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Data i miejsce złożenia    oferty (wypełnia organ administracji publicznej)
OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
(rodzaj zadania publicznego2))

„Nie jesteś sam” - poradnictwo prawne i socjalne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

(tytuł zadania publicznego)
w okresie od 1 września do 30 listopada 2013r. 

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO1) - MAŁA DOTACJA

PRZEZ
Prezydenta Miasta Szczecin
 (organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
I. Dane oferenta/oferentów1)3) 

1) nazwa: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie

2) forma prawna:4) 

( x )   stowarzyszenie                                (  ) fundacja

(  )   kościelna osoba prawna                    (  ) kościelna jednostka organizacyjna           
 
(  )   spółdzielnia socjalna                         (  )  inna
             
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5) 
Numer KRS: 0000098680 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 19 grudnia 1994 r. – Rejestr Stowarzyszeń 717 Sąd Wojewódzki w Szczecinie

5) nr NIP: 851 25 07 545  nr REGON: 810674102

6) adres: 

    miejscowość: Szczecin ul.: Bohaterów Warszawy 27b
    dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) nie dotyczy
    gmina: Szczecin powiat:8) Szczecin
    województwo: zachodniopomorskie		
    kod pocztowy: 70-340 poczta: Szczecin
   
7) tel.: (091) 484 30 72 faks: (091) 484 30 72
  
    e-mail: tecza@tecza.org.pl http:// tecza.org.pl 

8) numer rachunku bankowego: 85 

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):
a) Alicja  Zołotucho – prezes Stowarzyszenia
b) Teresa Fydrych– sekretarz Stowarzyszenia


10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  o którym mowa w ofercie:9)
nie dotyczy	

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
Kaja Reszke (091) 484 30 72
Anna Momot (091) 484 30 72

12)	przedmiot działalności pożytku publicznego:
a)   działalność nieodpłatna pożytku publicznego
85,14,A Indywidualna działalność fizjoterapeutów oraz działalność paramedyczna prowadzona w takich dziedzinach jak: masaż leczniczy, terapia ruchowa, terapia logopedyczna, muzykoterapia, działalność paramedyczna.
85,14,D Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia, organizacjami pozarządowymi pracującymi dla dobra i na rzecz osób niepełnosprawnych, pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej niesklasyfikowana.
85,32,C Działalność poradni psychologiczno-pedagogicznej, w celu zapewnienia pomocy specjalistycznej we właściwym przygotowaniu rodziców, dzieci i młodzieży do życia społecznego i wyboru zawodu, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
85,32,D Działalność mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, konsultacje i doradztwo związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, pozostała działalność wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania.
91,33,Z Organizowanie pomocy członkom Stowarzyszenia i rozwiązanie wszelkich problemów przez informacje, pomoc prawną, pomoc socjalną oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej oraz kulturalnej, działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
71,34,Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń.
22,22,Z Działalność poligraficzna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
85,12,Z Praktyka lekarska.
80,42,B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane.
85,14,D Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna.
85,14,F Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
80,10,A Przedszkola.
85,32,C Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania.
22,11,Z Wydawanie książek.
22,15,Z Działalność wydawnicza pozostała.
63,30,A Działalność organizatorów turystyki.
80,10,B Szkolnictwo podstawowe.
60,23,Z Transport lądowy pasażerski, pozostały.
86,90,E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
85,60,Z Działalność wspomagająca edukację.
86,90,D Działalność Paramedyczna.
94,99,Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
88,99,Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
85,10,Z Wychowanie przedszkolne.
88,10,Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. 
88,91,Z Opieka dzienna nad dziećmi.
58,11,Z Wydawanie książek.
58,19,Z Pozostała działalność wydawnicza.
18,12,Z Pozostałe drukowanie.
77,39,Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
79,12,Z Działalność organizatorów turystyki.
85,20,Z Szkoły podstawowe.
49,39,Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany.
90,04,Z Działalność obiektów kulturalnych.
87,20,Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
86,21,Z  Praktyka lekarska ogólna.
86,22,Z Praktyka lekarska specjalistyczna.
86,90,A Działalność fizjoterapeutyczna. 
85,59,B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

b) działalność odpłatna pożytku publicznego – nie dotyczy 

14 grudnia 2012 r., w uchwale nr 2/12/2012 r., Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” podjął decyzję, o prowadzeniu w  2013 roku działalności nieodpłatnej.


