopiecznych.
Liczba odbiorców: 90 osób.
9. Trening kulinarny i zapewnienie gorącego posiłku Podopiecznym.
Gorący posiłek dla Podopiecznych będzie przygotowywany w Pracowni Gospodarstwa Domowego w ramach treningu
kulinarnego, pod kierunkiem i przy współudziale pracowników ŚDS.
Liczba odbiorców: 90 osób.
10. Opracowywanie planów pracy z Podopiecznymi, ocena postępów Podopiecznych oraz prowadzenie dokumentacji.
Działanie będzie realizowane przez kierownika i Zespół Wspierająco-Aktywizujący Środowiskowego Domu Samopomocy.
11. Inne działania.
W skład innych działań będzie wchodzić m.in. opracowanie i przyjęcie kierunków pracy i sprawozdań, szkolenie kadry,
dbanie o właściwy poziom świadczonych usług.
7. Harmonogram na rok 2018

(należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań; w przypadku oferty wspólnej obok nazwy działania należy podać nazwę oferenta
realizującego dane działanie; w przypadku większej liczby działań istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy; w przypadku zadania realizowanego w okresie
dłuższym niż jeden rok budżetowy należy dołączyć załącznik nr 1.1 do oferty dla każdego roku odrębnie)

Lp.

Nazwa działania (w przypadku oferty wspólnej
przy nazwie działania należy wskazać oferenta
odpowiedzialnego za realizację działania

Planowany termin realizacji

Zakres działania realizowany przez
podmiot niebędący stroną umowy5)

1

Zatrudnienie specjalistycznej kadry.

Od: 2018-01-01
Do: 2018-12-31

nie dotyczy

2

Zapewnienie bieżącego
funkcjonowania ŚDS pod kątem
techniczno - administracyjno gospodarczym.

Od: 2018-01-01
Do: 2018-12-31

nie dotyczy

3

Trening umiejętności w zakresie
samoobsługi oraz trening
funkcjonowania w codziennym życiu.

Od: 2018-01-01
Do: 2018-12-31

nie dotyczy

4

Trening budżetowy i umiejętności
praktycznych.

Od: 2018-01-01
Do: 2018-12-31

nie dotyczy

5

Trening umiejętności spędzania czasu
wolnego, nabywanie nowych
umiejętności, rozwijanie
zainteresowań.

Od: 2018-01-01
Do: 2018-12-31

nie dotyczy

6

Trening umiejętności społecznych i
interpersonalnych.

Od: 2018-01-01
Do: 2018-12-31

nie dotyczy

7

Zajęcia ogólnousprawniające i
rehabilitacyjne w tym hydroterapia w
kompleksie basenowym.

Od: 2018-01-01
Do: 2018-12-31

nie dotyczy
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8

Specjalistyczne poradnictwo.

Od: 2018-01-01
Do: 2018-12-31

nie dotyczy

9

Trening kulinarny i zapewnienie
gorącego posiłku Podopiecznym.

Od: 2018-01-01
Do: 2018-12-31

nie dotyczy

10

Opracowywanie planów pracy z
Podopiecznymi, ocena postępów
Podopiecznych oraz prowadzenie
dokumentacji.

Od: 2018-01-01
Do: 2018-12-31

nie dotyczy

11

Inne działania.

Od: 2018-01-01
Do: 2018-12-31

nie dotyczy
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8. Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 2018
Kategoria
kosztów

I

Rodzaj kosztów

(należy uwzględnić wszystkie
planowane koszty,
w szczególności zakupu usług,
zakupu rzeczy, wynagrodzeń)

Liczba
jednostek

Koszt
jednostkowy
(w zł)

Rodzaj
miary

Koszt całkowity z wnioskowanej
(w zł)
dotacji
(w zł)

z innych
środków
finansowych6)
(w zł)

z wkładu
osobowego7)
(w zł)

z wkładu
rzeczowego8); 9)
(w zł)

Numer(y) lub
nazwa(-wy)
działania(-łań)
zgodnie z
harmonogram
em

Koszty merytoryczne10)
Nr
poz.

Koszty po
stronie:
Polskie
Stowarzyszenie
na rzecz Osób z
Niepełnosprawno
ścią Intelektualną
Koło w Olsztynie
(nazwa oferenta)

1.

