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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 Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "hej, Koniku!", Forma prawna: fundacja, KRS:
0000145797, Kod pocztowy: 03-291, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica: Św. Wincentego, Numer posesji:
92, Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina: Targówek (dzielnica), Strona www: www.hjkoniku.org.pl,
Adres e-mail: arkorycki@gmail.com, Numer telefonu: 668555038,
 
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)

Arkadiusz Korycki
 
Adres e-mail: arkorycki@gmail.com Telefon: 668555038

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Samodzielność. Integracja. Aktywność

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.09.2019 Data
zakończenia

27.11.2019

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

W ramach projektu zamierzamy stworzyć klub "Samodzielność. Integracja. Rozwój" , skierowany do 36 seniorów z
zaburzeniami psychicznymi (chorobami otepiennymi) ponadto ze wsparcia Klubu będą korzystając również rodziny osób z
zaburzeniami psychicznymi.

Uzasadnienie:
Jak podaje prof Maria Straś- Romanowska "zjawisko funkcjonowania społecznego człowieka wiążę się ze stanem
psychicznym, co szczególnie widoczne jest w okresie starości. W psychologii okres starości nazywany jest ,, okresem strat’’
lub,, kryzysem starości’’. Wśród wielu krytycznych zdarzeń wpisanych w tę fazę życia najczęściej wymienia się utratę
zdrowia i witalności, atrakcyjności, ale również utratę najbliższych osób i perspektywę zbliżania się własnej śmierci. Te
czynniki i wiele innych związanych np.: ze zmniejszeniem statusu ekonomicznego, skutkują ograniczeniami w życiu
codziennym, które stają się źródłem poważnego dyskomfortu psychicznego seniora. Trudna sytuacja socjalno-
ekonomiczna zmusza do zmiany stylu życia, prowadzi niekiedy do ograniczenia kontaktów rodzinnych, towarzyskich,
doprowadzając tym samym do izolacji osoby starszej. Wszystko to wpływa negatywnie na świadomość starzejącego się
człowieka i jego funkcjonowanie społeczne (Straś- Romanowska 2004). Osoby w podeszłym wieku są szczególnie podatne
na zaburzenia sfery psychicznej w postaci depresji, demencji i majaczenia (Błaszczuk, Rynkowska 2014 ). Ponadto w
starszym wieku dominują zaburzenia typu otepiennego oraz depresyjnego, wzrastająca liczba samobójstw, narastanie
objawów paranoidalnych wraz ze zmniejszaniem sie liczby chorób schizoidalnych i zaburzeń lekowych (jako nowych
zachorowań).
Potwierdzają to również badania WHO, ponadto zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia otępienia są
zaburzeniami psychicznymi, które są charakterystyczne przede wszystkim dla osób starszych. Zaburzenia otępienne
związane bywają z zaburzeniami czynności poznawczych (takimi jak pogorszenie uwagi, koncentracji czy zdolności
pamięciowych), mogą one jednak doprowadzać również i do tego, ze doświadczający ich pacjent nie będzie w stanie
samodzielnie egzystować. Do tego typu zaburzeń psychicznych zalicza się wiele chorób, takich jak m.in choroba
Alzheimera, otępienie czołowo - skroniowe lub otępienie z cialami Lewy'ego.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz nasze ponad 25 letnie działania na rzecz wspierania osób z niepełnosprawnościami (w
tym z seniorów z zaburzeniami psychicznymi) postanowiliśmy stworzyć projekt skierowany własnie dla tej grupy
odbiorców. Nasz projekt został skonsultowany z pracownikami ddp, dps jak również z pracownikami naukowymi z Zakładu
Badania Problemow Społecznych APS i wśród 50 seniorów z niepełnosprawnościami (w tym z problemami psychicznymi) -
byłych beneficjentów naszej Fundacji. Ponieważ w każdej z tych grup uzyskaliśmy pozytywna opinie, dlatego
postanowiliśmy aplikować o środki na realizacje zakalanych działań skierowanych do seniorów z zaburzeniami
psychicznymi mieszkającymi na terenie Mazowsza.

