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I. Dane oferenta/Qferentów1)3)

1) nazwa: . FUNDACJANA RZECZOSWIATY I INTEGRACJI"RÓWNAJMYSZANSE"

2) forma prawna:4)

() stowarzyszenie (x) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

( ) spóldzielnia socjalna ( ) inna H. .. . .. . .. . .H...H... .

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

"'"'''' 0000412075 ... """"""" .....

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 2012-02-21..................................................

5) nr NIP: 955-23-31-923 nr REGON: 321192413................................

6) adres:

miejscowosc: Szczecin... ul.: Seledynowa 50.........

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: 7) ..................

gmina: Szczecin powiat:8) ..Szczecin........

województwo: ... Zachodniopomorskie.. .......

kod pocztowy: H"" 70-781... H" H H. poczta: H H" H .Szczecin......

7) tel.: 601 775106 faks: .....................................................

e-mail: fundacia@rownaimyszanse.pl http://www.rownaimvszanse.pl ......

8) numerrachunkubankowego:61 2030 0045 1110 0000 0262 8580

nazwabanku:Bank Gospodarki ZywnosciQwej S.A.

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentówl):

a) Leonard Koroluk

b) Sylwia Ostoiska - Hrebien

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie, o którym
mowa w ofercie:9)

FUNDACJA NA RZECZ OSWIATY I INTEGRACJI "RÓWNAJMY SZANSE"
ul. Seledynowa 5070-781 Szczecin. Tel: 601775106
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11) osoba upowazniona do skladania wyjasnien dotyczacych oferty (imie i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

Leonard Koroluk : 601775106

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

a)
b)
c)
d)
e)
t)
g)

porady,
konkursy,
przeglady artystyczne,
indywidualizacja pracy z dziecmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
diagnostyka i rehabilitacja osób niepelnosprawnych,
dzialania integracyjne,
pomoc rzeczowa i materialna dla Beneficjentów Fundacji.

b) dzialalnosc odplatna poZytku publicznego

a)
b)
c)
d)
e)

porady,
indywidualizacja pracy z dziecmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
organizacja wypoczynku dla dzieci i mlodziezy,
diagnostyka i rehabilitacja osób niepelnosprawnych,
dzialania integracyjne

13) jezeli oferent /oferencjI}prowadzi/prowadza l}dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców ....
b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

NIE DOTYCZY

n. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczeniempodstawy prawnejlO}

NIE DOTYCZY
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III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka charakterystyka zadania publicznegó

Organizacja oraz przeprowadzanie integracyjnych zawodów sportowych dla uczniów szkól
podstawowych, specjalnych, integracyjnych oraz osrodków szkolno-wychowawczych ze
Szczecina.

2. Opis potrzeb wskazujacych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz
skutków

Ze wzgledu na niepelnosprawnosc, problemy zdrowotno - edukacyjne dzieci nie maja
mozliwosci zintegrowania sie ze srodowiskiem w jakim przebywaja. Widoczna jest potrzeba
pelniejszego procesu integracyjnego wsród grup rówiesniczych dzieci chorych i dzieci
zdrowych. Dzieci chore, niepelnosprawne oraz z róznymi dysfunkcjami zarówno fizycznymi
jak i psychicznymi maja szereg zaburzen w odbiorze bodzców, bardzo czesto nie maja checi
do zwyklej aktywnosci fizycznej, która moze wspomagac zarówno rehabilitacje jak i
odnalezienia sie w srodowisku lokalnym.
Zajecia przeprowadzane w ramach tego zadania publicznego maja na celu zachecic zarówno
dzieci chore jak i zdrowe do wspólnej zabawy, wspólpracy jak i do uprawiania sportu.
Pozwola przelamac opory i bariery psychiczne, rozladowac napiecie emocjonalne i naucza
wspólpracy oraz funkcjonowania w grupie. Zadanie to ma pokazac dzieciom objetym tym
dzialaniem, osobom postronnym bioracym udzial w olimpiadzie jak wazne jest
wspóldzialanie w grupie rówiesniczej wszystkich dzieci bez wzgledu na ich
niepelnosprawnosc i róznego rodzaju dysfunkcje organizmu. Wspomoze za razem
zrozumienie potrzeby integracji.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Adresatami zadania beda mieszkancy gminy Szczecin, w wieku szkolnym (uczniowie szkól
podstawowych) bez wzgledu na plec. Beda to dzieci z róznymi dysfunkcjami i zaburzeniami
oraz dzieci zdrowe. Planuje sie, iz w zawodach sportowych wezmie udzial okolo 100 dzieci.
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4. Uzasadnienie potrzeby dofmansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego, w

szczególnosci ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni sie to do podwyzszenia standardu realizacji zadania.ll)