13)  jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców nie dotyczy
b) przedmiot działalności gospodarczej
 
nie dotyczy

II.	Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)
 
nie dotyczy


III.	Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji 

1.	Krótka charakterystyka zadania publicznego

Krótka charakterystyka

     W ramach projektu osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom zagwarantowany zostanie nieodpłatny dostęp do poradnictwa prawnego i socjalnego.
     Poradnictwo prawne polegać będzie m.in. na udzielaniu informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, przygotowaniu pism urzędowych oraz na reprezentowaniu osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna przed instytucjami administracji publicznej.
      Poradnictwo socjalne obejmie szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy zorganizowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

Termin realizacji zadania

     Realizacja zadania nastąpi w terminie od 1 września do 30 listopada 2013 roku. Projekt potrwa 3 miesiące.


2.	Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Problem którego dotyczy projekt oraz skala jego występowania na obszarze realizacji

     Szczecin wyróżnia się dużą liczbą beneficjentów pomocy społecznej. Podstawową instytucją wykonującą zadania Miasta Szczecin w obszarze pomocy społecznej jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W 2010 roku MOPR udzielił pomocy 23 127 osobom, w 2011 roku – 24 464 osobom (przy czym jedna osoba mogła korzystać z różnych form pomocy). Dla porównania 
w 2009 roku wsparcie uzyskało 18 tys. osób.  Z danych, dostępnych w organizacji można zatem wywnioskować, że liczba osób w Szczecinie, których dotykają  problemy  społeczne wciąż rośnie  i jest  zbliżona  do  poziomu z roku 2007 (ok. 24 tys. osób).
     Jednym z najczęstszych powodów korzystania z pomocy społecznej jest niepełnosprawność.
Problem niepełnosprawności dotyczy bezpośrednio co najmniej 40 tys. mieszkańców  Szczecina, a pośrednio jeszcze dodatkowo kilkudziesięciu tysięcy członków ich rodzin. Do podstawowych problemów społecznych mieszkańców Szczecina oprócz tych wynikających z niepełnosprawności oraz długotrwałej lub ciężkiej choroby można zaliczyć:
	ubóstwo;
	dysfunkcjonalność rodzin, w tym bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego;
	bezrobocie;
	bezdomność.

     Zjawiska te cechuje silne powiązanie, stąd też konsekwencją nakładania się na siebie (kumulacji) zjawisk problemowych jest wykluczenie społeczne. 
     Pojawienie się terminu wykluczenia społecznego jest konsekwencją faktu, iż część osób, pomimo formalnego braku przeszkód, jest faktycznie pozbawiona możliwości uczestniczenia w wielu aspektach życia. Jest to związane z brakiem umiejętności korzystania z istniejących możliwości i przysługujących uprawnień, brakiem świadomości ich istnienia lub brakiem dostępu do dóbr i usług, które sprawiają, że pełne uczestnictwo w czestnictwo w ołec rodzaju (ze socjalnego.u średniomiesięcznym:________________________________________________________________życiu społecznym jest realne i możliwe. 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

     Bardzo ważną kwestią, mającą wpływ na poprawę funkcjonowania rodzin z problemem niepelnosprawności jest dostęp do specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia społecznego. W systemie pomocy i integracji społecznej poradnictwo organizowane jest na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, oraz Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Art. 46. Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wskazuje, że poradnictwo specjalistyczne powinno być świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. Niestety, dostęp do bezpłatnej, kompleksowej specjalistycznej informacji oraz wsparcia jest wciąż niewystarczający, a biorąc pod uwagę skalę i rozmiar zjawiska niepełnosprawności oraz wielorakość problemów, które są z nią związane – usługi te są niezmiennie potrzebne.
     Niniejszy projekt umożliwi osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom i opiekunom aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, sprawi, że będą mogli skutecznie i szybciej rozwiązywać swoje codzienne problemy. Udzielane porady i wsparcie zaowocują nabyciem umiejętności planowania i kierowania własnym życiem w obszarze społecznym, psychologicznym a także rodzinnym.
     Rolą prawnika i pracownika socjalnego będzie pomoc w załatwieniu skomplikowanych spraw, kierowanie do odpowiednich urzędów, poprowadzenie za rękę przede wszystkim wtedy, gdy rodzic czuje się zrozpaczony, zagubiony i przytłoczony informacją, że jego dziecko jest dzieckiem z niepełnosprawnością. Ponadto dzięki dyżurom prawnika możliwe będą konsultacje dotyczące przepisów prawa polskiego ale również asysta i monitorowanie spraw sądowych i urzędowych, z którymi borykają się rodziny osób niepełnosprawnych. 