Uczestnicy projektu:
Adresatami projektu będzie 36 seniorów (powyżej 60 r.ż.), mieszkających na terenie Mazowsza, cierpiących na zaburzenia
psychiczne związane z chorobami otępiennymi. Uczestnicy ze względu na głębokość otępienia (ustalonej na podstawie
testu MMSE oraz skali ADL) zostaną podzieleni na trzy grupy: grupę z zaburzeniami poznawczymi bez otępienia, grupę
lekkiego otępienia, grupę średniego otępienia (lub np dwie grupy w danej skali, w zależności od wyników naboru).
Druga grupa adresatów będą rodziny (i, lub otoczenie społeczne) osób z zaburzeniami otępiennymi, dla których będą
skierowane trzy spotkania wykladowo - warsztatowe poświęcone kwestii wspierania osób z chorobami otepiennymi.

Opis działań:

1. Uruchomienie i funkcjonowanie biura projektu
Ułożenie grafiku spotkań, zabezpieczenie sal, podpisanie umów z pracownikami i porozumień z wolontariuszami etc.

2. Kampania informacyjna (m.in z pomącą wolontariuszy) i rekrutacja BO głównych
Kampania oparta na prowadzeniu przez koordynatora i wolontariuszy spotkań informacyjnych w instytucjach, w których
gromadzą się seniorzy oraz w Fundacji, rozdysponowanie ulotek, rozesłanie informacji w wersji elektronicznej nt projektu
do instytucji świadczących wsparcie na rzecz seniorów z prośbą o przekazanie informacji swoim podopiecznym, do
kościołów z prośbą o przekazanie informacji przez księży etc. Po zebraniu danych chętnych osób i sprawdzeniu wymogów
formalnych koordynator odbędzie z potencjalnymi odbiorcami zadania rozmowy podczas których zostanie
przeprowadzony z każda z osób chętnych test MMSE oraz ADL (nt ich predyspozycji oraz oczekiwać względem projektu
etc.), po czym zostanie stworzona lista uczestników projektu.
3. spotkanie inauguracyjne
Bedzie to spotkanie podczas którego uczestnicy projektu będą mieli okazje do wspólnego poznania się, poznania kadry
projektu oraz bazy lokalowej Fundacji. Spotkanie zakończy wspólny obiad. BO podczas spotkania będą wspierać
wolontariusze.
4. spotkania edukacyjne
Kazda z grup będzie miała po 5 (sr. 3h) spotkań edukacyjnych
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Podczas spotkań edukacyjnych BO będą podejmować ćwiczenia ćwiczące ich pamieć, spostrzegawczość, koncentracje
uwagi

5. Warsztaty zycia codziennego
Każda z trzech grup będzie miała po 4 (sr. 3h) spotkań - warsztatów życia codziennego, podczas których BO będą uczyć się
m.in planować (drobne) zakupy oraz przygotowywać (w zdrowy sposób) posiłki, jak również dbać o swoja garderobę (w
tym planować pranie etc.), ustalać program dnia, wykonywać (podstawowe) ćwiczenia fizyczne, które są zalecane ze
względu na wiek i schorzenie, a które mogą samodzielnie wykonywać w swoich mieszkaniach etc.

6. Spotkania muzyczne
Kazda z grup będzie miała po 3 (sr, 3h) spotkań muzycznych
Jak pokazują badania nad chorobami otepiennymi, rytm i muzyka jest jednym z elementów, który zostaje choremu
najdłużej, dlatego osoby chore na zaburzenia psychiczne związane z zespołami otepiennymi bardzo lubią zajęcia
muzyczne, podczas których mogą wykorzystać swoja pamieć oraz nabyte umiejętności. Spotkania te beda mialy również
cele integracyjny i rozwijający kompetencje społeczne (w tym interpersonalne)

7. Spotkanie dla rodzin i otoczenia osób cierpiących na zaburzenia psychiczne związane z chorobami otepiennymi
Bedzie to (3h) spotkanie podczas którego osoby chętne do uczestnictwa w spotkaniu poznają podstawowe zasady
wspierania osób cierpiących na zaburzenia psychiczne związane z chorobami otepiennymi jak również zostaną wzbogaceni
w wiedzę nt. wsparcia o które mogą się starać z instytucji pomocy i integracji społecznej. W zależności od ilości osób, które
zgłoszą się do odziało w spotkaniu odbędzie sie ono w Fundacji lub sali ratusza lub (udostępnionej nam bezpłatnie) sali
wykładowej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

8.Spotkanie podsumowujące projekt
Bedzie to spotkanie podczas którego nastąpi podsumowanie projektu i wręczenie dyplomów i pamiątkowych zdjęć.
Spotkanie zakończy wspólny obiad. BO podczas spotkania będą wspierać wolontariusze.