NIE DOTYCZY

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferencil) otrzymallotrzymauI) dotacje na dofmansowanie

inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostaly dofinansowane,

organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

NIE DOTYCZY

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Celem zadania jest:
-wspólna zabawa oraz integracja osób niepelnosprawnych z osobami sprawnymi;
-nawiazanie wspólpracy pomiedzy szkolami i osrodkami szkolno-wychowawczymi
- popularyzowanie oraz upowszechnienie kultury fizycznej wsród uczniów szkól i osrodków
specjalnych oraz szkól integracyjnych i szkól z klasami integracyjnymi.
- usprawnienie funkcjonowania psychospolecznego, ogólnorozwojowego przez przekonanie
dzieci do uprawiania sportu, dzialania w grupie okolo 100 dzieci w wieku szkolnym ( poziom
szkoly podstawowej) z róznymi dysfunkcjami oraz niepelnosprawnoscia w terminie:
17.04.2013r. w godzinach 9:00-13:00.
- wyposazanie studentów Uniwersytetu Szczecinskiego kierunku IKF w umiejetnosci pracy z
dzieckiem niepelnosprawnym.

Cel ten bedzie realizowany przez udzial tej grupy dzieci w zawodach sportowych w tzw.
Olimpiadzie Integracyjnej. Beda to rózne konkurencje sportowe takie jak np.: wyscigi na
pilkach typu "kangur", rzut do celu itp. Odbedzie sie równiez Turniej Tenisa Stolowego.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Hala sportowa Szkoly Podstawowej numer 74; ul. Seledynowa 50; 70-781 Szczecin.
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8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

W ramach realizacji zadania zaplanowano udzial grupy okolo 100 dzieci ze szkól
integracyjnych, z klasami integracyjnymi, specjalnych, osrodków szkolno-wychowawczych w
zajeciach sportowych.
Osoby zostana podzielone na grupy wedlug zgloszen: 10 grup po 10 dzieci bez wzgledu na ich
ograniczenia ruchowe, niepelnosprawnosc, gdyz kazdy z uczestników bedzie mial asystenta,
pomocnika w postaci studenta Instytutu Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia.
Po za tym opiekunami beda certyfikowani asystenci osób niepelnosprawnych oraz pedagodzy
pracujacy w SP 74 w Szczecinie.
Wszystkie biorace udzial w zawodach dzieci zostana równo nagrodzone po zakonczeniu
zawodów sportowych.

9. HarmonogramU)

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Zajecia przeprowadzane w ramach tego zadania publicznego zapewnia wlasciwy poziom oraz
wplyna na poprawe rozwoju psychiczno - fizycznego:
1. poprawa funkcjonowania dzieci z niepelnosprawnoscia fizyczna
2. wypracowanie dobrych nawyków u dzieci
3. szansa na prawidlowe funkcjonowanie wsród grup rówiesniczych
4.doskonalenie umiejetnosci wykonywania zadan do konca, praca nad koncentracja
5. poprawa samooceny, podnoszenie poczucia wlasnej wartosci
6. odnalezienie sie w grupie zarówno dzieci chorych jak i zdrowych.

U beneficjentów zadania nastapia zmiany w postrzeganiu otoczenia, naucza sie zarówno
wspóldzialania w grupie jak i wspólpracy z osobami zdrowymi. Poznaja nowe osoby i naucza
sie ufac innym niz najblizsi.

6

Zadaniepublicznerealizowanew okresieod 12.04.2013do30.04.2013.

Poszczególne dzialania w zakresie Terminyrealizacji Oferent lub inny podmiot

realizowanegozadaniapublicznego14) poszczególnych odpowiedzialny za dzialanie w

dzialan zakresie realizowanego zadania

publicznego

-spotkanie organizacyjne, 12.04.2013 Oferent
opracowanie scenariusza Oferent- przeprowadzenie olimpiady, 17.04.2013
wreczenie nagród uczestnikom
zawodów sportowych oraz
turnieju tenisa stolowego Oferent-spotkanie - ewaluaja projektu 30.04.2013



