
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 173f-5a9f-38f6

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 Forgo For Social Economy, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000718582,
Kod pocztowy: 26-600, Poczta: Radom, Miejscowość: Radom, Ulica: Rodziny Winczewskich, Numer posesji: 10, Numer
lokalu: 28, Województwo:mazowieckie, Powiat: Radom, Gmina:m. Radom, Strona www: , Adres e-mail:
biuro@forgo.radom.pl, Numer telefonu: 506683189,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 26-600, Poczta: Radom, Miejscowość: Radom, Ulica: Niedziałkowskiego, Numer posesji: 13, Numer lokalu:
7, Województwo:mazowieckie, Powiat: Radom, Gmina:m. Radom,
 
 

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

Katarzyna Ziętek
 
Adres e-mail: biuro@forgo.radom.pl Telefon: 600 774 847

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Problematyka niepełnosprawności i chorób psychicznych

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

Zadanie pt. Problematyka niepełnosprawności i chorób psychicznych to organizacja 8 godzinnego szkolenia które jest
skierowane do 50 osób tj. opiekunów, rodziców, nauczycieli i terapeutów, którzy na co dzień opiekują się osobami
chorymi psychicznie, jak również dotyczyć będzie ważnych zależności pomiędzy właściwą opieką i edukacją oraz
chorowaniem i zdrowieniem. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in. jak rozpoznawać potencjalną obecność problemów
psychicznych u podopiecznych, jak o chorobie rozmawiać i jak komunikować w środowisku lokalnym oraz jak być
pomocnym osobom chorującym psychicznie. Uczestnicy szkolenia to osoby zamieszkujące teren województwa
mazowieckiego, którzy w swoim najbliższym środowisku spotykają się z osobami chorymi psychicznie. Udział w szkoleniu
będzie nieodpłatny. Dla wszystkich uczestników szkolenia zostaną zapewnione materiały szkoleniowe, przerwa kawowa i
obiad. Poprzez informację w lokalnych mediach informacja trafi do szerokiej grupy odbiorców. Dodatkowo informacja
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Instytucie Rozwoju Dziecka w Radomiu, w którym planowana jest organizacja
szkolenia. Organizacja szkolenia podniesienie poziomu wiedzy i świadomości na temat zjawiska chorób psychicznych (u
osób w każdym wieku) i ich skutków, zmiany postrzegania tych osób przez społeczeństwo.

Miejsce realizacji

Szkolenie zostanie przygotowane i przeprowadzone w Radomiu w Instytucie Rozwoju Dziecka przy ul. Starokrakowskiej
135. Sala na szkolenie zostanie użyczona przez Stowarzyszenie Karuzela z który Stowarzyszenie "FORGO FOR SOCIAL
ECONOMY" współpracuje przy realizacji różnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. W szkoleniu będą mogły wziąć
udział osoby zamieszkujące teren województwa mazowieckiego stykające się w swoim środowisku z osobami
niepełnosprawnymi chorymi psychicznie.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

nabycie wiedzy i świadomości co to jest
choroba psychiczna

100 % uczestników ankieta przed i po realizacji
szkolenia

zwiększenie umiejętności nawiązywania relacji
z osoba chorującą psychicznie

70 % uczestników ankieta przed i po realizacji
szkolenia

wzrost kompetencji w sprawowaniu opieki i
edukacji nad osoba chorująca 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.