9. Ewaluacja i zakończenie projektu
ewaluacja będzie polegać na analizie anonimowych ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród BO mających dać
odpowiedź nt stopnia osiągnięcia zakładanych celów i rezultatów zadania

cele projektu:
Celem głównym projektu jest wzrost samodzielności, rozwój społeczny oraz wzrost aktywności osób z zaburzeniami
psychicznymi,
który zamierzamy osiągnąć poprzez realizację celów szczegółowych:

cel szczegółowy: stworzenie specjalnej oferty edukacyjnej odpowiadającej na potrzeby seniorów z zaburzeniami
otępiennymi
sposób realizacji: zorganizowanie dostosowanych do potrzeb i ograniczeń seniorów z zaburzeniami otępiennymi
specjalnej oferty edukacyjnej

cel szczegółowy: nabywanie, rozwijani / podtrzymywanie samodzielności uczestników projektu
sposób realizacji: zdobycie wiedzy jak mimo zaburzeń psychicznych zachować (stać się) osobami samodzielnymi

cel szczegółowy: wzrost kontaktów społecznych uczestników projektu
sposób realizacji:organizacja zajęć w grupach, organizacja spotkania integracyjnego, kończącego projekt, organizacja zajęć
w grupach, wspieranie uczestników przez wolontariuszy

cel szczegółowy: zrekrutowanie 36 uczestników projektu oraz minimum 36 BO częściowych (członków rodzin i otoczenia
społecznego BO głównych)
sposób realizacji: zrekrutowanie do projektu 36 uczestników projektu a projekt ukończy minimum 33 uczestników
projektu

cel szczegółowy: minimum 80% adresatów częściowych zadeklaruje w anonimowej ankiecie ewaluacyjnej, ze dzięki
udziałowi w spotkaniu uzyskało podstawowa wiedzę, gdzie szukać wsparcia w aktywizacji a następnie opiece nad swoimi
członkami rodziny cierpiącymi na schorzenia otepienne
sposób realizacji: organizacja spotkania

Miejsce realizacji
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Nasza Fundacja mieści się na warszawskim Targówku przy ul. św. Wincentego 92 , z bardzo dobrą lokalizacją (przy samym
przystanku Żuromińska; dzięki zatrzymującym się na nim licznym autobusom [w tym pospiesznym i jadącym 10 do Metra
Dworzec Gdański]). Posiada ona dwa dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych budynki. Pierwszy budynek
parterowy o powierzchni około 120m2. Budynek jest przystosowany do potrzeb ON prowadzi do niego chodnik, podjazd
do budynku dla wózków etc. ( dostosowana do potrzeb ON łazienka, szerokie przejścia, brak progów), znajduje się tu
przestronna sala szkoleniowa w której planujemy by odbywały się spotkania edukacyjne, warsztaty życia codziennego oraz
stacjonarna część spotkań z kulturą i tradycją. Sala jest bezpośrednio połączona z kuchnią (w której będziemy
przygotowywać przekąski dla BO) oraz pokojem konsultacji - w którym podczas przerw będą odbywały się indywidualne
konsultacje osoby prowadzącej spotkanie edukacyjne z BO. Sala Szkoleniowa jest wyposażona w sprzęt multimedialny ,
posiada tablicę oraz stoły i krzesła, które wykorzystamy podczas prowadzenia zajęć. W budynku znajduje się również
części biurowa (w której będzie prowadzone biuro projektu: pokój obsługi kadrowo - księgowej, koordynatora .
Pomieszczenia biurowe są w pełni wyposażone w sprzęt biurowy zapewniający prawidłowe funkcjonowanie projektu.
Drugi budynekparterowy - również dostosowany potrzeb osób niepełnosprawnych o powierzchni ok 60 m2. Mieści się w
nim (biuro hipoterapii oraz) dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych toaleta oraz świetlica - którą również
planujemy wykorzystać do prowadzenia spotkań zajęciowych. Sala jest wyposażona w tablicę, sprzęt multimedialny stoły i
krzesła (dla 13 osób). Obok drugiego budynku znajduje się (ok 30m) salka sportowa (wyposażona m.in w drabinki,
materace, stół do masażu etc.) .

