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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: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "jacy? Tacy?", Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe,
Numer Krs: 0000638838, Kod pocztowy: 07-132, Poczta: Ostrówek, Miejscowość: Ostrówek, Ulica: Zaciszna, Numer
posesji: 8, Województwo:mazowieckie, Powiat: węgrowski, Gmina: Łochów, Strona www: , Adres e-mail:
jacytacy2016@gmail.com, Numer telefonu: 695 631 436,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 07-130, Poczta: Łochów, Miejscowość: Budziska, Ulica: Budziska, Numer posesji: 90, Województwo:
mazowieckie, Powiat: węgrowski, Gmina: Łochów,
 
 

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

Monika Jabłonowska
 
Adres e-mail: jacytacy2016@gmail.com Telefon: 695631436

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego „Taniec przełamuje bariery”

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

02.09.2019 Data
zakończenia

30.11.2019

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

Usamodzielnianie i zapewnianie odpowiedniego wsparcia oraz warunków życiowych osobom doświadczającym zaburzeń
psychicznych, jak i osobom z niepełnosprawnością intelektualną jest zadaniem trudnym i wymagającym. Sama obecność
w rodzinie osoby z zaburzeniem psychicznym bądź niepełnosprawnej jest czynnikiem mogącym powodować zaburzenia w
relacjach systemu rodzinnego. Niejednokrotnie zdarza się tak, iż wywołuje to życie w ciągłym stresie. Brak świadomości i
akceptacji społecznej uniemożliwia funkcjonowanie w środowisku społecznym w atmosferze tolerancji. Osoby dotknięte
chorobą jak i ich rodziny mają znaczne trudności z nawiązywaniem i podtrzymywaniem relacji międzyludzkich. Po
zajęciach terapeutycznych chorzy praktycznie nie mają możliwości przebywania z innymi rówieśnikami, wspólnych zabaw,
rozmów, nie mają możliwości trenowania kompetencji, których tak pieczołowicie uczą się podczas zajęć terapeutycznych i
które w dużej mierze są zajęciami indywidualnymi.
Osoby doświadczające zaburzeń psychicznych oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną wymagają stałej,
różnorodnej oferty terapeutycznej, która umożliwi prawidłowe funkcjonowanie sfery poznawczej, emocjonalnej,
społecznej oraz fizycznej. Często zdarza się, że nie mają czasu na zabawę, odpoczynek inny niż przed ekranem telewizora,
bez kontaktu z rówieśnikami i innymi o podobnych trudnościach.
Jak wynika z danych MGOPS w Łochowie, ilość osób niepełnosprawnych wynosi 330 osób, z czego 82 rodziców pobiera
świadczenie pielęgnacyjne, rezygnując tym samym z zatrudnienia, a tylko 12 osób korzysta z SUO, co wskazuje na
trudność w dostępie do form i metod wsparcia środowiskowego na naszym terenie i ograniczony dostęp do specjalistów.
Na terenie gminy Łochów znajduje się tylko Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Na podstawie
zogniskowanego wywiadu środowiskowego wśród członków Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Jacy?
Tacy?”, które działa na terenie Gminy Łochów od trzech lat, oraz konsultacji z pracownikami MGOPS w Łochowie
stwierdzono:
- brak zajęć grupowych, w których mogliby uczestniczyć chorzy psychicznie i niepełnosprawni intelektualnie,
- brak oferty zajęć ruchowych dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin prowadzonych w formie grupowej;
- brak możliwości samorealizacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Odbiorcami zadania „Taniec przełamuje bariery” będą dzieci i dorośli niepełnosprawni oraz rodzice i opiekunowie osób
doświadczających zaburzenia psychiczne i z niepełnosprawnością. Chcemy zaproponować regularne spotkania dwóch
grup tanecznych, w której dzieci wraz z opiekunami będą mogły uczyć się tańca, być aktywnymi fizycznie i środowiskowo.
Zajęcia będą odbywać się w cyklu 20 spotkań dla każdej z obu grup - 2x w tygodniu, po dwie godziny każde. Łącznie - 40
godzin dla grupy rodziców i opiekunów oraz 40 godzin dla grupy podopiecznych. Warsztaty dla grupy rodziców i
opiekunów poprowadzi jeden instruktor, dla grupy podopiecznych - dwóch instruktorów z pomocą 2-3 wolontariuszy.
Miejscem warsztatów będzie siedziba Stowarzyszenia „Jacy? Tacy?” w Łazach.

Realizacja projektu „Taniec przełamuje bariery” pozwoli wypełnić lokalną przestrzeń społeczną, wymagającą działań
naprawczych, podnoszących jakość życia osób doświadczających zaburzeń psychicznych i z niepełnosprawnością, oraz ich
rodziców i opiekunów. Zapewni opiekunom i rodzicom chorych, właściwego wsparcia i wzmocnienia, stworzenia
płaszczyzny do wspólnego wytchnienia, zabawy i śmiechu przy dbałości o sprawność ruchową chorych. Beneficjenci
projektu będą mieli okazję nawiązać przyjaźnie, nauczyć się aktywnego spędzania wolnego czasu, poprawić kondycję
fizyczną. Nabędą umiejętności rozładowywania nagromadzonych emocji i frustracji. Bardzo ważne jest zintegrowanie i
wzajemne poznanie się opiekunów i rodziców osób z niepełnosprawnością, doprowadzić to może do kontynuowania
wzajemnego wspierania i zachęci do utworzenia samopomocowych grup wsparcia już po zakończeniu projektu.