3.	Opis grup adresatów zadania publicznego
 
Charakterystyka adresatów projektu:

Adresatami projektu będą: dorosłe osoby niepełnosprawne, a także opiekunowie oraz rodziny osób niepełnosprawnych.

Skala planowanych działań:

Projektem objętych zostanie 50 beneficjentów.  

Zasięg oddziaływania:

Projekt zostanie skierowany do osób, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Szczecina.


4.	Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania11)
nie dotyczy


       5.	Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane oraz organu, który udzielił dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacji11)
 nie dotyczy  


6.	Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji
 
Cel projektu:
     Poprawa jakości życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych, a także rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.
    Cel ten będzie realizowany poprzez pełen dostęp beneficjentów do nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz socjalnego.

Cele szczegółowe:
     Cele szczegółowe będą wynikać z form wsparcia proponowanych w projekcie.

Cele poradnictwa prawnego:
zwiększenie wiedzy wśród osób z niepełnosprawnością i ich rodzin o prawach  i uprawnieniach im przysługujących poprzez udzielenie kompleksowej i profesjonalnej informacji;
zwiększenie wiedzy wśród osób z niepełnosprawnością o procedurach ubiegania się o przysługujące prawa i uprawnienia i obowiązujących procedurach odwoławczych poprzez udzielenie porady i konsultacji;
	zwiększenie skuteczności ubiegania się o prawa i uprawnienia oraz skrócenie okresu oczekiwania na przyznanie świadczenia, poprzez profesjonalne i kompletne przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz udzielenie kompleksowych wyjaśnień o sposobie ich przygotowania.

Cele poradnictwa socjalnego:
zmniejszenie występowania trudności podczas wychowywania dzieci przez rodzica/rodziców z niepełnosprawnością;
	wzrost wiedzy i umiejętności członków rodziny w zakresie radzenia sobie z trudami życia codziennego;
	zmniejszenie zjawiska występowania konfliktów i kryzysów w rodzinie.



7.	Miejsce realizacji zadania publicznego

Miasto: Szczecin

Dokładne miejsce wykonywania zadania: 
Specjalistyczne Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej „Tęcza” 
al. Bohaterów Warszawy 27B – siedziba Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”



8.	Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Projekt będzie prowadzony w trzech (3) etapach:

Etap I   Działania wstępne i towarzyszące
Etap II  Poradnictwo prawne i socjalne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
Etap III Rozliczenie projektu

Etap I Działania wstępne i towarzyszące

     Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu projektu, Stowarzyszenie przystąpi do jego przygotowania.
Etap ten będzie polegał na:
	Rozpowszechnieniu informacji o projekcie.
	Kwalifikacji uczestników do udziału w projekcie.
	Monitorowaniu i obsłudze projektu.


Ad.1
     Projekt będzie szeroko promowany zarówno pod względem organizacyjnym (godzin dyżuru prawnika, pracownika socjalnego) jak również pod względem źródeł finansowania.
     Promocja projektu będzie polegała na:
	zamieszczeniu informacji o projekcie na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na stronie facebook.com;

zamieszczaniu informacji na tablicy ogłoszeń Stowarzyszenia;
	rozesłaniu Newslettera do potencjalnych zainteresowanych;
	rozesłaniu informacji o realizowanym projekcie do podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
poinformowaniu mediów o planowanych działaniach (Telewizja Polska Oddział w Szczecinie, Polskie Radio Szczecin, Kurier Szczeciński, regionalne portale informacyjne).