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

została stworzona specjalna oferta edukacyjna
odpowiadającej na potrzeby seniorów z
zaburzeniami otępiennymi

zostały zorganizowanie
dostosowanych do potrzeb i
ograniczeń seniorów z
zaburzeniami otępiennymi
specjalnej oferty edukacyjnej

wykaz zajęć, listy obecności, karty
pracy personelu, ocena zajęć przez
BO w ankiecie ewaluacyjnej

nastąpiło nabycie (lub podtrzymanie)
samodzielności uczestników projektu

minimum 80% BO zdobyło wiedzę
jak mimo zaburzeń psychicznych
zachować (stać się) osobami
samodzielnymi

anonimowa ankieta ewaluacyjna

nastąpił wzrost ilości kontaktów społecznych
uczestników projektu

minimum 80% BO zadeklaruje, ze
dzięki udziałowi w projekcie
nastąpił wzrost ich kontaktów
społecznych

anonimowa ankieta ewaluacyjna

zostało rekrutowanych 36 uczestników
projektu oraz minimum 36 BO częściowych
(członków rodzin i otoczenia społecznego BO
głównych)

zostało zrekrutowanych do
projektu 36 uczestników projektu a
projekt ukończy minimum 33
uczestników projektu oraz
minimum 36 BO częściowych
(członków rodzin i otoczenia
społecznego BO głównych)

anonimowa ankieta ewaluacyjna

nastąpił wzrost wiedzy u BO częściowych gdzie
szukać wsparcia w aktywizacji a następnie
opiece nad swoimi członkami rodziny
cierpiącymi na schorzenia otepienne

minimum 80% adresatów
częściowych zadeklaruje w
anonimowej ankiecie
ewaluacyjnej, ze dzięki udziałowi w
spotkaniu uzyskało podstawowa
wiedzę, gdzie szukać wsparcia w
aktywizacji a następnie opiece nad
swoimi członkami rodziny
cierpiącymi na schorzenia
otepienne

anonimowa 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 Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym jest warszawską organizacją pozarządową działającą od
prawie 25 lat. Swoje działania realizuje w czterech (umownych) działach:
- hipoterapia
- zatrudnienie wspomagane
- asystent osoby z niepełnosprawnością
- seniorzy z niepełnosprawnościami

Głównym celem Fundacji jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami (w różnym wieku), ich rodzin i otoczenia
społecznego oraz prowadzenie działań integrujących osoby pełno i niepełnosprawne.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Nasza Fundacja od wielu lat realizuje projekty wspierające osoby z chorobami psychicznymi (w tym z chorobami
otepiennymi), wśród głównego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie możemy wymienić:
2019
V 2019 - obecnie - "Kurs na aktywność społeczna i obywatelska", projekt skierowany do seniorów z
niepełnosprawnościami, w tym również do osób z chorobami otepiennymi, ukazujący jak mimo schorzeń pozostać
osobami samodzielnymi
IV 2019 - obecnie "Szansa na prace", projekt skierowany do osób z niepełnosprawnościami w tym do osób z zaburzeniami
psychicznymi, aktywizujących ich społecznie i zawodowo
IV 2019 - obecnie "Asystent osoby niepełnosprawnej szanse na aktywizacje społeczna ON" , projekt skierowany do osób z
niepełnosprawnościami w tym z zaburzeniami psychicznymi aktywizujących ich społecznie
I 2019 - obecnie "Samodzielni na rynku pracy" projekt skierowany do osób z niepełnosprawnościami w tym do osób z
zaburzeniami psychicznymi, aktywizujących ich społecznie i zawodowo