Wynagrodzenia
brutto z
pochodnymi (12
miesięcy x 23
etaty)

2.

276

3 460,00 zł etat

954 960,00 zł

954 960,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 1

ZFŚŚ

23

1 186,00 zł etat

27 278,00 zł

27 278,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 1

3.

Odzież ochronna
pracownicza,
badania lekarskie

23

200,00 zł etat

4 600,00 zł

4 600,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 1

4.

Opłaty za media
(w tym: gaz,
energia
elektryczna,
woda i ścieki)

12

9 150,00 zł miesiąc

109 800,00 zł

109 800,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 2

5.

Usługi
komunalne

12

112,00 zł miesiąc

1 344,00 zł

1 344,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 2
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6.

Opłaty
telekomunikacyjn
e, Internet

12

350,00 zł miesiąc

4 200,00 zł

4 200,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 2

7.

Środki czystości,
woda pitna

12

3 550,00 zł miesiąc

42 600,00 zł

42 600,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 2

8.

Ubezpieczenie
(uczestnicy +
majątek)

1

opłaty
okreso
2 142,00 zł
we i
roczne

2 142,00 zł

2 142,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

9.

Materiały
gospodarcze

12

3 600,00 zł miesiąc

43 200,00 zł

43 200,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 2

10.

Środki
żywnościowe
(koszt miesięczny
wyliczono
następująco: 90
uczestników x 22
dni x 3zł stawka
dzienna)

12

5 940,00 zł miesiąc

71 280,00 zł

71 280,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 9

11.

Usługi obce:
szkolenia,
warsztaty i in. kadra

12

1 375,00 zł miesiąc

16 500,00 zł

16 500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 11

12.

Usługi
turystyczne,
transportowe,
rehabilitacyjne,
szkoleniowowarsztatowe i in.

12

6 100,00 zł miesiąc

73 200,00 zł

73 200,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

13.

Materiały i
artykuły do
terapii

12

5 150,00 zł miesiąc

61 800,00 zł

61 800,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

14.

Leki i środki
pomocnicze

12

320,00 zł miesiąc

3 840,00 zł

3 840,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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II

15.

Usługi obce:
remontowe,
konserwacja,
przeglądy,
naprawy i in.)

12

4 150,00 zł miesiąc

49 800,00 zł

49 800,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 2

16.

Inne (opłaty
bankowe i
pocztowe,
materiały
biurowe,
pocztowe i in.)

12

1 825,00 zł miesiąc

21 900,00 zł

21 900,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11

17.

Doposażenie

12

7 201,00 zł miesiąc

86 412,00 zł

86 412,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10

Razem:

1 574 856,00 zł

1 574 856,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 574 856,00 zł

1 574 856,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 574 856,00 zł

1 574 856,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne
Nr
poz.

11)

Koszty po
stronie:
Polskie
Stowarzyszenie
na rzecz Osób z
Niepełnosprawno
ścią Intelektualną
Koło w Olsztynie
(nazwa oferenta)

1.

0

0,00 zł
Razem:

III

Planowane koszty
poszczególnych
oferentów ogółem12):

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w
Olsztynie:
(nazwa oferenta 1)
Ogółem:
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9. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
Lp.
1
2

Nazwa źródła

Wartość

Wnioskowana kwota dotacji
Inne Środki finansowe ogółem13):

Należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1-2.4)

1 574 856,00 zł
0,00 zł

2.1

Środki finansowe własne13)

0,00 zł

2.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania
publicznego13)

0,00 zł

2.3

Środki finansowe z innych źródeł publicznych13), 14)

0,00 zł

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej
lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych,
który(-ra, -re) przekazał(a, y) lub przekaże(-żą) środki
finansowe):
nie dotyczy
2.4
3

Pozostałe13)

0,00 zł

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:

0,00 zł

3.1

Wkład osobowy

0,00 zł

3.2

Wkład rzeczowy15)

0,00 zł

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania
publicznego 16)

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do
otrzymanej kwoty dotacji17)

0,00 %

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku
do otrzymanej kwoty dotacji18)