Ad. 2
    Kwalifikacja uczestników do udziału w projekcie odbywać się będzie poprzez:
	indywidualne zapisy;
	zalecenia specjalistów zatrudnionych w Stowarzyszeniu.


Ad. 3 
     Z chwilą podpisania umowy spośród kadry administracyjnej Stowarzyszenia zostaną wytypowani pracownicy administracyjni, których rolą będzie monitoring i obsługa merytoryczno-finansowa projektu (koordynator merytoryczny oraz koordynator finansowy).

     Koordynator merytoryczny zobowiązany zostanie do monitorowania jego przebiegu, pomiaru wskaźników, przygotowywania sprawozdań oraz poddania się kontroli uprawnionym instytucjom. Do zadań osoby zajmującej się obsługą merytoryczną projektu w czasie realizacji projektu będzie należało:
	przygotowanie i czuwanie nad projektem aż do prawidłowego jego rozliczenia,

informowanie o prowadzonym przez Stowarzyszenie poradnictwem (prowadzenie akcji informacyjnej);
czuwanie nad prawidłowością prowadzonych działań;
przygotowanie merytorycznego sprawozdania z realizacji projektu w tym przeprowadzenie jego ewaluacji;
rozliczenie projektu.
     
     Koordynator finansowy odpowiedzialny będzie za monitorowanie i dokumentowanie postępu rzeczowego i finansowego projektu. Dokonywał będzie także oceny:
	kwalifikowalności wydatków; 

prawidłowości stosowanej wyodrębnionej ewidencji księgowej;
     Ponadto współuczestniczyć będzie wraz z koordynatorem merytorycznym w:
	przygotowaniu sprawozdania finansowego z realizacji projektu;

procesie kontroli prowadzonej przez uprawnione instytucje.


Etap II  Prowadzenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Poradnictwo prawne

     Prawnik zatrudniony w projekcie będzie udzielał konkretnej informacji dotyczącej przedstawionej problematyki, zgodnie z przedłożonymi przez beneficjentów materiałami. Jego rolą będzie pomoc np. w zakresie:
	 redagowania pisma prawnego, w tym procesowego;

 postępowania przed organem administracji lub sądem;
	 zapoznania beneficjentów z powszechnie obowiązującym w Polsce prawem oraz praktyką jego stosowania.
     W ramach prowadzonego poradnictwa prawnego pracownik zatrudniony w projekcie będzie zobligowany do przygotowywania treści pism, wniosków, umów i innych dokumentów niezbędnych w procesie ubiegania się o konkretne uprawnienia lub świadczenia, bądź też dokumentów koniecznych w trakcie prowadzonego postępowania przed organami administracji,  sądem  lub  inną  instytucją  (sporządzanie  treści  skarg, pozwów, odwołań itp.). Dokumenty te będą przygotowywane  podczas przyjmowania beneficjentów ale również pomiędzy  spotkaniami  z  klientem,  a więc wtedy,  gdy  sprawa wymaga  szczególnej  i  dogłębnej analizy  
w  indywidualnej  sprawie.  Przygotowywanie wystąpień w imieniu klientów niepełnosprawnych stanowi specyficzną cechę poradnictwa prawnego, gdyż osoby te z uwagi na ograniczenia  związane z niepełnosprawnością (niewidomi,  chorzy  somatycznie, osoby z zaburzeniami  psychicznymi  w  tym  osoby  z  niepełnosprawnością  intelektualną)  samodzielnie  nie potrafią ich właściwie sporządzić.  
     Spotkania z prawnikiem pomogą osobom niepełnosprawnym, jak również rodzicom i opiekunom dzieci niepełnosprawnych, z pełną świadomością poruszać się w gąszczu przepisów, a wzrost wiedzy prawnej  umożliwi beneficjentom korzystanie z przysługujących im uprawnień, a co za tym idzie spowoduje poprawienie komfortu ich życia. 
Harmonogram przyjęć: Prawnik zatrudniony w projekcie będzie udzielał porad w trybie bezpośrednich spotkań z beneficjentem dwa razy w tygodniu przez dwie godziny dziennie. 