IV. Kalkulacjapr.zewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

7

Lp. Rodzaj kosztów16) Koszt z tego do z tego z Koszt do
calkowity pokrycia fmansowych pokrycia
(w zl) z srodków Zwkladu

wnioskowanej wlasnych, osobowego,-- dotacji srodków w tym pracy
(w zl) z innych spolecznejo

zródel, w tym czlonkówB'" o wplati oplat i swiadczeno .§ 'S.§ Q) adresatów wolontariuszy
Q) '""

zadania (w zl)...., N'<.)
.'" CI)

publicznego1?)o o-
(wzl)-

I Koszty merytoryczne18)
po stronie fundacji
"Równajmy szanse")19):

l) Wynagrodzenie
4 20,00 hkoordynator i 80,00 00,00 0,00 80,00

prowadzacy olimpiade

8 20,00 h 160,00 0,00 0,00 160,00
2) wynagrodzenie
asystent osób
niepelnosprawnych
( dwie osoby)

II Koszty obslugi20)zadania
publicznego, w tym
koszty administracyjne
po stronie fundacja
"Równajmy szanse,,19):

l 250,00 szt 250,00 250,00 0,00 0,00
l) obsluga
administracyjno
ksiegowa

4 30,00 h 120,00 120,00 0,00 0,00
3) wynajem hali
sportowej

III Inne koszty, w tym 100 10,00 szt 1000,00 1000,00 0,00 0,00
koszty wyposazenia i
promocji po stronie ...
(Równajmy SzanseY9) :

l) medale, nagrody

l 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00

2) woda, art. spozywcze



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

3. Finansowe srodki z innycb zródel publicznycb21)

8

3) art.Biurowe,drobny
l 300,00 - 300,00 300,00 0,00 0,00

sprzet sportowy
(dyplomy, papier, pilki
"kangur",itp.)

IV Ogólem: 2410,00 2170,00 0,00 240,00

l Wnioskowana kwota dotacji

2170,00 zl 90,04.%

2 Srodki finansowe wlasne17)

O,OOzl ........%

3 Srodki finansowe z innych zródel ogólem (srodki finansowe wymienione w pkt.
3.1-3.3)Jl)

0,00 zl ..... ...0/0

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznego l?)

0,00 zl ........%

3.2 srodki [mansowe z innych zródel publicznych (w szczególnosci: dotacje

z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, funduszy
celowych, srodki z funduszy strukturalnych)I?)

0,00 zl ..... ...%

3.3 pozostale l?)

0,00 zl ........%

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonków)

240,00 zl 9,96.%

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

2410,00 zl 100%

Nazwa organu administracji Kwota srodków Informacja o tym, czy Termin rozpatrzenia -
publicznej lub innej jednostki sektora (w zl) wniosek (oferta) w przypadku wniosków
finansów publicznych o przyznanie srodków (ofert) nierozpatrzonych

zostal (-a) do czasu zlozenia
rozpatrzony( -a) niniejszej oferty
pozytywnie, czy tez
nie zostal(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

Nie dotyczy TAKlNIE l)
Nie dotyczy

Nie dotyczy TAK/NIE l)
Nie dotyczy

Nie dotyczy TAK/NIEI)
Nie dotyczy

Nie dotyczy TAKlNIEI)
Nie dotyczy



Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Realizacja zadania bedzie wsparciem dla nowej fundacji, pomoze w rozpoczeciu dzialan w kierunku poprawy

zycia dzieci niepelnosprawnych oraz dzieci z innymi dysfunkcjami psychologiczno-fizycznymi. Na chwile

obecna nie dysponujemy srodkami fmansowymi na prowadzenie tego typu zajec, potrzebnych i wskazanych dla
dzieci.

V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Wykonawcami zadania bedzie wykwalifikowana kadra posiadajaca doswiadczenie w

pracy z dziecmi/osobami niepelnosprawnymi, oraz problemami edukacyjno-

wychowawczymi. Osoby prowadzace zajecia sportowe posiadaja wyzsze wyksztalcenie

pedagogiczne, kursy specjalistyczne, sa pracownikami Szkoly Podstawowej nr 74 w
Szczecinie.

Koordynatorem i osoba prowadzaca Olimpiade Integracyjna jest pani :

MONIKA GÓRSKA-MATYSIAK - absolwentka Wydzialu Humanistycznego

Uniwersytetu Szczecinskiego, specjalista w zakresie rewalidacji osób uposledzonych

umyslowo. Od 2006 roku logopeda i glottodydaktyk. W 2010 roku ukonczyla kurs w

zakresie Ruchu Rozwijajacego bazujacego na metodzie Weroniki Sherbome. Rozpoczela

starania o uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej. W 2011 roku ukonczyla kurs

pierwszego stopnia "Neurobiologiczne postawy Integracji Sensorycznej". Od 2012 roku

absolwentka studiów podyplomowych Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie

Przedszkolne- ksztalcenie zintegrowane.

