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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 Prima Security, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000703392, Kod pocztowy: 07-100, Poczta:
Węgrów, Miejscowość:Węgrów, Ulica: Karola Szamoty, Numer posesji: 42A, Województwo:mazowieckie, Powiat:
węgrowski, Gmina:m. Węgrów, Strona www: , Adres e-mail: fundacja.wwe@gmail.com, Numer telefonu: 257922515,
 
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)

Monika Doktorska
 
Adres e-mail: monika_doktorska@op.pl Telefon: 608 464 229

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Marzy mi się

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

27.09.2019 Data
zakończenia

14.12.2019

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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 8be5-b2eb-d2e2

Opis zadania

Zadanie będzie skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami zachowania oraz ich rodzin. Ze
względu na to , że część osób z zaburzeniami psychicznymi przejawia dużo zachowań trudnych, ma problemy adaptacyjne,
zaburzenia zachowania i emocji, funkcjonowanie społeczne tych osób i ich rodzin jest znacznie ograniczone. W trakcie
współpracy ze specjalistami podczas realizacji projektu "Mogę, Chcę, Potrafię" okazało się, że nie wszystkie osoby mogły w
pełni cieszyć się z oferowanego im wsparcia ( ze względu na nasilone problemy z zachowaniem), a były też osoby, które
zbyt późno zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie i nie mogły zostać objęte wsparciem z powodu braku miejsc.
Zauważamy również problem z brakiem wsparcia dla osób, które nie mają diagnozy autyzmu lub Zespołu Aspergera, a
przejawiają trudności w dostosowaniu się do norm społecznych, mają zaburzenia zachowania i emocji. Rodzice dzieci z
trudnościami z zachowaniem doświadczają ostracyzmu społecznego, są często uważani za niewydolnych, "złych" rodziców
i często nie otrzymują wsparcia w najbliższym otoczeniu. Tytuł "Marzy mi się " jest bardzo wymowny i odnosi się zarówno
do pragnień dziecka, a by być akceptowanym, a także rodziców, którzy chcieliby mieć większe wsparcie społeczne,
zrozumienie ze strony otoczenia i chcieliby czasem usłyszeć pochwałę od nauczycieli, a nie tylko krytykę zachowania
dziecka. Projekt da rodzinom możliwość określenia swoich potrzeb i wyrażenia marzeń i pragnień.
Zadanie będzie polegało na:
- utworzeniu punktu konsultacyjnego ( indywidualne konsultacje z psychologiem/pedagogiem)
- wsparciu psychologiczno - pedagogicznym osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanym poprzez zajęcia grupowe:
zajęcia socjoterapeutyczne i zajęcia z elementami arteterapii
- utworzeniu grupy wsparcia dla rodziców.
- przeprowadzeniu 3 godzinnych warsztatów dla rodziców "Jestem z Ciebie dumny", podczas których rodzice poznają
sposoby, jak uczyć dzieci przezwyciężać ich trudności koncentrując się na dziecięcych umiejętnościach, a nie na
dziecięcych problemach.
W ramach projektu uczestnicy wykonają prace plastyczne pod hasłem "Marzy mi się" i zostanie zorganizowana wystawa w
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Węgrowie.
Zostaną również zorganizowane 2 spotkania integracyjne dla rodzin w sali zabaw Karuzela oraz w restauracji.
Zadaniem zostanie objętych 18 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami zachowania, w wieku od 8 do 16
lat oraz ich rodzice.

Miejsce realizacji

Zadanie będzie realizowane na terenie miasta Węgrowa oraz w siedzibie Fundacji Prima Security ul. Szamoty 42A 07-100
Węgrów

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Zwiększenie dostępności do wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, w tym z
zaburzeniami zachowania

100% ankieta ewaluacyjna, obserwacja

Utworzenie grupy wsparcia dla rodziców osób z
zaburzeniami zachowania

100% Listy obecności, ankieta
ewaluacyjna

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

Fundacja Prima Security skupia się na współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, szkołami i placówkami oświatowymi
oraz organizacjami pozarządowymi w ramach działalności na rzez społeczności lokalnej oraz osób niepełnosprawnych,
osób zagrożonych wykluczenie społecznym, a także w celu wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży i
integracji społecznej. Wspieramy również działania kulturalne, między innymi współorganizowaliśmy Piknik Indiański, a w
tym roku Fundacja będzie organizatorem Festiwalu Kultury Indian Ameryki Północnej, dzięki dofinansowaniu z budżetu
Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz wsparciu Urzędu Miasta Węgrowa i Starostwa Powiatowego w Węgrowie.
Fundacja bierze również udział w akcjach społecznych, między innymi Akcji OdLOTTOwa Jazda.
Główne cele statutowe to ochrona zdrowia, ochrona środowiska i przyrody, wspieranie oświaty i kultury, opieka i pomoc
społeczna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wspieranie inicjatyw na rzecz poprawy warunków życia
społeczności lokalnych.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W 2018 roku Fundacja Prima Security realizowała i rozliczyła projekt„Mogę,chcę,potrafię” dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera w ramach zadania "Wsparcie samodzielności społecznej osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin "sfinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego,nr umowy 402/443/18

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Koordynatorem projektu - wolontariuszem będzie magister pedagogiki opiekuńczo w- wychowawczej z ustawodawstwem
rodzinnym, osoba odpowiedzialna za realizację projektów w Fundacji Prima Security,
Zajęcia socjoterapeutyczne poprowadzi magister filologii polskiej, ukończone studia podyplomowe: Historia i Wiedza o
Społeczeństwie, Socjoterapia, Terapia Pedagogiczna. Nauczyciel dyplomowany posiadający doświadczenie w pracy przy
projektach.
Zajęcia z elementami arteterapii poprowadzi mgr pedagogiki wieku dziecięcego, specjalista Terapii Ręki, instruktor
Sensoplastyki.
Grupę wsparcia oraz punkt konsultacyjny poprowadzi pedagog doświadczony w pracy z rodzicami i dziećmi z zaburzeniami
psychicznymi oraz psycholog z przygotowaniem do terapii rodzin, z doświadczeniem w pracy z rodzinami
doświadczającymi trudności
Warsztaty "Jestem z Ciebie dumny" poprowadzi pedagog, który ukończył Kurs metody Kid's Skills, która przygotowuje do
pracy z dziećmi metodą "dam radę" i z rodzicami metodą "jestem z Ciebie dumny"

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Konsultacje z psychologiem - 36 godzin x 60,00
zł

2160,0    

2. Konsultacje z pedagogiem - 18 godzin x 60,00 zł 1080,0    

3. Zajęcia socjoterapii - 3 grupy x 8 godzin x 60,00
zł

1440,0    

4. Zajęcia z elementami arteterapii - 3 grupy x 8
godzin x 60,00 zł

1440,0    

5. Prowadzenie grupy wsparcia - 20 godzin ( 10
godzin psycholog, 10 godzin pedagog) x 80,00 zł

1600,0    

6. Materiały plastyczne 200,0    

7. Warsztaty plastyczne dla rodzin 2 godziny x
60,00 zł

120,0    

8. Spotkania integracyjne dla rodziców i dzieci w
sali zabaw Karuzela

600,0    

9. Warsztaty dla rodziców "Jestem z Ciebie
dumny" 3 godziny x 120zł

360,0    

10. Spotkanie integracyjne dla rodziców i dzieci w
restauracji

1000,0    
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Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,0 10000,0 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:

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. (fakultatywny - niezłożony)

2. 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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