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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 "Karuzela", Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000293451, Kod pocztowy:
26-600, Poczta: Radom, Miejscowość: Radom, Ulica: Cicha, Numer posesji: 8/10, Numer lokalu: 161, Województwo:
mazowieckie, Powiat: Radom, Gmina:m. Radom, Strona www: karuzela.org, Adres e-mail: stowarzyszenie@karuzela.org
, Numer telefonu: 509 057 823,
 
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)

Sylwia Waśkiewicz
 
Adres e-mail: stowarzyszenie@karuzela.org Telefon: 509 057 823

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Punkt konsultacyjny

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

W ramach realizacji zadania powstanie Punkt konsultacyjny w którym w dniach roboczych w wyznaczonych godzinach
dyżury konsultacyjne pełnić będą specjaliści min. psychologowie, pedagodzy, lekarze różnych specjalizacji, terapeuci i
konsultanci posiadający informacje na temat dostępnych na Mazowszu a w szczególności w Radomiu form pomocy dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, członków ich rodzin, znajomych i przedstawicieli instytucji. Przez cały okres realizacji
zadania odbędzie się 75 godz. konsultacji ze specjalistami. Każda konsultacja będzie trwać minimum 30 minut w zależności
od potrzeb zgłaszających się beneficjentów. Do Punktu konsultacyjnego będzie mógł się zgłosić każdy mieszkaniec
Mazowsza, po wcześniejszym zapisie w sekretariacie Instytutu Rozwoju Dziecka znajdującego się w Radomiu przy ul.
Starokrakowskiej 135, w którym będzie funkcjonował w ramach realizacji zadania punkt konsultacyjny. Każdy zgłaszający
się będzie mógł liczyć na konsultację i konkretne wskazania do jakiego specjalisty konkretnie powinien się udać, skorzystać
z konsultacji z wybranym przez siebie specjalistą czy iść do przychodni, szpitala, a może dołączyć do grupy wsparcia
działającej w Stowarzyszeniu Karuzela lub innej grupy na terenie miasta czy województwa mazowieckiego. Informacja o
realizacji zadania zostanie umieszczona na stronie oferenta, na jego profilu społecznościowym, w kwartalniku "Troskliwy
Rodzic" i wysłana do lokalnych mediów, partnerów i organizacji z którymi stowarzyszenie współpracuje na co dzień.
Wszystkie te działania zapewnia nabór uczestników, którzy będą mogli skorzystać z ofert punktu konsultacyjnego
bezpłatnie.

Miejsce realizacji

Punkt konsultacyjny realizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego, w Instytucie Rozwoju Dziecka
prowadzonym przez Stowarzyszenie Karuzela w Radomiu przy ul. Starokrakowskiej 135. W Instytucie Rozwoju Dziecka
mieści się Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna Centrum Edukacji Terapii i Rehabilitacji dzięki czemu powstały w ramach
zadania Punkt konsultacyjny będzie mógł bez żadnych przeszkód spokojne funkcjonować. W poradni na potrzeby realizacji
zadania zostanę zapewnione gabinety na indywidualna konsultacje dla zgłaszających się chętnych osób. Konsultacje w
punkcie konsultacyjnym będą bezpłatne dla zgłaszających się do niego beneficjentów.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

wyrównanie szans osób psychicznie chorych i
ich rodzin
w dostępie do specjalistycznego wsparcia i
pomocy

90 % uczestników ankieta przed i po realizacji zadania

stworzenie prostego systemu wspierającego
opartego na istniejącej organizacji

100% uczestników ankieta przed i po realizacji zadania

konsultacje prowadzone przez specjalistów 100% uczestników ankieta przed i po realizacji zadania

