UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1)

2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby,
strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
Nazwa: Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "Otwarte Serca", Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe,
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Płocka: 18, Kod pocztowy: 09-410, Poczta:
Płock, Miejscowość: Płock, Ulica: Hubalczyków, Numer posesji: 3, Numer lokalu: 19, Województwo: mazowieckie,
Powiat: Płock, Gmina: m. Płock, Strona www: https://otwarteserca-plock.pl/, Adres e-mail: biuro@otwartesercaplock.pl, Numer telefonu: 501522355,
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Michał Bagiński
Adres e-mail: biuro@otwarteserca-plock.pl Telefon: 501522355

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z rodzin zastępczych z
terenu Miasta Płocka.

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

30.07.2019

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: dfee-58a6-c8d4

06.08.2019

Opis zadania
Realizacja zadania będzie polegała na przeprowadzeniu cyklu grupowych zajęć o charakterze terapeutycznym i
prorozwojowym dla 30 dzieci w wieku 7-18 lat dotkniętych zaburzeniami psychicznymi.
Celem projektu będzie wsparcie uczestniczących w nim dzieci w zakresie nauki właściwego funkcjonowania społecznego,
pełnienia ról społecznych, funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Warsztaty służyć będą również wsparciu w sytuacjach
trudnych lub kryzysowych, zarówno doraźnemu, jak i nauce radzenia sobie w takich sytuacjach.
Odbiorcami projektu będą dzieci w wieku 7-18 lat przebywających w rodzinnych domach dziecka, pogotowiach, rodzinach
zastępczych lub adopcyjnych z terenu Gminy Miasto Płock.
Projekt zakłada objęcie wsparciem 30 dzieci, które będzie realizowane w postaci zajęć grupowych trwających 3 godziny
każdego dnia podczas wyjazdu.
W cyklu grupowych spotkań terapeutycznych dziecko brać będzie czynny udział w zajęciach ukierunkowanych na
przyswajanie pożądanej wiedzy w formie zabawy. W toku realizacji zadania pojawią się zajęcia terapeutyczne, zajęcia
ruchowe lub plastyczne.
Dzięki odpowiednio dobranym zajęciom terapeutycznym,serią zajęć ruchowych, plastycznych oraz rozmowy z
prowadzącymi – same dochodzą do pożądanych wniosków. Skuteczność zaproponowanej formy działań - arteterapii,
została potwierdzona zwłaszcza u leczących uzależnienia, jak również cierpiących na zaburzenia psychiczne, oraz
wracających do równowagi psychicznej po doznanych traumach czy urazach. Według danych m.in. konsultanta krajowego
w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży nawet do 20 proc. dzieci ma dolegliwości, które spełniają kryteria zaburzenia
psychicznego. Część tych zaburzeń jest elementem rozwojowym i wariantem prawidłowego rozwoju. Przykładem może
być dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, które często nie są traktowane jako zaburzenia psychiczne. Zaburzenia psychiczne, to
również zaburzenia zachowania, zespoły nadpobudliwości ruchowej (ADHD), całościowe zaburzenia rozwoju np. autyzm,
zespół Aspergera, zaburzenia nerwicowe (zaburzenia obsesyjno-kopmulsyjne, zaburzenia adaptacyjne. Eksperci
potwierdzają, że do grup podwyższonego ryzyka zaliczyć należy dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych (niewydolnych
wychowawczo), które są często zaniedbane, odrzucone, wykluczone i doświadczają różnych form przemocy. Dzieci i
młodzież z rodzin zastępczych lub adopcyjnych miała właśnie takie doświadczenia życiowe. Zaburzenia psychiczne dotyczą
również dzieci, które pomimo braku problemów rodzinnych znajdują się pod silną presją psychiczną, ze względu na
ograniczone zdolności intelektualne i werbalne, różnego rodzaju dysfunkcje ruchowe, zaburzenia koordynacji, ale także
borykające się z nadwagą lub otyłością. Problemy mają też dzieci, którym stawia się nierealistyczne wymagania.
Pośrednimi uczestnikami projektu będą rodzice/opiekunowie prawni i członkowie rodzin dzieci objętych wsparciem,
którzy na co dzień stają przed wyzwaniem – jak na co dzień poradzić sobie z dzieckiem dotkniętym zaburzeniami
psychicznymi poprzez bieżącą informację na temat przebiegu terapii.
Podczas pobytu w ośrodku harcerskim dzieci z zaburzeniami psychicznymi będą miały możliwość integracji z innymi
dziećmi z terenu województwa mazowieckiego. W tym czasie przewidziano, że na terenie stanicy przebywać będzie ok
350 dzieci i młodzieży.
Dla uczestników zadania zostanie przygotowana wycieczka do Skansenu Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Miejsce realizacji
Stanica Harcerska w Gorzewie, gmina Gostynin prowadzona przez Chorągiew Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

liczba uczestników

30

lista

przeprowadzenie zajęć

15 godzin zajęć

program

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
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Charakterystyka oferenta
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Otwarte Serca” jest organizacją społeczną. Powstała z inicjatywy Rodzin Zastępczych i
Adopcyjnych działających na terenie Płocka, które często zostają same z wieloma problemami oraz bagażem ogromnych
przeżyć i trudnych doświadczeń dzieci, które przyjmujemy do swoich rodzin. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na
pracy społecznej swoich członków. Naszą ideą jest propagowanie rodzicielstwa zastępczego, dającego najwyższą szansę na
prawidłowy rozwój dziecka pokrzywdzonego, oferując mu szczęśliwe dzieciństwo i lepszy start w dorosłe życie. Członkami
Stowarzyszenia są osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze zawodowe, specjalistyczne rodziny
zastępcze oraz pogotowia z terenu Miasta Płocka.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "Otwarte Serca" zostało zarejestrowane w czerwcu 2018 r. W tym
czasie realizowaliśmy różne projekty w tym: "Turniejadę Mikołajkową Rodzin Zastępczych 2018 " sfinansowaną ze
środków Urzędu Miasta Płocka, "Bożonarodzeniowy wyjazd integracyjny" zrealizowany dzięki środkom Mazowieckiego
Centrum Polityki Społecznej; "Rozwój i integracja rodzin zastępczych w Płocku" realizowany ze środków Fundacji Funduszu
Grantowego dla Płocka.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Stowarzyszenie będzie korzystało z zasobów ludzkich w osobach ludzi zatrudnionych na podstawie umów
cywilnoprawnych jak i wolontariuszy. Osoby te, posiadają kwalifikacje do opieki uczestników podczas realizacji zadania w
trakcie ferii wakacyjnych oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć i warsztatów programu wsparcia samodzielności
społecznej dzieci z zaburzeniami psychicznymi.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

1.

Pobyt w ośrodku

2.

Wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć

3.

Opieka wychowawcza kadry wolontariackiej

Z dotacji

Z innych źródeł

9500,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

500,0
1200,0
11200,0

10000,0

1200,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
w zakresie związanym ze składaniem 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 zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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.............................................
.............................................
.............................................
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

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

Załączniki:
1.

2.

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. (fakultatywny - niezłożony)
Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem (fakultatywny - niezłożony)

1)

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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