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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 Osobom z Chorobą Alzheimera, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000005220, Kod
pocztowy: 96-500, Poczta: Sochaczew, Miejscowość: Kuznocin, Ulica: Kuznocin , Numer posesji: 67, Województwo:
mazowieckie, Powiat: sochaczewski, Gmina: Sochaczew, Strona www: , Adres e-mail: alzheimer@muwo.pl, Numer
telefonu: 501629983,
 
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)

Krystyna Mikołajczyk
 
Adres e-mail: alzheimer@muwo.pl Telefon: 501629983

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz ich rodzin

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

16.09.2019 Data
zakończenia

14.12.2019

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

Opis zadania

Edukacja rodzin osób chorych na chorobę Alzheimera - zajęcia warsztatowe. Praktyczna terapia zajęciowa podopiecznych
ośrodka oraz zakup profesjonalnego sprzętu do terapii pamięci i ćwiczenia małej i dużej motoryki i integracji sensorycznej.

Miejsce realizacji

Kuznocin 67, 96-500 Sochaczew, województwo mazowieckie

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Spowolnienie postępu choroby Alzhaimera.
Podniesienie jakości życia chorego poprzez
poprawę funkcjonowania zdolności
manualnych, ćwiczenia mowy, pamięci, dużej i
małej motoryki.

Poprawienie stanu fizycznego i
psychicznego chorych poprzez
wspólna pracę, ćwiczenia małej i
dużej motoryki, śpiewy, dyskusje,
rozmowy i modlitwy. Zwiększenie
zasobu słownictwa i wzmocnienie
pewności siebie,
samowystarczalności i powrót
chęci do życia za sprawą
wielokierunkowej terapii
zajęciowej.

Regularne badania poprawy stanu
pamięci i samodzielności, jakości
funkcjonowania w grupie.

Podniesienie poziomu wiedzy członków rodzin
o chorobie Alzhemeira.

Poprawa organizacji życia rodzin
chorych z choroba Alzheimera,
poprawa jakości opieki nad chorym
poprzez pozyskaną wiedzę o
chorobie, znajomość domowych
metod opieki, zorganizowanie
czasu na wypoczynek i inne
obowiązki rodzinne.

Badania ankietowe wśród
członków rodzin po zakończeniu
prac warsztatowych, przez okres 3
miesięcy.

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

Charakterystyka oferenta

Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera istnieje od 2001 roku i przez 18 lat wszechstronnie zajmuje się osobami
chorymi i ich rodzinami. Ponadto od 2013 roku prowadzi Ośrodek Dziennego Pobytu dla osób z chorobą Alzheimera i
innymi chorobami otępiennymi. Przez ten czas Ośrodek osiąga dobre wyniki w leczeniu za pomocą systematycznej terapii
zajęciowej, pamięciowej, manualnej i wielokierunkowych zajęć aktywizujących. W chorobie Alzheimera jest to niezwykle
skuteczny sposób zahamowania postępu choroby. Materiały stymulujące chorego podczas zajęć terapeutycznych pomogą
w zachowaniu jego sprawności manualnej i umysłowej. Tablice sensoryczne pomogą w lepszym odbiorze bodźców
zewnętrznych i poprawie stanu neurologicznego. Wszelkie pomoce plastyczno naukowe pomagają chorym w poprawie
własnego stanu, odbiorze rzeczywistości, zachowaniu orientacji czasu i przestrzeni, zdolności kojarzenia i łączenia faktów.
Pomaga w rozumieniu stanów przyczynowo-skutkowych.
Zajęcia warsztatowe pomagają rodzinom w zrozumieniu specyfiki choroby i tym samym zapewnić lepsza opiekę choremu
w domu. Dobry kontakt z chorym i zrozumienie jego potrzeb oraz słabości pozwoli na jednoczesna poprawę warunków
bytowych chorego i wszystkich członków jego rodziny. Dają szansę na lepsze planowanie trybu życia rodziny, aby znalazł
się w nim czas na regenerację i odpoczynek, spędzeniu aktywne z chorym i poprawę więzi rodzinnych, niezaniedbywanie
ich.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Przez 5 lat Fundacja, z niemałym skutkiem, prowadziła badania przesiewowe na terenie powiatu sochaczewskiego i
ościennych, organizowała spotkania informacyjno-edukacyjne w zakresie choroby Alzheimera. Wynikiem badań i
doświadczeń jest wniosek, iż co 40 rodzina zetknęła się z chorobą otępienną w tym 60% to choroba Alzheimera.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Do realizacji zadania wykorzystana będzie wyspecjalizowana kadra, taka jak: fizjoterapeuta i rehabilitant, terapeuta
zajęciowy, psycholog neurologiczny.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Zatrudnienie psychologa neurologicznego
4h/m-c x200zł, 800x3m-ce

2400,0    
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2. Transport rodzin na warsztaty 200zł/m-c,
200x3m-ce

600,0    

3. Napoje, ciastka 200zł/m-c, 200x3m-ce 600,0    

4. Reklama w lokalnych środkach masowego
przekazu, radio, prasa 200zł, 200x3m-ce

600,0    

5. Tablica sensoryczno-motoryczna, 1szt x840 (z
dostawą)

840,0    

6. Kostka sensoryczna 2szt, 2x300zł (z dostawą),
ćwiczenie integracji sensorycznej

600,0    

7. Kostka motoryczna 4szt, 4x170zł (z dostawą) 680,0    

8. Pętla motoryczna VIGA, 14szt, 14x14zł (z
dostawą)

236,0    

9. Sorter kształtów i kolorów, 4szt, 4x60zł (z
dostawą)

240,0    

10. Podkłady do modeliny i plasteliny 24szt,
24x20zł (z dostawą)

480,0    

11. Piasek kinetyczny 10kg (z dostawą) 190,0    

12. Modelina 20szt.20x10zł, (z dostawą) 200,0    

13. Plastelina 20szt, 20x10zł (z dostawą) 200,0    

14. Piłka Lacrosse do poprawy sprawności dłoni
10szt, 10x40zł (z dostawą)

400,0    

15. PUZZLE XXL drewniane, 6szt, 6x60zł, (z
dostawą)

360,0    

16. Klocki drewniane XL, 3szt, 3x100zł (z dostawą) 300,0    

17. Kredki drewniane, 10szt, 10x25zł (z dostawą) 250,0    

18. Kredki woskowe duże, 10szt. 10x20zł (z
dostawą)

200,0    

19. Podręczniki edukacyjne, 400zł 400,0    

20. Przeplatanki edukacyjne, 6szt, 6x37zł 222,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9998,0 9998,0 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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