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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: "Katolickie Stowarzyszenie Serca Dla Serc w Jasionnie", Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000326443, Kod pocztowy: 26-800, Poczta: Białobrzegi, Miejscowość: Jasionna, Ulica: -, Numer posesji: 32, Numer
lokalu: -, Województwo:mazowieckie, Powiat: białobrzeski, Gmina: Białobrzegi, Strona www:
http://www.sdsjasionna.pl, Adres e-mail: kontakt@sdsjasionna.pl, Numer telefonu: 601155810,
 
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)

Joanna Kawińska
 
Adres e-mail: kierownik@sdsjasionna.pl Telefon: 503110362

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Tanecznym krokiem

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.09.2019 Data
zakończenia

31.10.2019

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

Projekt obejmuje realizację działań aktywizacyjno – integracyjnych. Skierowany jest do osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz ich rodzin zamieszkałych na terenie Powiatu Białobrzeskiego. Głównym celem projektu jest wsparcie działalności
istniejących form pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zwiększenie aktywności
funkcjonujących form pomocy na rzecz wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stworzenie warunków
osobom z niepełnosprawnością psychiczną do pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez
zwiększenie dostępu do dóbr i usług przyczyni się do zwiększenia ich integracji i reintegracji zawodowej i społecznej.
Spotkania odbywać się będą w pomieszczeniach Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla Serc w Jasionnie.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone Warsztaty Taneczne.
Zajęcia odbywać się będą 8 razy w miesiącu przez 2 miesiące (wrzesień i październik), łącznie 48 godzin. Warsztaty
odbywać się będą w pomieszczeniach Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie. Będą to warsztaty grupowe.
Taniec to nie tylko umiejętność stawiania kroków i ruchu ciała w rytmie muzyki, to również nauczanie form towarzyskich.
Zajęcia pomogą w nauczaniu takich form towarzyskich jak przedstawianie się, przywitanie, pozdrowienie, proszenie do
tańca i dziękowanie za wspólny taniec i towarzystwo, zachowanie się w towarzystwie. Lekcje tańca to również wymarzona
forma ruchu, zabawy, bo jest to ruch w najbliższym kontakcie z kolegą – koleżanką, partnerem – partnerką. Muzyka
wpływa na samopoczucie człowieka, napięcie mięśni, układ krążenia, pokarmowy i oddechowy. Celem warsztatów jest
rozluźnienie, uspokojenie, poznanie siebie nawzajem i zabawa. Muzyka i taniec dostarczają pozytywnych przeżyć
uczestnikowi, wspólne przeżywanie pozytywnych emocji daje szansę na przełamywanie barier. Ponadto taniec pozwala na
wyładowanie negatywnych emocji oraz rozładowaniu napięć. Taniec służy również przełamywaniu barier
komunikacyjnych oraz uczy zaufanie drugiej osobie ( partnerowi w tańcu).
Przebieg warsztatów będzie dostosowany do osób w nich uczestniczących, do ich potrzeb, problemów, deficytów. Stopień
trudności zajęć dopasowywany będzie także do umiejętność każdej osoby. Zajęcia poprowadzi osoba posiadająca
doświadczenie w nauce tańca. Będzie ją wspierał doświadczony instruktor terapii, posiadający doświadczenie w terapii z
osobami z zaburzeniami psychicznymi.
Rekrutacja do projektu będzie otwarta. Informacje o rekrutacji zostaną wydrukowane i rozwieszone w miejscach
publicznych.
Adresatami projektu są osoby z zaburzeniami psychicznymi z różnym stopniem niepełnosprawności, w bardzo dużym
stopniu wykluczone społecznie - łącznie 30 osób. Beneficjentami projektu będą
osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Z doświadczeń Katolickiego
Stowarzyszenia Serca dla Serc w Jasionnie w pracy z osobami z niepełnosprawnością , wynika, że niepełnosprawność
psychiczna jest najbardziej podatna na wykluczenie społeczne. Osoby chore bardzo często w samotności borykają się z
chorobą, najbliżsi nie potrafią im pomóc, a czasami nie chcą pomóc, wstydzą się, ukrywają chorego przed
społeczeństwem. Działania projektowe mają na celu ograniczenie wykluczenia społecznego osób z zaburzeniami
psychicznymi i ich najbliższych, integrację ze środowiskiem oraz poprawę funkcjonowania w życiu codziennym poprzez
zapewnienie kompleksowej pomocy.
Problem pogłębiającej się marginalizacji i zagrożenia wykluczeniem społecznym wśród osób z niepełnosprawnością
psychiczną wynika z braku odpowiedniego wykształcenia, niskich kompetencji i
kwalifikacji, braku motywacji tych osób do działania oraz braku zrozumienia ze strony ludzi sprawnych, co powoduje ich
gorszą pozycję w lokalnej społeczności. Problemem jest też wysoki koszt rehabilitacji, brak kompetencji społecznych i
integracji ze środowiskiem. Przez to osoby z niepełnosprawnością mają niską samoocenę, która stwarza bariery
psychologiczne. Ograniczone środki finansowe oraz wykluczenie społeczne rodzin z problemem niepełnosprawności
psychicznej powodują, że jej członkowie nie uczestniczą w życiu kulturalnym, społecznym. Ich życie bardzo często