Miejsce realizacji

Łazy

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Liczba osób (podopiecznych Stowarzyszenia),
objętych warsztatami tanecznymi w ramach
projektu

20 Listy obecności

Liczba osób (rodziców/opiekunów
podopiecznych Stowarzyszenia), objętych
warsztatami tanecznymi w ramach projektu

20 Listy obecności
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Liczba zrealizowanych godzin warsztatów
tanecznych

80 Listy obecności

Liczba porozumień o współpracy, zawartych w
ramach projektu

1 (umowa ze Studiem Tańca) Porozumienie o współpracy

Wzrost pewności siebie 50% uczestników stwierdzi wzrost
pewności siebie

Ankieta po zakończeniu projektu

Wzrost aktywności społecznej 70% uczestników stwierdzi wzrost
aktywności społecznej

Ankieta po zakończeniu projektu

Wzrost samooceny 50% uczestników stwierdzi wzrost
poziomu samooceny

Ankieta po zakończeniu projektu

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Jacy? Tacy?” w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz w kwestii organizowania działalności rehabilitacyjnej wśród osób
niepełnosprawnych lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Organizowanie i promocję wolontariatu.
3. Działania na rzecz włączania społecznego osób niepełnosprawnych.
4. Organizowanie pomocy psychologicznej oraz pedagogicznej.
5. Współpracę z organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
6. Organizowanie kursów i warsztatów.
7. Udzielanie wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i rzeczowego członkom Stowarzyszenia.
8. Organizowanie imprez o charakterze integracyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, mających na celu
integrację członków i podopiecznych Stowarzyszenia oraz środowisk lokalnych.
8. Prowadzenie działalności informacyjno – promocyjną oraz charytatywną.
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Jacy? Tacy?” powstało we wrześniu 2016 roku z inicjatywy rodziców
osób niepełnosprawnych. Obecnie wspiera 37 podopiecznych z różną niepełnosprawnością oraz w różnym wieku. To do
nich, oraz ich rodzin, adresowane są główne działania organizacji. Współdziała z nami wielu terapeutów, pedagogów a
także wolontariuszy, za współpracę z którymi zostaliśmy odznaczeni statuetką Wolontariusza Powiatu Węgrowskiego w
roku 2017 oraz medalem im. Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w kategorii Wolontariusz Roku 2018 roku. Cały czas
staramy się pozyskiwać nowych podopiecznych, aby zwiększyć zasięg udzielanej pomocy.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

- projekt „ Zajęcia terapeutyczne z JACY? TACY?”,obejmujący ogólnorozwojową terapię dla podopiecznych Stowarzyszenia
oraz wsparcie psychologiczne dla ich rodziców/opiekunów. Realizowany od września do grudnia 2017r.,
- zadanie „Zajęcia, aktywizacja, wsparcie”, którego głównym celem było organizowanie i rozwijanie różnorodnych form
wsparcia o charakterze aktywizującym na rzecz osób niepełnosprawnych. Realizowany był od kwietnia do grudnia 2018r.,
- cykl corocznych imprez pn. „Otwórz Oczy”, organizowanych w formie festynu integracyjnego. Głównym celem wydarzeń
była aktywizacja osób niepełnosprawnych i zachęcenie ich rodzin do aktywnego udziału w życiu społecznym Gminy oraz
integracja środowiska osób pełno- i niepełnosprawnych. We wrześniu br. kolejna odsłona z cyklu „Otwórz oczy”,
- zadanie „Wspieranie! Nie wykluczanie”, w ramach którego zapewniliśmy rodzinom naszych Podopiecznych indywidualne
oraz grupowe wsparcie psychologiczne, a dla samych Podopiecznych cykl zajęć ogólnorozwojowych. Zadanie realizowane
było od 15.09.2018r. do 30.11.2018r. we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej,
- „Twórcze zajęcia z Klubem Myszki Norki”, finansowane ze środków PFRON poprzez Fundację „Dzieciom Zdążyć z
Pomocą”. Podczas tego projektu dzieci uczestniczyły w warsztatach muzyczno – teatralnych, a na zakończenie
przedstawiły krótki spektakl. Projekt realizowany od początku 2018r, a zakończonym w lutym br.,

W chwili obecnej realizujemy projekt pn. „Warsztaty, terapia, nauka”, którego celem jest aktywizacja osób
niepełnosprawnych poprzez organizację i rozwój różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze mobilizującym i
integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin z Gminy Łochów. Projekt zakłada organizację warsztatów
kulinarnych, indywidualnych zajęć Integracji Sensorycznej oraz lekcji nauki wspinaczki na ściance wspinaczkowej.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
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Trzech wykwalifikowanych instruktorów tańca.
3 - 5 wolontariuszy

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Warsztaty taneczne - wynagrodzenie
instruktora 1

3200,0    

2. Warsztaty taneczne - wynagrodzenie
instruktora 2

3200,0    

3. Warsztaty taneczne - wygrodzenie instruktora 3 3200,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9600,0 9600,0 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
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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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