0,00 %
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10. Informacja o zamiarze odpłatnego wykonania zadania (Jeżeli oferent (-ci) przewiduje (-ą) pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców
zadania należy opisać, jakie będą warunki pobierania tych świadczeń, jaka będzie wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka będzie
łączna wartość świadczeń)

nie dotyczy
11. Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego (Należy opisać kwalifikacje osób oraz ich
sposób zaangażowania w realizację poszczególnych działań, z uwzględnieniem wolontariuszy oraz członków stowarzyszeń świadczących pracę społecznie)

W Środowiskowym Domu Samopomocy, odpowiednio do potrzeb, przewiduje się zatrudnienie osób na następujących
stanowiskach:
- kierownik – wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w ŚDS, Podyplomowe
Studia z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej oraz Oligofrenopedagogiki, ponad 7-letni staż pracy z osobami z
zaburzeniami psychicznymi, sposób zaangażowania: praca w Zespole Wspierająco - Aktywizującym oraz nadzór nad
bieżącym funkcjonowaniem ŚDS.
- terapeuta zajęciowy / instruktor terapii zajęciowej / opiekun-terapeuta / opiekun / asystent osoby niepełnosprawnej wykształcenie min. średnie na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w ŚDS, sposób zaangażowania:
praca w Zespole Wspierająco - Aktywizującym, bezpośrednia praca z Podopiecznymi w pracowniach terapeutycznych, w
tym: prowadzenie treningów umiejętności społecznych, zapewnienie niezbędnej opieki, terapia zajęciowa i in.
- psycholog / oligofrenopedagog – wykształcenie wyższe, sposób zaangażowania: praca w Zespole Wspierająco Aktywizującym, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, zajęć terapeutycznych grupowych i indywidualnych,
- fizjoterapeuci / masażyści – wykształcenie kierunkowe min. średnie, sposób zaangażowania w realizację działań:
prowadzenie zajęć ruchowych, ogólnousprawniających i rehabilitacyjnych,
- pracownik administracyjny, pracownik służby bhp – wykształcenie min. średnie, sposób zaangażowania w realizację
zadania: zapewnienie bieżącego funkcjonowania ŚDS,
- konserwator / pracownik techniczny / pracownik obsługi / sprzątaczka - posiadanie kwalifikacji niezbędnych do
prawidłowego wykonywania pracy, sposób zaangażowania w realizację zadania: zapewnienie bieżącego funkcjonowania
ŚDS pod kątem techniczno-gospodarczym.
Zatrudniona kadra będzie posiadać także dodatkowe kwalifikacje, wynikające ze specyfiki powierzonych obowiązków np.
artystyczne, komputerowe, w zakresie ogrodnictwa. W 2018 roku planuje się stan zatrudnienia na ok. 23 etaty. Liczba
etatów może ulec zmianie, z zachowaniem wskaźników zatrudnienia zawartych Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
Działania domu zgodnie z harmonogramem będą wspierać, w miarę potrzeby, wolontariusze zgodnie z ustawą z dnia 24
kwietnia 2003 roku. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96,poz.873 z późn. zm), praktykanci z
wyższych uczelni, osoby pracujące społecznie lub stażyści z Urzędu Pracy na podstawie stosownych umów.
12. Wycena wkładu osobowego przewidzianego do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego (Należy opisać sposób
wyceny wkładu osobowego7), który zostanie zaangażowany przy realizacji zadania wraz z podaniem cen rynkowych, na których podstawie jest szacowana jego
wartość)
nie dotyczy
13. Wkład rzeczowy przewidziany do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego (Należy szczegółowo opisać zasady oraz
sposób wykorzystania wkładu rzeczowego 9) w realizację poszczególnych działań oraz, o ile kalkulacja przewidywanych kosztów obejmowała wycenę wkładu
rzeczowego, opisać sposób jego wyceny wraz z podaniem cen rynkowych lub zasad wyliczenia, na których podstawie jest szacowana jego wartość)
Szczegółowy opis zasad oraz sposób wykorzystania wkładu rzeczowego w realizację poszczególnych działań
Środowiskowy Dom Samopomocy znajduje się w budynku Centrum Rehabilitacji i Wsparcia (całość 6.000m²), mieszczącym
się przy ul. Siewnej 78 w Olsztynie, będącym własnością Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Olsztynie. Cały budynek jest pozbawiony barier architektonicznych, wyposażony w udogodnienia dla
osób niepełnosprawnych. Powierzchnia całkowita przeznaczona na ŚDS wynosi 1050m², w tym powierzchnia użytkowa
wynosi 960m², zaś powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika - 10,6m². Uczestnicy ŚDS, oprócz
powierzchni bezpośrednio przeznaczonej dla ŚDS, korzystają z wielu innych sal i pomieszczeń znajdujących się w Centrum
Rehabilitacji i Wsparcia. Rehabilitacja, hydroterapia, zajęcia ogólnousprawniające i na basenie, odbywają się w