wzmocnienie kompetencji rodzin osób
zaburzonych psychicznie

80% uczestników ankieta przed i po realizacji zadania

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 Karuzela jest jedną z czołowych organizacji pozarządowych w Radomiu. Specjalizuje się w działalności na
rzecz osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania zachowania m.in. takimi jak
autyzm, zespół Aspergera ADHD. Od powstania w 2007 roku działalność stowarzyszenia prężnie z roku na rok się rozwija i
powiększa o nowe działania na rzecz mieszkańców Mazowsza, podopiecznych i członków organizacji. Rok rocznie
stowarzyszenie swoimi działaniami obejmuje od 2 do 3 tysięcy osób. Początki działań organizacji to grupa wsparcia dla 15
rodziców borykających się samotnie z chorobą swojego dziecka, dająca wzajemne wsparcie i pomoc w trudnych chwilach
związanych z wychowywaniem niepełnosprawnego dziecka. Grupa wsparcia działa systematycznie od samego początku
działalności organizacji spotykając się 2 razy w miesiącu w piątek w godzinach od 9.00 do 12.00. Na grupę wsparcia może
przyjść każdy, kto potrzebuje wsparcia i pomocy innych rodziców. Na poszczególne spotkania zapraszani są specjaliści z
różnych dziedzin, wszystko zależy od oczekiwań rodziców uczęszczających na grupę.
Przez 12 lat stowarzyszenie rozwinęło swoją działalność i obecnie w ramach swojej działalności statutowej prowadzi:
• Przedszkole dla 75 dzieci
• Żłobek dla 30 dzieci
• Poradnie Rodzinną jako podmiot leczniczy,
• Niepubliczną Poradnię Specjalistyczną Centrum Edukacji Terapii i Rehabilitacji

Systematycznie, w ramach pozyskanych środków z zadań zlecanych organizujemy:
• warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli,
• konferencje w których uczestniczy średnio 300 osób,
• treningi umiejętności społecznych,
• treningi asertywności,
• kolonie terapeutyczne, turnusy rehabilitacyjne,
• kilkudniowe wyjazdy integracyjne, spotkania, pikniki,
• kampanie społeczne nt. zdrowia psychicznego,
Ponadto subkonta umożliwiające zbieranie funduszy na terapię i rehabilitacje naszym podopiecznym.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Zrealizowane zadanie o podobnej tematyce:
W 2016 r. , 2017 r . 2018 r. – zadanie finansowane przez Gminę Miasta Radom w zakresie prowadzenia Punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej.
W 2015 r. – zadanie współfinansowane przez Województwo Mazowieckie w zakresie pomoc społeczna w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.
W ramach tego zadania realizowaliśmy między innymi konsultacje prawne.
w 2011 r. zadanie współfinansowane przez Województwo Mazowieckie –w ramach zadania utworzony został Punkt
Informacji Obywatelskiej, adresowany do rodzin wywodzących się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Stowarzyszenie od czasu realizacji projektu nadal prowadzi punkt informacji obywatelskiej, w którym zgłaszające się osoby
mogą uzyskać potrzebne im informacje .

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zadanie realizowane będzie w Instytucie Rozwoju Dziecka w którym mieści się Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna
Centrum Edukacji, Terapii i Rehabilitacji. Posiada ona wpis do ewidencji placówek niepublicznych EST.II.4430-196-1/11,
oraz w Poradni Rodzinnej, która posiada wpis do podmiotów leczniczych przy ul. Starokrakowskiej 135 w Radomiu.
Sekretariat dla Instytucie czynny jest w dni robocze od 6.30 do 17.00 i w tych godzinach beneficjenci będą mogli zapisywać
się na konsultacje ze specjalistami na wyznaczone w harmonogramie dni i godziny.
Budynek posiada niezbędne odbiory sanepidu i straży pożarnej. Odpowiada normom regulującym pobyt dzieci.

W naszych zasobach kadrowych posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów:
• 10 pedagogów w tym pedagodzy specjalni, oligofrenopdagodzy,
• 2 terapeutów Integracji Sensorycznej
• 3 psychologów w tym psychoterapeuta
• 1 fizjoterapeutę,
• 4 logopedów w tym jeden z tytułem doktora nauk o zdrowiu,
• instruktora terapii uzależnień i terapią zajęciową,
• lekarzy specjalistów: psychiatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży, pediatrę, neurologa
• specjalistę z zarządzania zdrowiem publicznym
Ponadto zostanie zapewnione zaplecze administracyjne w skład którego wejdą niezbędne do realizacji wyposażenie
biurowe tj. biurko z krzesełkiem, komputer z dostępem do internetu, drukarka, oraz sale i gabinety w których odbywać się
będą konsultacje ze specjalistami.
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Wynagrodzenie specjalistów konsultantów 75
godz. * 120 zł.

9000,0    

2. Artykuły biurowe min. papier ksero, tusze itp. 400,0    

3. Wynagrodzenie za pracece biurowo- księgowe
3 m-c po 200 zł.

600,0    

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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