Poradnictwo socjalne
      W ramach poradnictwa socjalnego rodzice/opiekunowie dzieci niepełnosprawnych projektu będą mogli uzyskać wskazówki i informacje w obszarze socjalnym. Pracownik zatrudniony w projekcie będzie udzielał informacji w zakresie:
	materialno-bytowym;

pomocy w trudnych sytuacjach;
pomocy w załatwianiu spraw urzędowych.
      Zadaniem pracownika socjalnego będzie pomoc w niwelowaniu pojawiających się trudności występujących w rodzinie, problemów w małżeństwie i problemów wychowawczych. Istotą poradnictwa socjalnego będzie zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa głównie poprzez życzliwe zainteresowanie się problemami życiowymi rodziny, udzielanie wyczerpujących i zrozumiałych informacji, wspólne rozważanie możliwości rozwiązania określonego problemów, których beneficjenci samodzielnie i konstruktywnie nie potrafią rozwiązać, a których podłoże tkwi w występującej w rodzinie niepełnosprawności, poszukiwanie różnorodnych źródeł uzyskania pomocy i wsparcia społecznego. Pracownik socjalny będzie udzielał wskazówek pomocnych 
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, jak również będzie informował o możliwościach jakimi dysponują placówki rehabilitacyjne, edukacyjne i zdrowotne. Poradnictwo będzie polegało na wyszukiwaniu w posiadanych zasobach informacyjnych różnych rozwiązań problemów, z którymi muszą zmierzyć się rodzice i opiekunowie, przedstawieniu im możliwych rozwiązań i ich konsekwencji, wsparciu rodziców w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem ich samodzielności w podejmowaniu decyzji. 
Harmonogram przyjęć: Socjolog zatrudniony w projekcie będzie udzielał porad w trybie bezpośrednich spotkań z beneficjentem pięć razy w tygodniu przez cztery godziny dziennie. 

ETAP III Rozliczenie projektu 

Po zakończeniu realizacji zadania koordynatorzy (merytoryczny i finansowy) przystąpią do jego rozliczenia. Rozliczenie polegać będzie na wykazaniu, że projekt został zrealizowany dokładnie w zaplanowanej formie, a należności dla wykonawców i dostawców zostały zapłacone.



9.	Harmonogram13)
Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.09.2013r. do 30.11.2013r
Poszczególne działania w zakresie
realizowanego zadania
publicznego14)

 Terminy realizacji
poszczególnych działań

 Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny
za działanie w zakresie realizowanego
zadania publicznego

Etap I Działania wstępne i towarzyszące


Upowszechnienie informacji o projekcie

SKALA ZAPLANOWANYCH DZIAŁAŃ:
Liczba wysłanych Newsletterów z informacją o projekcie: 100
Liczba informacji zamieszczonych na stronie internetowej: 2

Kwalifikacja uczestników do udziału w projekcie

SKALA ZAPLANOWANYCH DZIAŁAŃ:
Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie: 50

Monitorowanie i obsługa projektu

SKALA ZAPLANOWANYCH DZIAŁAŃ:
Liczba pracowników oddelegowanych do monitorowania i obsługi projektu: 2

Etap II  Poradnictwo prawne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

SKALA ZAPLANOWANYCH DZIAŁAŃ:
Liczba godzin dyżuru prawnika
w ujęciu miesięcznym: 16

Liczba godzin dyżuru pracownika socjalnego 
w ujęciu miesięcznym: 80

Etap III Rozliczenie projektu



01.09 – 30.11.2013 r.
























01.09 – 30.11.2013 r.









Termin rozliczenia zostanie uregulowany w umowie o dofinansowanie
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”







10.	Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)
 
OPIS ZAKŁADANYCH REZULTATÓW ZADANIA

     Realizacja projektu wpłynie na rozwiązanie lub zminimalizowanie zgłoszonych przez beneficjentów problemów i służyć będzie poprawie sytuacji życiowej rodzin borykających się z niepełnosprawnością. 