specjalistycznej części rehabilitacyjnej budynku; powierzchnia tych sal i hali basenowej nie zostały wliczone do ogólnej
powierzchni ŚDS.
W 2018 roku w ŚDS będą funkcjonowały następujące pracownie i pomieszczenia: Pracownia Życia Codziennego,
Pracownia Terapii Ogrodniczej, Pracownia Komputerowo-Wydawnicza, Pracownia Plastyczna, Pracownia Krawiecka,
Pracownia Artystyczna i Treningu Samodzielności, Pracownia Twórczości bez Granic, Pracownia Stolarska, Galeria będąca
miejscem prezentacji prac artystycznych uczestników Domu oraz miejscem ogólnych spotkań, Pracownia Gospodarstwa
Domowego, Jadalnia z ogrodem zimowym, sale do terapii indywidualnej, pokój kierownika i pokój wyciszenia, Pracownia
Muzyczno-Teatralna i Relaksacyjna oraz toalety, korytarze, szatnie i in. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką o
bardzo wysokim standardzie, poszczególne pracownie są wyposażane w meble oraz nowoczesny sprzęt. W pracowniach
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oraz pozostałych pomieszczeniach realizowane są treningi i praca terapeutyczna z Podopiecznymi. Zasoby rzeczowe
wykazane w ŚDś służą codziennie Podopiecznym do realizacji Indywidualnych Planów Wspierająco-Aktywizujących.
Zasób rzeczowy ŚDS przedstawia się następująco:
1.
Pracownia Stolarska: maszyna stolarska grubościówka, (+ czopiarka, + piła), pilarka, piła ukośna, szlifierka,
wiertarko-wkrętarka, szlifierka osc., tokarka, wyrzynarka, frezarka, opalarka, wiertarka, szlifierka kątowa, szlifierka
stołowa, pilarka tarczowa, młotowiertarka, pilarka łańcuchowa, piła taśmowa stołowa, imadło, stoły i meble stolarskie,
odkurzacz, akcesoria stolarskie;
2.
Galeria, będąca miejscem prezentacji prac artystycznych uczestników Domu oraz miejscem ogólnych spotkań:
szafy witrynowe, gabloty, zabudowa kontuarowa, zestaw szafek – zabudowa, zabudowa zaplecza, wieszaki, kanapy,
krzesła, zmywarka, mikrofalówka, ekspres do kawy, czajnik, blender, wyciskarka;
3.
Pracownia Gospodarstwa Domowego: chłodziarki, zmywarka, zamrażarki, okap, piec konwekcyjno-parowy
Rational, mikrofalówka, maszynka do miel. mięsa, sokowirówka, szatkownica, mikser, czajnik, blender, AGD Mesko,
patelnia elektryczna, naleśnikarka, gofrownica duża, miesiarka plenarna, kuchnia elektryczna, waga, stoły, krzesła, regały i
in., sterylizator, prasa do tłoczenia oleju, obieraczka, garnki, noże, blachy do pieca Rational, pozostałe: sztućce, naczynia i
in.;
4.
Jadalnia z ogrodem zimowym: stoły, krzesła, dywany;
5.
Pracownia Życia Codziennego:
stół terapeutyczny, materace lateksowe, krzesła, zestawy mebli, kanapy,
wykładzina, podnośnik sufitowy, telewizor, radiomagnetofon, czajnik, nawilżacz powietrza, zestaw ogrodowy do treningu
samodzielności, koce, akcesoria terapeutyczne;
6.
Pracownia Terapii Ogrodniczej:
stół terapeutyczny, krzesła, zestawy mebli, czajnik, wieża, kosiarka
spalinowa, opryskiwacz, taczki, konstrukcja cieplarniana, konstrukcja ogrodowa – altana, konstrukcje ogrodowe
drewniane, ławy, stoły, myjka, pozostały sprzęt ogrodniczy (sekatory, grabie, spulchniacze, nożyce i in.), nożyce Stihl,
zestaw akcesoriów plecionkarsko-rękodzielniczych;
7.
Pracownia Komputerowo-Wydawnicza:
zestaw szafek, kanapa, biurka z zabudową, krzesła, dywan,
komputery-zestawy, klawiatura big keys, słuchawki, kserokopiarka, drukarka laserowa Brother, gilotyna, bindownice,
laminarka, termobindownica, aparat fotograficzny Nikon, Mówik + tablety, oprogramowanie wspierające terapię,
audibooki – zestaw)
;
8.
Pracownia Plastyczna:
stół terapeutyczny, krzesła, zestawy mebli, zestaw komputerowy, kanapa, czajnik,
radioodtwarzacz, dywan, sprzęt do cięcia passepatrout, sztalugi, zestaw narzędzi do witraży;
9.
Pracownia Krawiecka:
maszyny do szycia, maszyna do szycia overlok, maszyna stebnówka, żelazka, ploter
tnący, mikrofalówka, deska do prasowania, komputer-zestaw, meble, krzesła, stół terapeutyczny, kanapa, dywan, czajnik,
radiomagnetofon, zestaw do haftowania, akcesoria krawieckie;
10.
Pracownia Artystyczna i Treningu Samodzielności: meble, dywan, kanapy, akcesoria terapeutyczne, telewizor,
wieża, zestawy komputerowe, zmywarka, płyta ceramiczna, piekarnik, okap, zestaw garnków, mikrofalówka, lodówka,
odkurzacz, akcesoria terapeutyczne;
11.
Pracownia Twórczości bez Granic: meble, dywan, kanapa, krzesła, wieża, akcesoria terapeutyczne;
12.
Sale do terapii indywidualnej, pokój kierownika i pokój wyciszenia: meble, krzesła, komputery, czajnik, telewizor,
fotel bujany, kanapa, dywany, wieża, komputery;
13.
Pracownia Muzyczno-Teatralna i Relaksacyjna: kanapy, fotele, krzesła, meble, komplet instrumentów
muzycznych, telewizor, komplet xbox360, odtwarzacz blu-ray, gitara Yamaha, zestaw kina domowego, nawilżacz