ogranicza się do czterech ścian mieszkania. Są samotni, osamotnieni, ukrywają chorobę, często otoczenie nie wie, a przez
to nie umie pomóc osobie z niepełnosprawnością. Problem wykluczenia społecznego wśród osób z niepełnosprawnością
nie jest wyłącznie determinowany chorobą, ale także dysfunkcjami osobowościowymi, przejawiającymi się niedojrzałością
społeczną, niskim poziomem kompetencji społecznych, trudnościami w budowaniu relacji społecznych.
Niepełnosprawność psychiczna stanowi bardzo duży problem społeczny, gdyż większość spośród osób chorych wymaga
leczenia psychiatrycznego oraz stałej opieki do końca życia. Ponadto większość osób boi się kontaktu z osobami
niepełnosprawnymi, co związane jest z pokutującym wśród społeczeństwa stereotypem „głupca”. Każdy o chorobach
psychicznych „coś” słyszał lub „coś” wie. Jednak, gdy taki problem zaczyna dotykać jego lub jego bliskich nie wie jak się
zachować, nie radzi sobie z tak trudną sytuacją, nie wie gdzie i do kogo może zwrócić się o pomoc. Powrót do normalnego,
w pełni aktywnego życia po przebytej chorobie psychicznej jest bardzo trudny. Chory i jego rodzina borykają się z wieloma
problemami. Nie wiedzą co powiedzą ludzie, kiedy się dowiedzą o chorobie, jak zareaguje kolega, sąsiad, pracodawca, czy
każdy słabszy dzień będzie kojarzony z chorobą, jej nawrotami. Boją się nie tylko reakcji innych, ale też tego czy sami
podołają. Chorzy czują się bardzo samotni, czasem nawet odrzucani są przez własną rodzinę. Dlatego potrzebują wsparcia
bo nie potrafią sobie poradzić w takiej sytuacji. Obawa przed niepełnosprawnymi psychicznie wynika z niezrozumienia
specyfiki choroby oraz ze strachu przed wykonaniem ruchu w ich kierunku, obawą urażenia uczuć, ale i możliwością
zachowań agresywnych z ich strony. Do podstawowych przyczyn wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością
psychiczną należy właśnie zjawisko stygmatyzacji i dyskryminacji oraz zależność od własnych rodziców i opiekunów.
Prowadzenie przez Stowarzyszenie ośrodka wsparcia dla osób przewlekle chorych psychicznie i doświadczenia z tej pracy
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ujawniły konieczność rozszerzenia oferty z zakresu wsparcia i terapii osób z niepełnosprawnością psychiczną o działania
realizowane w sferze sztuki, podniesienie poziomu świadomości społecznej oraz wiedzy na temat niepełnosprawności
psychicznej, integrację osób z zaburzeniami psychicznymi ze społecznością lokalną, promowanie wzorów i modeli działań
integracyjnych, wspieranie naturalnych ogniw oparcia społecznego.
Poprzez udział w projekcie osoby z niepełnosprawnościami będą miały możliwość otworzenia się na świat jak również
powiedzenia o swoich problemach czy obawach, które towarzyszą im w codziennym życiu. Ponadto osoby z
niepełnosprawnością będą miały możliwość wyjścia do społeczeństwa i nawiązaniu kontaktów interpersonalnych z
osobami o podobnych zaburzeniach. Dzięki udziałowi w projekcie przynajmniej w części uda się rozwiązać problem
zamknięcia osoby samej siebie w czterech ścianach lub ukrywania jej przez członków rodziny. Działania projektowe będą
mieć znaczący wpływ na ewolucję postaw społecznych w kierunku tolerancji i pełnej akceptacji osób z
niepełnosprawnością psychiczną oraz ich rodzin. Będą miały także niwelujący wpływ na powstawanie i negatywne skutki
zjawiska stygmatyzacji oraz wykluczenia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich najbliższego otoczenia.
Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie od 2011 roku prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Jasionnie
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Stowarzyszenie w latach 2011 - 2019 realizowało projekty skierowane do osób z
niepełnosprawnością ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową uczestników zamieszkujących Powiat
Białobrzeski. Projekty wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają ponieważ osiągniecie efektów poszczególnych projektów
nie jest uzależnione od realizacji innego projektu. Umiejętności nabywane w jednym projekcie pozwalają na osiągnięcia
lepszych niekiedy trwałych w kolejnym.
Główną potrzebą na terenie Powiatu Białobrzeskiego jest poprawa sytuacji społecznej osób z niepełnosprawnością
psychiczną. Dzięki realizacji zaplanowanych działań w projekcie zwiększy się poziom wiedzy i świadomości na temat
zjawiska chorób psychicznych i ich skutków. Zmianie na lepsze ulegnie też postrzeganie osób z zaburzeniami psychicznymi
i ich rodzin przez społeczeństwo. Trwałość rezultatów projektu gwarantuje wykorzystanie nabytych umiejętności i
kompetencji w życiu codziennym po zakończeniu przez osoby z niepełnosprawnością udziału w projekcie. Zdobyta przez
uczestników wiedza i umiejętności zwiększą ich aktywność społeczną oraz rozwój osobisty. Rezultaty projektu będą
wykorzystane w dłuższej perspektywie i przyniosą wymierne korzyści dla osób objętych wsparciem. Zatem realizacja
projektu przyniesie długofalowe efekty.

