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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach 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: Fundacja CLARK im. Erica i Very Clark, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000694985, Kod pocztowy: 20-410,
Poczta: Lublin, Miejscowość: Lublin, Ulica: 1 Maja, Numer posesji: 17, Numer lokalu: 16, Województwo: lubelskie, Powiat:
Lublin, Gmina:m. Lublin, Strona www: , Adres e-mail: fundacja.clark1@poczta.fm, Numer telefonu: 509946863,
 
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)

Adam Radziszewski
 
Adres e-mail: FUNDACJA.CLARK1@POCZTA.FM Telefon: 509946863

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych
wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

29.07.2019 Data
zakończenia

29.11.2019

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

Zespół Aspergera jest zaburzeniem o charakterze łagodnym, ze spektrum autyzmu. Choroba ta u dzieci i dorosłych nie
powoduje zaburzeń w rozwoju umysłowym. Na szczęście zespół Aspergera pozwala samodzielnie funkcjonować. Dorośli z
tym zespołem uważani są często za ekscentryków, osoby zamknięte w swoim świecie, które całą swoją uwagę skupiają
jedynie na pasjach/hobby. Czym jest ten zespół i jak z nim żyć na te i inne pytania odpowiedzą specjaliści.

OPIS ZADANIA:
Zadanie publiczne będzie polegało na zorganizowaniu Obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w dniu
10.10.2019r. Będzie ono podzielone na dwa moduły tematyczne: I Moduł - konferencja na temat zdrowia psychicznego
oraz zespołu Aspergera, jak rozpoznać objawy choroby, jak z nią żyć i jak w grupie nabiera się siły do życia z osobami
chorymi psychicznie II Moduł - organizacja festynu sportowego z udziałem dzieci i młodzieży z rodzicami zdrowych i
chorych osób. Organizatorem całych obchodów będzie Fundacja CLARK im. Erica i Very Clark w Lublinie ( Biuro Projektów
w Magnuszewie Małym gm. Szelków pow, makowski). Realizacja zadania nastąpi od 29 lipca do 29 listopada 2019 r.
Odbiorcą zadania będą mieszkańcy gm. Szelków oraz mieszkańcy powiatu makowskiego. zaproszeni goście oraz uczestnicy
realizowanego projektu.

Zaplanowane działanie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi ze szczególnym uwzględnieniem zespołu Aspergera
oraz upośledzeniem psychicznym ma na celu stworzenie im warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym a
także wzrost ich aktywności w życiu codziennym. Poprzez przystąpienie do realizacji zadania rozwinie się w nich i wzmocni
to co u osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym jest zdrowe.

W tym dniu zostanie przedstawiona podczas I Modułu również prezentacja multimedialna przygotowana przez
specjalistów z dziedziny psychiatrii o tematyce zaburzeń psychicznych oraz zespołu Aspergera. Obchody tego święta
uatrakcyjni występ zespołu muzycznego. Wszystkim tym działaniom będzie towarzyszyć obecność dziennikarzy prasy
lokalnej i regionalnej (patronat medialny).

DLACZEGO CHCEMY TO ZREALIZOWAĆ:
Wśród praw osób niepełnosprawnych zawartej w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych m.in. znajduje się prawo do
pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, publicznym, kulturalnym odpowiednio do swoich zainteresowań i potrzeb.
Projekt jest odpowiedzią na potrzebę integracji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin na organizację tego typu
wydarzeń w lokalnej społeczności poprzez poszerzenie ich aktywności w życiu społecznym.
Uważamy ze zasadniczym problemem w codziennym funkcjonowaniu beneficjentów zadania jest narastająca izolacja
społeczna, ograniczenie aktywności i zainteresowań zmierzające do bezczynności, narastające poczucie niskiej wartości i
zaniku chęci sytuacji postrzeganej jako bardzo trudnej a czasem beznadziejnej. Dlatego w procesje rehabilitacji osób z
zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniami umysłowymi jest ich rozwój umiejętności interpersonalnych, wydostanie się
z izolacji społecznej oraz rozwój komunikowania się i budowania kontaktów społecznych, który przyczynia się do
stopniowego, harmonijnego, powrotu do funkcjonowania społecznego.

Miejsce realizacji

Boisko szkolne przy SP im. J. Korczaka w Szelkowie
Sala w GCCKiS w Szelkowie

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

zmniejszenie stopnia odczuwania lęku
społecznego przez beneficjentów zadania

udział łącznie około 400 osób w
dwóch modułach:
I Moduł - 150 osób
II Moduł - 250 osób

Dokumentacja zdjęciowa

przełamanie barier izolacji około 30-40 osób z zaburzeniami
psychicznymi

Ankieta ewaluacyjna/
dokumentacja zdjęciowa
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zwiększenie poczucia własnej wartości około 400 osób dokumentacja zdjęciowa

wzrost świadomości społeczeństwa o
zaburzeniach i chorobach psychicznych

około 50 osób I Moduł ankieta ewaluacyjna

utworzenie grupy wsparcia dla rodzin osób z
zaburzeniami psychicznymi

1 grupa wsparcia Lista obecności, ankieta
ewaluacyjna

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

Fundacja CLARK im. Erica i Very Clark powstała w 2017 roku decyzją fundatora jako narzędzie do wdrażania misji tj.:
pomoc społeczna ludziom starszym, biednym, chorym i niepełnosprawnym, a w szczególności dzieciom, znajdującym się w
trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz umożliwienie im rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego,pomoc
humanitarna, działalność charytatywna,działanie na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, pomoc społeczna,
promocja i organizacja wolontariatu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, działalność szkoleniowa, oświatowa i
edukacyjna, ochrona zdrowia i życia, działalność sportowa i turystyczna, działalność w dziedzinie kultury i sztuki,
prowadzenie jadłodajni i stołówek dla osób ubogich, zbiórka i magazynowanie żywności, działalność na rzecz ochrony
środowiska naturalnego (działalność ekologiczna).