powietrza, wieża, wykładzina;
14.
Pozostałe: toalety, korytarze, szatnie i in.: stół do tenisa, ławki drewniane, huśtawka, piłkarzyki, wieszaki
mobilne, koce, steppery, orbitrek, markiza nad tarasem, mikser dźwięku, magiel elektryczny, odkurzacze, zestaw
sprzątająco-odkurzająco-piorący, wózki na akcesoria do hydroterapii, pralka, akcesoria do zajęć ogólnousprawniających, i
in.
Spotkania wszystkich uczestników oraz spotkania z opiekunami organizowane są w trzech salach, w zależności od
okoliczności. Są to: Pracownia Muzyczno-Teatralna i Relaksacyjna (III kondygnacja), galeria (II kondygnacja) lub jadalnia (II
kondygnacja). W tych salach organizowane są spotkania okolicznościowe, jak też regularne spotkania wszystkich
uczestników podczas seansów filmowych, zajęć muzykoterapii, tanecznych i in. W jadalni, poza spożywaniem posiłków,
mają miejsce spotkania z opiekunami podczas wydarzeń rodzinnych, jak np. święta czy urodziny uczestników. W Galerii
prezentowane są prace uczestników ŚDS oraz organizowane są spotkania. Zebrania Zespołu Wspierająco- Aktywizującego
oraz szkolenia odbywają się w pokoju terapeutycznym lub w sali konferencyjnej.
Kalkulacja przewidywanych kosztów obejmuje wycenę wkładu rzeczowego, opis sposobu jego wyceny wraz z podaniem
cen rynkowych lub zasad wyliczenia, na podstawie których szacowany jest koszt
nie dotyczy
14. Inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych
kosztów oraz oświadczeń zawartych na końcu oferty
Wszystkie koszty zawarte w kosztorysie podano jako koszty średnie (miesięczne bądź w przeliczeniu na etaty).
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15. Informacje o wcześniejszej działalności oferenta (-tów) w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, w tym
informacje obejmujące dotychczasowe doświadczenia oferenta (-tów) w realizacji podobnych zadań publicznych
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie prowadzi rehabilitację osób
niepełnosprawnych w różnych typach placówek od roku 1990. Przez wiele lat realizuje zadanie rehabilitacji
wieloprofilowej, edukacji i terapii prowadząc następujące placówki:
1. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, w którym prowadzona jest edukacja połączona z rehabilitacją dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z wielorakimi niepełnosprawnościami sprzężonymi w stopniu umiarkowanym,
znacznym i głębokim w wieku od 3-25 lat. Ośrodek świadczy swoje usługi od 1990 roku przy współpracy z Wydziałem
Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna, a dodatkowo od roku 2000 do chwili obecnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Obecnie Ośrodek ma pod opieką kilkudziesięciu uczestników. W roku 2005-2007 ośrodek współpracował dodatkowo z
Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach programu pilotażowego: "Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa,
skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie"
adresowany do dzieci w wieku od 0-7 lat i ich rodzin.
2. Ośrodek Wczesnej Interwencji, w którym prowadzona jest wczesna interwencja dla dzieci z zaburzonym rozwojem
psychomotorycznym i innymi zaburzeniami wieku rozwojowego od 0-7 roku życia. W ośrodku prowadzone są zajęcia i
konsultacje dla dzieci i rodziców z województwa warmińsko- mazurskiego.
3. Warsztaty Terapii Zajęciowej, w których realizowany jest program rehabilitacji zawodowej i społecznej dla 60 osób w
wieku od 16 lat. Warsztaty prowadzone są przy współpracy z PFRON od 1993 roku. Celem warsztatów jest rehabilitacja
zawodowa i społeczna oraz przygotowanie do pracy na rynku otwartym lub chronionym uczestników Warsztatów.
4. Dom Pomocy Społecznej prowadzony jest dla 17 osób, które utraciły oparcie w rodzinie na skutek śmierci, starości lub
choroby rodziców. Zadania w DPS realizowane są we współpracy z Wydziałem Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji
Pozarządowych Urzędu Miasta. Mieszkańcami domu są osoby od 16 roku życia. Prowadzone zadania w DPS obejmują
obszary osobistego funkcjonowania w różnych sytuacjach i warunkach, samoobsługi w najbliższym otoczeniu,
funkcjonowania społecznego. Placówka prowadzi działalność od 2001 roku.
5. Dom krótkiego pobytu dla 6 osób – jest to placówka udzielająca pomocy rodzinie w sytuacji kryzysowej. Każda rodzina
może w trudnej dla siebie sytuacji życiowej np. choroby, pobytu w szpitalu lub innego nagłego zdarzenia umieścić dziecko
na pobyt krótkoterminowy w placówce pod opieką specjalistów i terapeutów. Są to kilkudniowe lub 2-3 tygodniowe
pobyty w zależności od potrzeby. Placówka prowadzi zadania przy współpracy z Wydziałem Zdrowia, Polityki Społecznej i
Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta, funkcjonuje od 2001 roku.
6. Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony dla 90 podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną /
upośledzeniem umysłowym, chorych psychicznie oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
Funkcjonuje od 2010 roku. ŚDS jest placówką wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym. Głównym celem jest
zapewnienie uczestnikom możliwości aktywnego i autentycznego uczestnictwa w życiu społecznym z zachowaniem
związków rodzinnych oraz poczucia więzi ze środowiskiem lokalnym, w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji.
7. Przedszkole Specjalne „Dobry Start” – ma pod opieką 34 dzieci z niepełnosprawnościami.
8. Centrum Rehabilitacji i Wsparcia funkcjonuje od 1 grudnia 2010 roku. W placówce prowadzona jest rehabilitacja dla
dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, fizjoterapia ambulatoryjna oraz lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna.
Zadania realizowane są we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Placówka posiada nowoczesny kompleks
basenowy dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Centrum wyposażone jest w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny do
kinezyterapii, fizykoterapii i hydroterapii.
9. Dzienny Dom Pobytu "Senior+" - placówka dzienna przeznaczona dla 90 osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo,
mieszkających na terenie Olsztyna. Funkcjonuje od 1 października 2015 roku. Placówka prowadzi zadania przy współpracy
z Wydziałem Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie, oprócz prowadzenia
placówek, różnorodnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, realizuje przedsięwzięcia o charakterze okazjonalnym, w
tym związane z działalnością artystyczną, rehabilitacyjną i sportową np. wernisaże i wystawy prac plastycznych, zawody
sportowe krajowe i międzynarodowe, spartakiady. Stowarzyszenie prowadzi także współpracę z placówkami
oświatowymi, realizując na rzecz dzieci zajęcia sportowe i artystyczne.
W 2015 roku Stowarzyszenie realizowało projekt „Seniorzy Aktywnie”, w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewodę
Warmińsko-Mazurskiego.
W 2014r. Stowarzyszenie realizowało projekt w ramach konkursu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi”, ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej: „Bojkot bezsilności i bezradności – Podejście do
zaburzeń psychicznych w nurcie Porozumienia bez Przemocy”.
W latach 2013 - 2016 Stowarzyszenie realizowało projekt „Wieloprofilowa rehabilitacja dzieci, młodzieży oraz dorosłych
osób niepełnosprawnych w specjalistycznej placówce – Centrum Rehabilitacji i Wsparcia” w ramach XI konkursu PFRON.
W 2012 roku Stowarzyszenie zrealizowało przy współpracy Urzędu Miasta program pod nazwą "Higiena zdrowia
psychicznego" dla 120 rodziców, opiekunów i członków rodzin osób niepełnosprawnych.
Od 2012 roku Stowarzyszenie realizuje zadanie „Organizacja nauki pływania dla uczniów klas II Szkoły Podstawowej nr 18
w Olsztynie”.
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W 2011 roku Stowarzyszenie realizowało zadanie "Aktywni Jesienią" przy współpracy Wojewody WarmińskoMazurskiego. Celem tego zadania było utworzenie Samopomocowego Klubu Seniora dla 60 uczestników w wieku 55+.
W 2009 roku przy współpracy PFRON Stowarzyszenie zorganizowało "Olsztyńską Spartakiadę Sportową Osób
Niepełnosprawnych z prezentacją dorobku artystycznego". Uczestnikami były osoby niepełnosprawne z różnym stopniem
niepełnosprawności.
W 2009 roku Stowarzyszenie zorganizowało "II Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Halowej Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną" przy współpracy z PFRON. Głównym celem turnieju była aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych
intelektualnie za pomocą sportu i ducha rywalizacji z nim związanych.
Oświadczam(-my)20), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta (tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego*;
3)oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
4)oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II. niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) 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 dotyczą te dane, złożyły stosowne
oświadczenia zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
8) .
..................................................................
..................................................................
..................................................................
(Czytelny podpis osoby upoważnionej lub
podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu oferentów)