Miejsce realizacji

Warsztaty odbywać się będą w pomieszczeniach Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie. W Domu znajduje się
duża sala ogólna, w której zostaną przeprowadzone Warsztaty Taneczne. Ponadto w Domu znajdują się w pełni
wyposażone pomieszczenia do prowadzenia zajęć w pracowni informatycznej, pracowni kulinarnej, pracowni plastycznej,
pracowni manualnej, pracowni ruchowo - rehabilitacyjnej, pokój psychologa i pracownika socjalnego, toalety, łazienka.
Dom usytuowany jest w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestnikom, pozbawiony jest barier
architektonicznych. Dom wyposażony jest w odpowiedni sprzęt do realizacji zadań aktywizujących zawodowo i społecznie
osoby z niepełnosprawnością w tym sprzęt muzyczny, TV, rzutnik, ekran projekcyjny.

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 z zaburzeniami psychicznymi, u
których wzrosło poczucie własnej wartości oraz
motywacji do podejmowania działań
zmierzających do zmiany swojej sytuacji
rodzinnej

30 osób badania własne - ankieta
monitorująca

Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi, które
nabyły lub udoskonaliły umiejętności taneczne

30 osób zaświadczenie, listy obecności

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 jest organizacją pozarządową propagującą inicjatywy społeczne, której głównym zadaniem jest
aktywizacja intelektualna, fizyczna i duchowa ludzi we wszystkich grupach wiekowych, umożliwiająca ciągły ich rozwój,
budowanie i odbudowywanie samodyscypliny i odpowiedzialności za swoje postawy a przez to wzmacnianie poczucia ich
własnej wartości i godności. Realizowane przez Stowarzyszenie projekty mają tworzyć infrastrukturę i zaplecze osobowe
niezbędne do promowania rozwoju intelektualnego, sprawności fizycznej i umysłowej oraz umożliwiać powstawanie
autentycznych relacji osobowych opartych na szacunku i zaufaniu. Pragniemy, aby efektem naszych działań było
umocnienie więzi społecznych i obywatelskich w środowiskach lokalnych i poza nimi, rozwijanie pozytywnego stosunku
człowieka do otaczającego nas świata, a tym samym nadanie jego życiu nowej dynamiki i motywacji do ciągłej pracy na
sobą. Stowarzyszenie, to miejsce, gdzie szanuje się drugiego człowieka a przyjęte wspólnie zasady są przez wszystkich
respektowane. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynym stałym źródłem dochodów są składki
członkowskie oraz wpłaty z darowizn. Stowarzyszenie od 2011 roku prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla
niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Białobrzeskiego na który otrzymuje dotację od Wojewody Mazowieckiego,
Powołało też Centrum Wolontariatu Strefę Młodych „Razem ponad Niebo”.
Celem Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla Serc jest:
1. Wspieranie inicjatyw na rzecz promowania historii, kultury i tradycji regionu.
2. Prowadzenie działalności charytatywno- opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz
szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych,
chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar
klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów.
3. Wyrównanie szans w dostępie do edukacji różnych grup społecznych.
4. Wspieranie oddolnych inicjatyw na rzecz rozwoju rynku pracy i na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej.
5. Wspierania działań na rzecz integracji społecznej.
6. Przeciwdziałanie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i
przeciwdziałanie wykluczeniu.
7. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
8. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
10. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
11. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
12. Promocja i organizacja wolontariatu.
13. Pomoc dla dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin wiejskich, zdolnej i pracowitej w zdobywanie wiedzy.
14. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
15. Wspieranie prawnych inicjatyw związanych z ochroną praw dziecka, przeciwdziałaniem przemocy oraz pomoc
dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom.
16. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w tym animowania lokalnych działań społecznych,