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Fundacja CLARK realizowała projekt „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO3” którego celem było doposażenie i
wzmocnienie potencjału Fundacji CLARK poprzez zakup laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego, roll up, wizytówek oraz
ulotek informujących o celach statutowych fundacji oraz o realizowanym projekcje. Sfinansowanych ze środków NIW.
Rozliczono w całości bez uwag.
W chwili obecnej trwają przygotowania do przeprowadzenia Szelkowskiego Festynu Sportowo – Kulinarnego
dofinansowanego w ramach oferty konkursowej przez Urząd Gminy Szelków. Organizacja projektu własnego pn „Alkohol –
zamieniam na czas z rodziną” w którym udział wzieło 50 męzczyzn ze schronisk dla bezdomych męzczyzn z terenu miasta
Lublin. Realizacja polegała na przygotowaniu wspólnego grilla dla bezdomych oraz na kontakcje z rodzinamy tych osób w
celu nawiązania pierwszego kontaktu.
W toku 2 lat działalności przygotowaliśmy działania i narzędzia do mobilizowania młodego pokolenia w włączenie w
działalność wolontarystyczną, wsparcia działań lokalnych animatorów wolontariatu na terenie woj. lubelskiego oraz
utworzenia centrum wolontariatu przy naszej organizacji celem wymiany doświadczeń i rezultatów kreowanych
projektów. Niech za przykład posłuży projekt „ English not bit – angielski nie gryzje” skierowany dla uczniów szkół
podstawowych celem wyrównania szans w dostępie do jęz. angielskiego przez dzieci które mają problemy w edukacji.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby jakie przewidujemy w wykorzystaniu przy realizacji projektu można podzielić na dwie grupy: materiale oraz
niematerialne (osobowe)
Zasoby materialne to: Biuro projektu przy ul. Bulwarowej 3/7 w Lublinie, sprzęt komputerowy i biurowy, telefony,
samochód osobowy Suzuki SWIFT r. 1997

Zasoby niematerialne (osobowe) czyli wkład własny osób bezpośrednio zaangażowanych do realizacji zadania w osobach
Pana Adam Radziszewskiego – fundatora, opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz pracujących z
rodzinami gdzie występuje patologia społeczna, ratownika medycznego, ukończone kursy o tematyce „ Przemocy wobec
dzieci, praca z dzieckiem i rodziną patologiczną” , „Zaburzenia psychiczne a używanie środków psychoaktywnych”,
obecnego opiekuna w PCK LOO w Lublinie, w Stowarzyszeniu SYNERGIA w Lublinie, byłego opiekuna w Stowarzyszeniu
OPIEKUN oraz PKPS Oddział w Lublinie. Byłego vice prezesa w Stowarzyszeniu FIDES. Człowieka z dużą empatią i
zorganizowanego, prelegenta na spotkaniach z organizacjami w Wielkiej Brytanii. Obecnie koordynatora biura projektów
w Fundacji CLARK oraz wolontariusza.

Pana Mark Clark – prezesa zarządu Fundacji CLARK, opiekun w PCK LOO w Lublinie, pielęgniarz ukończony College of
Nursing w Londynie, ukończone kursy „ Przemoc wobec dzieci, praca z dzieckiem i rodziną patologiczną” oraz kurs „
Zaburzenia psychiczne a używanie środków psychoaktywnych” przez ROPS w Lublinie. Człowiek z dużą wiedzą i
doświadczeniem, obdarzony dużą empatią i chęcią niesienia pomocy innemu człowiekowi, łatwo nawiązujący kontakt z
drugim człowiekiem. Trener z udzielania Pierwszej Pomocy przed medycznej.
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Wolontariusze – osoby które poświęcają swój czas bezinteresownie drugiemu człowiekowi. Nauczyciele, pracownicy
socjalni, psycholodzy oraz radcy prawni, dzieci i młodzież to nasza grupa zaprzyjaźnionych z naszą fundacją ludzie dobrej
woli a zarazem doświadczeni w niesieniu pomocy innym

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Koszt prelegentów na konferencje 3 osoby x
300 zł

900,0    

2. Koszt prowadzącego konferencję i festyn 500,0    

3. Zespół muzyczny 1500,0    

4. wynajem atrakcji na festyn 1200,0    

5. wynajem sali na konferencje 350,0    

6. catering lub zakup art spożywczych na
konferencje

4000,0    

7. koszty biura rachunkowego 750,0    

8. zakup dwóch namiotów ogrodowych 500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9700,0 9700,0 0,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), 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*/inną właściwą ewidencją* ;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) 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.

.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

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

Załączniki:
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1. 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. (złożony również elektronicznie)

2. Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem (złożony również elektronicznie)

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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