Dzieci z orzeczeniem o niepelnosprawnosci objete beda opieka dwóch dyplomowanych

asystentów osób niepelnosprawnych (posiadajacych egzamin panstwowy oraz prawo

wykonywania zawodu) podczas odbywajacych sie zajec. Asystenci:

ANNA LANG - miedzy innymi ekonomistka, dyplomowany Asystent Osób

Niepelnosprawnych. Posiada certyfikaty: uczestnictwa w IV Sympozjum" Mozliwosci

wspomagania rozwoju osób z zespolami uwarunkowanymi genetycznie" w 2005 roku. Od

ponad 16 lat zwiazana z wolontariatem. Przez ponad 3 lata (do maja 2012 roku) byla

koordynatorem wolontariatu Fundacji Mam Marzenie oddzialu zachodniopomorskiego;

Byla przez kilka lat wolontariuszka, koordynatorem wolontariatu, Asystentem Osobistym,

specjalista do spraw wspomagania zarzadzania w Fundacji Niezaleznego Zycia Osób

niepelnosprawnych "HUSSAR" w Szczecinie; Doswiadczenie w zawodzie Asystenta

9
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Osobistego Osób Niepelnosprawnych zdobyla przez wolontariat oraz praktyki w

Stowarzyszeniu "Tecza" w Szczecinie oraz odbywajac praktyki w Fundacji Pomocy

chorym na zanik miesni w Szczecinie ale przede wszystkim jako mama niemal juz 13-to

letniego syna z dysfunkcjami ukladu ruchu i zlozona niepelnosprawnoscia fizyczna.

Obecnie: Czlonek Rady Programowej Fundacji na rzecz Oswiaty i Integracji" Równajmy

Szanse", koordynator wolontariatu; od prawie czterech lat czlonek, wolontariusz

Stowarzyszenia POLITES; wolontariusz Regionalnego Centrum Wolontariatu gdzie

prowadzi wolontarystycznie szkolenia oraz warsztaty dla wolontariuszy; Wolontariusz

akcji spolecznej" Starszy Brat, Starsza Siostra".

ANDRZEJ JUNKIERT - dyplomowany Asystent Osób Niepelnosprawnych, ukonczyl

szkole policealna o kierunku" Terapeuta Zajeciowy". Zdobywal praktyke jako

wolontariusz w Stowarzyszeniu" TECZA" w Szczecinie, pracowal jako Asystent

Osobisty w Fundacji Pomocy chorym na zanik miesni w Szczecinie, w specjalnym

osrodku szkolno- wychowawczym w Policach; byl wolontariuszem Asystentem Osób

Niepelnosprawnych w Fundacji Niezaleznego Zycia Osób Niepelnosprawnych

"HUSSAR".

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów!) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Zadanie bedzie realizowane na terenie Szkoly Podstawowej przy ul. Seledynowej 50 w

Szczecinie w wynajetej Hali sportowej wraz z jej wyposazeniem w dniu 17.04.2013r w

godzinach Od 9:00- 13:00. Wszystkie posiadane zasoby rzeczowe zostana wykorzystane

do rzetelnej realizacji projektu.

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

BRAK
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4. Informacja, c'Ej oferentlofereaci.J-)przewiduje(-a) zlecac realizacje zadania publicznego w trybie, o którym

mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

Nie przewiduje zlecac realizacji zadania publicznego.

Oswiadczam (-y), ze:

1) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sie w zakresie dzialalnosci poZytku publicznego

oferentaJorerentóvr);

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy )3obieran.ie/niepobieranieJ)oplat od adresatów zadania;

3) oferentloferencjIJ jestlsaJ) zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia 31.12.2012;

4) w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem

przeka'Ejwaniem danych osobowych, a takZe wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których

te dane dotycza, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póznozm.);

5) oferentlof.erenciB skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)/z;alega(ja)B z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczneJ);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym/wlasciwa ewideaeja.J-);

7) wS'Ejstkie podane w ofercie oraz zalacznikach informacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym

faktycznym.

~~...............

~~.uQ~..~uH MJ9. 'k.!
... """'''''' ... ... ... o ... ....

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferentaJoferentówJ)

2 ,.o~. lo>' lData ... ... ... '"'''''' ... o ....
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