gospodarczych i kulturalnych oraz archiwizacja i upowszechnianie efektów aktywności podejmowanych przez podmioty
działające na tych polach.
17. Wsparcie psychologiczne, prawne itp. osób i grup narażonych na oddziaływanie negatywnych zjawisk społecznych,
ekonomicznych i ekologicznych, w tym zwłaszcza osób starszych i wykluczonych społecznie.
18. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej.
Zadania te Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:
1. Współpracę z władzami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami życia publicznego.
2. Systematyczną formację i kształcenie pracowników i wolontariuszy.
3. Zakładanie i prowadzenie placówek , instytucji lub przedsiębiorstw na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem oraz
rozwoju aktywności zawodowej i rozwoju regionu.
4. Zakładanie placówek dla osób niepełnosprawnych.
5. Organizacja szkoleń, działań informacyjnych, doradztwa prawnego, ekonomicznego i zawodowego.
6. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną.
8. Różne formy wypoczynku dla dzieci i dorosłych, a zwłaszcza dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z rodzin ubogich,
dysfunkcyjnych, wielodzietnych i w podeszłym wieku.
9. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw, i działań sprzyjających integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i
współpracy między społeczeństwami.
10. Organizowanie wsparcia materialnego dla realizacji celów statutowych zwłaszcza: pozyskiwanie środków finansowych
od sponsorów, przyjmowanie dotacji, spadków, zapisów i darowizn na pomoc stypendialną dla dzieci i młodzieży wiejskiej,
niezamożnej, zdolnej i pracowitej, przyznawanie stypendiów dla dzieci i młodzieży zdolnych i pracowitych, pochodzących z
rodzin niezamożnych na dalsze kształcenie się np.: w wyższych uczelniach, na kształcenie się w szkołach średnich,
gimnazjalnych i podstawowych.
11. Organizowanie pikników integracyjnych, koncertów, imprez sportowo-rekreacyjnych, spotkań dyskusyjnych,
odczytów, zebrań, konferencji.
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12. Prowadzenie świetlicy środowiskowej, socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.
13. Prowadzenie klubu seniora i innych placówek ukierunkowanych na działalność senioralną.
14. Prowadzenie działań informatycznych z dostępem do Internetu.
15. Organizowanie akcji charytatywnych mających na celu zdobywanie funduszy na organizowanie pomocy dzieciom,
młodzieży i innym potrzebującym.
16. Wyrażanie opinii w sprawach publicznych oraz czynne uczestnictwo w życiu publicznym.
17. Wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży.
18. Zdobywanie i gromadzenie środków na działalność statutową.
19. Włączanie lokalnego środowiska w akcje propagowane przez Stowarzyszenie.
20. Prowadzenie placówek, ośrodków wsparcia dziennego, całodobowego.
21. Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych, całodobowych.
22. Organizacja szkoleń, kursów, praktyk i staży zawodowych.
23. Działania wspierające wszechstronny i zrównoważony rozwój dzieci.
24. Realizacja akcji społecznych mających na celu wspomaganie rozwoju dzieci i edukację rodziców.
25. Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka.
26. Stosowanie metod pracy interwencyjnej, diagnostycznej i terapeutycznej w udzielaniu pomocy dzieciom i ich
rodzinom.
27. Zakładanie i prowadzenie szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych instytucjonalnych placówek
realizujących cele statutowe Stowarzyszenia.
28. Ograniczanie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne, do
wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego.
29. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
30. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
31. inicjowanie i organizowanie samopomocy wzajemnej w dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie,
promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa oraz zapewnienie opieki i ochrony prawnej.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W roku 2009 Stowarzyszenie wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach realizowało projekt