........................................................
Data

Załączniki:
1.1. Harmonogram21)*.
1.2. Kalkulacja przewidywanych kosztów21)*.
1.3. Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa
handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
1.4. W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z
oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający
osobowość prawną oferenta; nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej
nieprowadzących działalności gospodarczej. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie
od tego, kiedy został wydany.
1.5. Koncepcja prowadzenia środowiskowego domu samopomocy (złożony również elektronicznie)
1.6. Informacja o zadaniach realizowanych z zakresu pomocy społecznej (złożony również elektronicznie)
1.7. Kopia umowy lub statutu spółki

1) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy oferta została złożona w związku z ogłoszonym przez organ otwartym konkursem ofert. Należy wskazać rodzaj zadania,
o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r . o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wynikający z ogłoszenia o otwartym
konkursie ofert.
2) Należy określić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo czy też inna podstawa.
3) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.
4) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał te informacje jako obowiązkowe.
5) Dotyczy zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6) Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.
7) Wkładem osobowym są praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego.
8) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał podanie tych informacji jako obowiązkowe.
9) Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa
świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) planowana do wykorzystania w realizacji
zadania publicznego.
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10) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego. w przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla
każdego oferenta oddzielnie. w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
11) Należy wpisać koszty obsługi zadania, które są związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym z obsługą
finansową i prawną projektu. w przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego oferenta oddzielnie. w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
12) Dotyczy oferty wspólnej. w przypadku większej liczby oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
13) Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
14) Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych.
15) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy kalkulacja przewidywanych kosztów obejmowała wycenę wkładu rzeczowego.
16) Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
17) Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
18) Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
19) Pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania jest realizowane wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego.
20) Katalog oświadczeń jest otwarty.
21) Jedynie w przypadku zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy.
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