Charakterystyka oferenta

Członkowie Stowarzyszenia „Forgo for Social Economy” to osoby pracujące zawodowo z dziećmi niepełnosprawnymi min
osobami chorymi psychicznie na co dzień w różnych placówkach . Bezpośredni kontakt i naturalna obserwacja środowiska
skutkuje rozumieniem zależności , potrzeb i oczekiwań oraz realnych możliwości opiekunów osób niepełnosprawnych
chorych psychicznie w funkcjonowaniu społecznym oraz zawodowym. Stowarzyszenie jest młodą organizacją zajmująca
się szeroko rozumiana pomocą osobom niepełnosprawnym, zależnym, wykluczonym społecznie. We współpracy ze
stowarzyszeniem Karuzela realizuje wiele działań dzięki czemu może nabierać doświadczenia i wspierać osoby
potrzebujące.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Stowarzyszenie "FORGO FOR SOCIAL ECONOMY" na początku swojej działalności w 2018 r. zrealizowało grant „ Wsparcie
Wzajemne – zajęcia aktywizujące społecznie” powierzony przez Gminę Miasta Radom polegający na wsparciu opiekunów
osób zależnych i ich podopiecznych osób niepełnosprawnych min chorujących psychicznie. Wykonane podczas zajęć
pomoce można było wypożyczać do terapii domowej. Równolegle, w czasie gdy opiekunowie wykonywali pomoce
terapeutyczne, ich podopieczni mieli zapewnioną opiekę. Były to zajęcia dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych, kształcące umiejętności społeczne, aktywizujące społecznie, rozwijające zainteresowania i
komunikację. W ramach realizowanego grantu odbyły się dwa wyjazdy, w których wzięły udział osoby niepełnosprawne
wraz z opiekunami z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i ze względu na posiadana niepełnosprawność
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podopiecznych. Ze względu na zróżnicowany wiek i niepełnosprawność osób uczestniczących w zajęciach grupowych
opieka zapewniona była przez dwóch opiekunów z doświadczeniem w opiece nad osobami niepełnosprawnymi.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Potencjał kadrowy Stowarzyszenia "FORGO FOR SOCIAL ECONOMY" stanowi zespół specjalistów. Są to: pedagog,
nauczyciel kontraktowy i terapeuta posiadający wieloletnie doświadczenie przy realizacji projektów finansowanych ze
środków publicznych i zadań zleconych. Specjalistka w zakresie kształcenia i wychowania dzieci, młodzieży, w tym dzieci
niepełnosprawnych. Posiada doświadczenie w pracy z grupami i indywidualnymi osobami dorosłymi, w tym z rodzinami
przeżywającymi trudności związane z niepełnosprawnością w rodzinie, psycholog z doświadczeniem przy realizacji zajęć
grupowych z dziećmi , młodzieżą i rodzicami. Prowadzi szkolenia, warsztaty, grupy wsparcia. Ukończyła wiele kursów z
zakresu pracy z dziećmi z trudnymi zachowaniami, terapeuta zajęciowy - mgr w zakresie nauczania historii, pedagog,
terapeuta – oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w
pracy wychowawczej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, w tym z niepełnosprawnymi, coach certyfikowany -
specjalista posiadający doświadczenie w zakresie indywidualnego wsparcia klientów, w tym pracy z rodzinami, w których
występuje niepełnosprawność, uczestniczyła w prowadzeniu zajęć i warsztatów coachingowych realizowanych w ramach
zadań zlecanych min. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i Wojewodę Mazowieckiego.Dodatkowo współpraca ze
Stowarzyszeniem Karuzela, które na co dzień świadczy pomoc osobom niepełnosprawnym w formie placówek
opiekuńczo- edukacyjnych min.żłobek, przedszkole, poradnia specjalistyczna pozwoli zapewnić grono specjalistów
potrzebnych do realizacji działań przewidzianych w zadaniu. W ramach realizacji zadania dodatkowo będą współpracować
ze stowarzyszeniem specjaliści, którzy posiadają doświadczenie niezbędne do wdrożenia projektu i jego merytorycznego
oraz finansowego przygotowania, prowadzenia i rozliczenia.
Szkolenie odbędzie się w Instytucie Rozwoju Dziecka prowadzonym przez Stowarzyszenie Karuzela w Radomiu. Na
potrzeby organizacji szkolenia zostanie zapewniona sala szkoleniowa z wyposażeniem typu flipczart, projektor, laptop.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Wynagrodzenie prelegentów 4 os. * 1000 zł 4000,0    

2. materiały szkoleniowe dla 50 uczestników (
min. teczki, notatniki, długopisy, pendrive ) 50*
25 zł

1250,0    

3. Przerwa kawowa + obiad dla uczestników i
prelegentów 54 os. * 45 zł

2430,0    

4. Obsługa szkolenia 3 os. * 250 zł 750,0    

5. Prace biurowo- księgowe 800,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9230,0 9230,0 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.
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.............................................

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

.............................................
(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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