„Promocja rodzicielstwa zastępczego” w ramach finansowania wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w
budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną (kwota projektu 26.878,91 zł).
W latach 2010 – 2011 w ramach umowy współpracy Stowarzyszenie uczestniczyło w realizowanym przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projekcie konkursowym p.n. „Lepsze jutro” skierowanym do 60 osób z
niepełnosprawnością psychiczną i 120 osób z ich najbliższego otoczenia. Projekt „lepsze jutro” realizowany był w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt był pozytywnie oceniony przez zespół kontrolujących z Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Wartość projektu wynosiła 1.413.025,00 zł.
Od 2011 roku Stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej „Utworzenie i prowadzenie na
terenie Powiatu Białobrzeskiego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom
Samopomocy dla 30 osób celem zabezpieczenia doraźnej opieki i ochrony w ramach indywidualnych i zespołowych
treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu
umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym”. Dotacje w latach 2011 -2018
zostały rozliczona w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kwota dotacji na rok 2018 wynosiła 568.250 zł,
Natomiast w roku 2012 w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty p.n.
„Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2012r.”
Stowarzyszenie realizowało projekt „Marzenia się spełniają” skierowany do 40 dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Białobrzeskiego (data umowy 29.06.2012, kwota projektu 7.272,06 zł). W dniu
10 lipca 2012 roku Pan Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty i Pani Maria Rzepkowska – starszy wizytator
skontrolowali ten wypoczynek. Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień, arkusz kontroli zawiera informację, że
„wypoczynek zorganizowany w sposób wzorowy”.
W terminie lipiec-grudzień 2013 roku Stowarzyszenie realizowało projekt „Spotkajmy się w Jasionnie – podniesienie
jakości życia lokalnej społeczności”. Projekt był realizowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. W ramach projektu zorganizowano piknik z okazji
Integracyjnego Dnia Dziecka, obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Mikołajki. Kwota projektu wynosiła
24.958,19 zł.
W terminie listopad-grudzień 2013 roku Stowarzyszenie realizowało projekt „Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy
wiejskiej w Pierzchni”. Projekt był realizowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. Kwota projektu wynosiła 62.500,00 zł.
W II półroczu 2013 roku Stowarzyszenie realizowało projekt „Wymiana pokrycia dachu na budynku Środowiskowego
Domu Samopomocy w Jasionnie”. Projekt był współfinansowany ze środków PFRON w ramach dofinansowania robót
budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących
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rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. Kwota projektu
19.800,00 zł.
W roku 2013 Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 5.000,00 zł ze środków PFRON na realizacje sportu kultury,
rekreacji i turystyki osób z niepełnosprawnością. W ramach tego projektu Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd do teatru
w Radomiu dla 33 osób z niepełnosprawnością i 15 ich opiekunów, wyjazd do Nieborowa i Arkadii dla 32 osób z
niepełnosprawnością i 15 ich opiekunów oraz wyjazd do Lublina i Kozłówki dla 31 osób z niepełnosprawnością i 15 ich
opiekunów. Łączny koszt projektu wynosił 8.340,00 zł.
W grudniu 2013 roku Stowarzyszenie realizowało projekt „Spotkanie świąteczno-mikołajkowe” w ramach wsparcia
realizacji zadania „Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”. Projekt był współfinansowany przez Zarząd
Województwa Mazowieckiego, kwota projektu 4.062,50 zł.
W grudniu 2013 roku Stowarzyszenie realizowało projekt „Wiara i nadzieja – terapia i wychowanie poprzez tradycję” w
ramach wsparcia realizacji zadania „ochrona zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”. Projekt
był współfinansowany przez Gminę Białobrzegi, kwota projektu 7.089,20 zł.
W 2014 roku Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 5.650,00 zł ze środków PFRON na realizacje sportu kultury,