2018
XII 2018 - "III Senioralny Kongres Edukacyjny: Prawa Seniorów z Niepełnosprawnością w polityce Unii Europejskiej"
finansowany z budżetu Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego projekt skierowany do seniorów
z niepełnosprawnościami, w tym również do osób z chorobami otepiennymi, ukazujący im jak wygląda kwestia polityki UE
na rzecz ON
VIII - XII 2018 "Samodzielność. Aktywność. Rozwój" projekt finansowany z budżetu Wojewody Mazowieckiego projekt
skierowany do seniorów z niepełnosprawnościami, w tym również do osób z chorobami otepiennymi, ukazujący jak mimo
schorzeń pozostać osobami samodzielnymi
V - VII 2018 - "Senioralna Akademia Zdrowia" projekt finansowany z budżetu m.st Warszawy projekt skierowany do
seniorów z niepełnosprawnościami, w tym również do osób z chorobami otepiennymi, ukazujący jak mimo schorzeń
pozostać osobami samodzielnymi
IV 2018 - XII 2018 "Asystent osoby niepełnosprawnej szanse na aktywizacje społeczna ON" , projekt skierowany do osób z
niepełnosprawnościami w tym z zaburzeniami psychicznymi aktywizujących ich społecznie
IV 2018 - XII 2018 "Samodzielni na rynku pracy" projekt skierowany do osób z niepełnosprawnościami w tym do osób z
zaburzeniami psychicznymi, aktywizujących ich społecznie i zawodowo
I 2018 - XII 2018 "Gotowi do pracy" projekt skierowany do osób z niepełnosprawnościami w tym do osób z zaburzeniami
psychicznymi, aktywizujących ich społecznie i zawodowo
2017
III - XII 2017 Senioralna Akademia Zdrowia - projekt finansowany z budżetu MRPiPS w ramach programu ASOS projekt
skierowany do seniorów z niepełnosprawnościami, w tym również do osób z chorobami otepiennymi, ukazujący jak mimo
schorzeń pozostać osobami samodzielnymi
IV - VII Senioralna Akademia Aktywnego Obywatela II - projekt finansowany przez Centrum Komunikacji Społecznej
projekt skierowany do seniorów z niepełnosprawnościami, w tym również do osób z chorobami otepiennymi, ukazujący
jak mimo schorzeń pozostać osobami aktywnymi społecznie i obywatelsko
IV 2017 - XII 2017 "Zatrudnienie wspomagane II " projekt skierowany do osób z niepełnosprawnościami w tym do osób z
zaburzeniami psychicznymi, aktywizujących ich społecznie i zawodowo
I 2017 - XII 2017 "Gotowi do pracy" projekt skierowany do osób z niepełnosprawnościami w tym do osób z zaburzeniami
psychicznymi, aktywizujących ich społecznie i zawodowo

Wszystkie projekty zostały poprawnie zrealizowane i rozliczone.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Fundacja dysponuje stałym personelem pracowników, mających wiedzę i doświadczenie w aktywizacji społecznej osób z
zaburzeniami psychicznymi. Na potrzeby tego projektu stworzyła merytoryczny zespół fachowców, którzy oprócz wiedzy
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merytorycznej (ze swojej dziedziny) posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla osób z zaburzeniami
otepiennymi oraz opieki nad nimi podczas wyjść czy wyjazdów (również kilkudniowych). Są to osoby merytorycznie
przygotowana i posiadające
doświadczenie w merytorycznym i technicznym nadzorze nad przebiegiem projektu . Nasz zespół stanowią osoby, które
pracowały już z seniorami zaburzeniami otepiennymi i uzyskały bardzo wysoką ocenę swojej pracy (zarówno przez władze
Fundacji jak i seniorów w ankiecie ewaluacyjnej) wzbogacony o nowe osoby (w związku z nowymi zadaniami, treściami
dydaktycznymi).