rekreacji i turystyki osób z niepełnosprawnością. W ramach tego projektu w czerwcu 2014 roku Stowarzyszenie
zorganizowało wyjazd do ogrodu botanicznego w Powsinie i do ZOO wWarszawie dla 30 osób z niepełnosprawnością i 15
ich opiekunów. We wrześniu 2014 roku 30 osób z niepełnosprawnością i 15 ich opiekunów wzięło udział w 3-dniowym
wyjeździe w Bieszczady. Łączny koszt projektu wynosi 11.300,00 zł.
W 2014 roku Stowarzyszenie realizowało projekt „Dozwolone od lat…”. Projekt był realizowany w ramach działania 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. W ramach
projektu w lipcu 2014 roku zorganizowano piknik z okazji Integracyjnego Dnia Dziecka. W grudniu 2014 roku dla dzieci z
terenu Powiatu Białobrzeskiego zorganizowany został konkurs plastyczny i Mikołajki. Kwota projektu wynosiła 16.998,64
zł.
W 2014 roku Stowarzyszenie pozyskało kwotę 107.670,00 zł na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób z
niepełnosprawnością. Kwotę 80.000,00 zł pozyskano z programu „Wyrównywanie różnic miedzy regionami II”
realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwotę 27.670,00 zł z przeznaczeniem na
wkład własny do zakupu samochodu otrzymano od Wojewody Mazowieckiego. Samochód wykorzystywany jest do
przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie na zajęcia do Domu oraz po zajęciach do miejsca
zamieszkania uczestników.
W grudniu 2014 roku Stowarzyszenie realizowało projekt „Spotkanie świąteczno– wigilijne – WSPIERAJmy siebie” w
ramach wsparcia realizacji zadania „ochrona zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”. Projekt
był współfinansowany przez Gminę Białobrzegi, kwota projektu 3.963,80 zł.
W czasie ferii zimowych 2015 roku Stowarzyszenie wraz z wolontariuszami ze Strefy Młodych działającymi przy
Stowarzyszeniu oraz przy współpracy Starostwa Białobrzeskiego, Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi, zorganizowało
aktywny i kreatywny wypoczynek dla dzieci pod hasłem „Witajcie w naszej bajce”. W trakcie prowadzonych zadań
uczestnicy mieli okazję poznawać ciekawe formy spędzania czasu wolnego, jeździć na kucyku, uczestniczyć m.in. w
zajęciach edukacyjnych, artystycznych, plastycznych, kulinarnych, jak również we wspólnym wyjeździe do Krainy Marzeń
czy wziąć udział w Balu Karnawałowym organizowanym na zakończenie ferii.
W roku 2015 Stowarzyszenie zostało lokalnym ambasadorem i przedstawicielem programu przyznawania stypendiów
pomostowych wyłonionych w drodze konkursu „Dyplom z Marzeń” w ramach Programu Stypendiów Pomostowych
organizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności
(PAFW), Narodowym Bankiem Polskim (NBP), Fundacją PZU, Fundacją Wspomagania Wsi (FWW) oraz koalicją
pozarządowych organizacji lokalnych rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFwP) i Fundację
im. Stefana Batorego (FB) oraz pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych.
W dniu 12 lipca 2015 roku Stowarzyszenie zorganizowało piknik integracyjny „Siódme Niebo” połączony ze zbiórką
pieniędzy na rehabilitację niepełnosprawnego członka społeczności lokalnej. Całkowity dochód z pikniku w kwocie
6.818,00 zł został przeznaczony na pomoc dla Dominika Grzegorzewskiego.
Ponadto w roku 2015 Centrum Wolontariatu STRAFA MŁODYCH „Razem ponad Niebo” rozpoczął realizację projektu pn.
„Pośredniak”, którego jednym z założeń jest promocja III sektora jako miejsca pracy i kariery zawodowej. Głównym celem
projektu był rozwój aktywności społecznej wśród społeczności naszego miasta realizowany m. in. przez umożliwienie
poznania różnorodnej oferty organizacji pozarządowych w Powiecie Białobrzeskim, wspieranie i zaangażowanie
społeczeństwa w już prowadzone przez innych działania oraz umożliwienie realizacji własnych pomysłów.
29 stycznia 2016 roku Stowarzyszenie zorganizowało I Festiwal Kolęd i Pastorałek Środowiskowych Domów Samopomocy
Województwa Mazowieckiego. W Festiwalu wzięło udział ponad 120 uczestników z 11 Domów, wśród nich podopieczni z
Jedlanki, Łychowskiej Woli, Miedznej, Ciechanowa, Ostrowi Mazowieckiej, Słupna, Łubca, Brwinowa, Podkońcy, Radomia.
W organizacji festiwalu pomagali wolontariusze skupieni w Strefie Młodych „Razem Ponad Niebo”.
W lipcu 2016 roku Stowarzyszenie realizowało projekt p.n. „Na wakacje po uśmiech” w ramach zadania publicznego
Województwa Mazowieckiego w obszarze Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, podobszarze:
działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Projekt był współfinansowany ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego.
W roku 2016 Stowarzyszenie ponownie zostało lokalnym ambasadorem i przedstawicielem programu stypendiów
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pomostowych przyznawanych w ramach Programu Stypendiów Pomostowych przez Fundację Edukacyjną
Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z: Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym Bankiem Polskim (NBP),
Fundacją Wspomagania Wsi (FWW) oraz koalicją pozarządowych organizacji lokalnych rekomendowanych przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFwP) i Fundację im. Stefana Batorego (FB), pozarządowych organizacji lokalnych i grup
nieformalnych wyłonionych w drodze konkursu Dyplom z Marzeń.
W 2016 roku Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 5.000,00 zł ze środków PFRON na realizacje sportu kultury,
rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. W ramach tego projektu w czerwcu 2016 roku Stowarzyszenie
zorganizowało 3 dniowy wyjazd do Trójmiasta dla 30 osób niepełnosprawnych i 15 ich opiekunów. Łączny koszt projektu
wynosił 10.000,00 zł.
13 stycznia 2017 roku Stowarzyszenie zorganizowało II Festiwal Kolęd i Pastorałek Środowiskowych Domów Samopomocy
Województwa Mazowieckiego. W Festiwalu uczestniczyło 11 zespołów, m.in. z: Łubca, Podkońc, Mińska Mazowieckiego,
Pionek, Jedlanki, Lipska, Łazisk, Ostrowi Mazowieckiej, Słupna, Radomia i Jasionny. Łącznie na scenie wystąpiło ok. 100
niepełnosprawnych podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu Mazowsza.
W roku 2017 Stowarzyszenie po raz kolejny zostało lokalnym ambasadorem i przedstawicielem programu stypendiów
pomostowych przyznawanych w ramach Programu Stypendiów Pomostowych przez Fundację Edukacyjną
Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z: Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym Bankiem Polskim (NBP),
Fundacją Wspomagania Wsi (FWW) oraz koalicją pozarządowych organizacji lokalnych rekomendowanych przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFwP) i Fundację im. Stefana Batorego (FB), pozarządowych organizacji lokalnych i grup
nieformalnych wyłonionych w drodze konkursu Dyplom z Marzeń.
W 2018 roku Stowarzyszenie realizowało projekt "Multimedia na straży zachowania regionalnej kultury, tradycji i
rekreacji”. Projekt był realizowany w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota
pomocy wynosiła 5.000,00 zł.
Ponadto w 2018 roku Stowarzyszenie realizowało projekt "Rowerem po ścieżkach regionalnej kultury i tradycji”. Projekt
był realizowany w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu zakupiono 5
sztuk rowerów.Kwota pomocy wynosiła 5.000,00 zł.
W maju 2019 roku Stowarzyszenie realizowało projekt "Trening kompetencji życiowych w formie survivalu". Projekt był
realizowany w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W projekcie wzięło udział 50 osób z
terenu Powiatu Białobrzeskiego, w tym ponad 30 osób z niepełnosprawnością. Wzięli oni udział w szkole lasu, zajęciach na
siłowi plenerowej, ognisku, rajdzie rowerowym, nordic walking. Kwota pomocy wynosiła 10.000,00 zł
W miesiącu czerwcu bieżącego roku Stowarzyszenie realizowało projekt "Trening kompetencji życiowych z naturaterapią".
Projekt realizowany był w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt skierowany
był do 50 osób zamieszkujących na terenie Powiatu Białobrzeskiego, w tym osób z niepełnosprawnością. Uczestniczy
wzięli udział w dogoterapii, sylwoterapii, hortiterapii oraz terapii w wodzie. Kwota pomocy wynosi 10.000,00 zł
Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie oceniając swoje możliwości realizacji niniejszego zadania publicznego
stwierdza, że kwalifikacje i doświadczenie kadry stanowią gwarancję wysokiej jakości wykonania zadania.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