Wśród naszych zasobów kadrowych– pracowników merytorycznych znajdują się:

• Arkadiusz Korycki polityk społeczny specjalizujący się w polityce społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych,
socjolog problemow spolecznych. Absolwent UW i APS im. M. Grzegorzewski oraz licznych szkoleń z zakresu pracy z osoba
z chorobami otepiennymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi . Nauczyciel akademicki w Instytucie Profilaktyki Społecznej APS. Ukończył również kurs zarządzania
projektem w Departamencie Pożytku Publicznego MPiPS oraz doświadczenie w koordynacji kilkunastu projektów oraz
trzech kongresów edukacyjnych

• Mariusz Szumański polityk społeczny , pracownik socjalny. Absolwent UW. Wieloletni pracownik Fundacji posiadający
doświadczenie w prowadzeniu
zajęć z zakresu aktywizacji i integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi

• Olga Kuczyńska absolwentka pracy socjalnej i socjologii w APSim. M. Grzegorzewskiej oraz z dziennikarstwa naUW.
Pracownik Fundacji posiadająca doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, w tym chorobami
otepiennymi

• Martyna Korycka specjalistka ds zarządzania rehabilitacja osób niepełnosprawnych, dietetyk. Absolwentka Instytutu
Polityki Spolecznej UW oraz SGGW. Asystent seniorów z niepełnosprawnością. Posiada wieloletnie doświadczenie w
prowadzeniu spotkań dla seniorów z chorobami otepiennymi.

• Zbigniew Wojcik - muzyk, posiadający doświadczenie w prowadzeniu zajęć muzycznych dla seniorów z zaburzeniami
psychicznymi

• Katarzyna Podgórska – Żak absolwentka szkoły pracowników socjalnych, SGGW oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im
J.Korczaka w Warszawie. Coach. Wieloletni pracownik Fundacji posiadający doświadczenie w obsłudze kadrowej
projektów i prowadzeniu zajęć dla seniorów z chorobami otepiennymi

Wśród wolontariuszy znajdą się dotychczasowi wolontariusze Fundacji wzbogacony o nowe osoby. Wśród
dotychczasowych BO , którzy zadeklarowali wspieranie seniorów w ramach projektu znajdą się m.in.:

Joanna Korycka (studentka III r. pracy socjalnej, posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami starszymi z
niepełnosprawnością. Wolontariuszka podczas I, II i III kongresu senioralnego

Andrzej Żak (student MISHS na UW posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami starszymi z
niepełnosprawnością. Wolontariuszka podczas I, II i III kongresu senioralnego

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. materiały promocyjne i edukacyjne w tym: 220
druk ulotek informacyjnych o projekcie (200 x
20 groszy) [koszt toneru, papieru etc.] = 40 zl
materiały edukacyjne dla BO (36 BO x 5 zl)
[koszt m.in toneru, papieru etc.] = 180 zl

220,0    
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2. wynagrodzenia: 6195
prowadzenie spotkań edukacyjnych : 5 spotkan
x 3 grupy x 3h (spotkanie) = 45 h 45h x 75zlh = 3
375
prowadzenie warsztatow zycia codziennego: 4
spotkan x 3 grupy x 3h (spotkanie) = 36 h 36h x
40zl = 1 440
prowadzenie spotkan muzycznych : 3 spotkania
x 3 grupy x 3h (spotkanie) = 27 h 27h x 40zl = 1
080
prowadzenie spotkania dla rodzin ... : 3h x
100zl = 300 zl

6195,0    

3. wyżywienie (w tym produkty, z których będą
przygotowywać np kanapki BO podczas
warsztatów życia codziennego): 2 750,4
spotkanie inauguracyjne i podsumowujące =
36+36 = 72 porcje 72 porcje x 10 zl (po obiad
lub produkty na obiad) = 720 zl
15 spotkań edukacyjnych + 12 warsztatów + 9
spotkań muzyczne = 36 spotkan x 12 BO = 432
porcji 432 porcje x 4,7zl = 2 030,4

2750,4    

4. koordynacja 400,0    

5. obsługa kadrowo - księgowa 400,0    

6. materiały biurowe 34,6    

7. wolontariat : 1030
w czasie kampanii informacyjnej 20h x 25zl
podczas spotkania inauguracyjnego 9h x 25zl
podczas spotkania podsumowującego 9h x 25zl

1030,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11030,0 10000,0 1030,0

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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