W działania projektowe zaangażowane będą zasoby kadrowe i rzeczowe, którymi dysponuje Stowarzyszenie.
Zasoby kadrowe: W działania projektowe zaangażowani będą członkowie Stowarzyszenia tj. prezes, wiceprezes, skarbnik,
sekretarz, członkowie stowarzyszenia. W działanie zostaną także włączeni pracownicy zatrudnieni w Środowiskowym
Domu Samopomocy tj. kierownik, instruktorzy terapii, psycholog, specjalista. Członkowie Stowarzyszenia i pracownicy
Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie będą świadczyli nieodpłatnie dobrowolna pracę w ramach prac
społecznych członków na rzecz Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia posiada wykształcenie wyższe magisterskie
pedagogiczne, studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, terapii pedagogicznej, specjalizację
z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Wiceprezes posiada
wykształcenie wyższe magisterskie, studia podyplomowe z zakresu coachingu oraz kilkuletnie doświadczenie w pracy z
osobami z niepełnosprawnością. Skarbnik - posiadający doświadczenie w zakresie ekonomiczno - księgowym. Sekretarz
posiadający wykształcenie wyższe magisterskie oraz kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością i
doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Kierownik ŚDS posiada
wykształcenie wyższe pedagogiczne, studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, specjalizację z zakresu
organizacji pomocy społecznej, kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością oraz doświadczenie
przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych m.in z Unii Europejskiej. Psycholog posiada
wykształcenie wyższe psychologiczne, studia podyplomowe z zakresu coachingu,
kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością oraz doświadczenie przy realizacji projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Zasoby rzeczowe: Przy realizacji zadania zostaną wykorzystane pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy w
Jasionnie spełniające standardy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010
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roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Jasionnie znajdują się
w pełni wyposażone pomieszczani do prowadzenia zajęć w pracowni informatycznej, pracowni kulinarnej, pracowni
plastycznej, pracowni manualnej, pracowni ruchowo - rehabilitacyjnej, sala ogólna, pokój psychologa i pracownika
socjalnego, toalety, łazienka. Dom usytuowany jest w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestnikom,
pozbawiony jest barier architektonicznych. Dom wyposażony jest w odpowiedni sprzęt do realizacji zadań aktywizujących
zawodowo i społecznie osoby z niepełnosprawnością w tym sprzęt muzyczny, TV, rzutnik, ekran projekcyjny, sprzęt
rehabilitacyjny.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Wynagrodzenie dla trenera - instruktora tańca,
umowa zlecenie z pochodnymi, 3 godziny x 16
spotkań tj. 48 godzin x 148,00 zł = 7.104,00 zł

7104,0    

2. Wynagrodzenie dla instruktora terapii, umowa
zlecenie z pochodnymi, 3 godziny x 16 spotkań
tj. 48 godzin x 60,00 zł = 2.880,00 zł

2880,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9984,0 9984,0 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. (złożony również elektronicznie)
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2. Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem (złożony również elektronicznie)

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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