Realizacja projektu służyć będzie: 
świadomej edukacji i aktywizowaniu osób niepełnosprawnych oraz rodziców/ opiekunów posiadających dziecko niepełnosprawne, którzy wyposażeni w odpowiednią informację szybciej uzyskają potrzebne im wsparcie, rozwiążą problem;
wskazaniu kierunków pozwalających na rozwiązanie zadań narzuconych osobom niepełnosprawnym oraz rodzicom/opiekunom przez sytuację w jakiej się znaleźli;
przeciwdziałaniu marginalizacji tej grupy społecznej, która ze względu na swoje uwarunkowania i trudną sytuację materialną ma utrudniony dostęp do specjalistycznej informacji i często jest pozostawiona sama sobie.

Realizacja projektu zakłada osiągnięcie następujących rezultatów twardych: 
	10 osób skorzysta z poradnictwa prawnego;
	40 osób skorzysta z poradnictwa socjalnego.








IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:


Lp.

Rodzaj kosztów16)
Ilość jednostek
Koszt jednostkowy (w zł)
Rodzaj  miary
Koszt
całkowity
(w zł)
z tego do pokrycia
z wnioskowanej dotacji
(w zł)
z tego z  finansowych środków własnych, środków
z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł)
Koszt  do pokrycia
z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków 
i świadczeń wolontariuszy
 (w zł)
I
Koszty merytoryczne18) po stronie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”)19):

1) wynagrodzenie pracownik socjalny

2) wynagrodzenie prawnik













3



3











1 526,68



1 800,00











wynagrodzenie miesięczne

wynagrodzenie miesięczne











4 580,04



5 400,00











4 500,00



5 400,00











80,04



0,00











0,00



0,00
II
Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”)19) :
1) materiały biurowe
2) telefon














3

3













25,00

25,00













Koszt miesięczny

Koszt miesięczny













75,00

75,00













75,00

0,00













0,00

75,00













0,00

0,00
III
Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie … (nazwa Oferenta)19) :
1) ……..
2) ……..








IV


Ogółem:





10 130,04
9 975,00
155,04
0,00

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

1
Wnioskowana kwota dotacji

9 975,00 zł
98,47 %
2
Środki finansowe własne17)


155,04 zł
1,53 %
3
Środki finansowe z innych źródeł  ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11)


0,00 zł

0,00 %
3.1
wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17)


0,00 zł
0,00 %
3.2
środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje
z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17)

0,00 zł
0,00 %
3.3
pozostałe17)

0,00 zł
0,00 %
4
Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) 

0,00 zł
0,00 %
5
Ogółem (środki  wymienione w pkt 1- 4)

10 130,04  zł
100%


3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)


Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych
Kwota środków
(w zł)
Informacja o tym, czy wniosek (oferta)
o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a)
Termin rozpatrzenia  – 
w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty 



TAK/NIE1)




TAK/NIE1)




TAK/NIE1)




TAK/NIE1)



Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
BRAK........................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................


V.	Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego
1.	Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)
 
PORADNICTWO PRAWNE
Prawnik:
magister prawa, zakończony III rok aplikacji radcowskiej, kilkuletni staż pracy 
z osobami związanymi ze środowiskiem osób niepełnosprawnych 

PORADNICTWO SOCJALNE
Socjolog:
magister socjologii, kilkuletni staż w pracy z osobami związanymi ze środowiskiem osób niepełnosprawnych oraz osobami niepełnosprawnymi;
	Administracja Publiczna - studia podyplomowe;
Organizacja i zarządzanie oświatą - studia podyplomowe;
Kursy/szkolenia:
	wykorzystanie multimediów i internetu w edukacji;

technik ekonomiczno-administracyjny

MONITOROWANIE I OBSŁUGA PROJEKTU
Koordynator merytoryczny:
mgr zarządzania i marketingu w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;
studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami europejskimi, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług.
Koordynator finansowy :
	absolwentka studiów magisterskich, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, kierunek: rachunkowość i finanse;

kurs dla Głównych Księgowych;
studia podyplomowe w zakresie pedagogiki nauczycielskiej;
studia podyplomowe w zakresie studiów menadżerskich.

2.	Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)
 
     Zadanie realizowane będzie na terenie specjalistycznego Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej „Tęcza”.
    Centrum to innowacyjny ośrodek prowadzący rehabilitację medyczną i psychospołeczną w oparciu o najnowsze metody usprawniające Centralny Układ Nerwowy.  Centrum Terapeutyczne prowadzi działalność na powierzchni 413 m² w centrum Szczecina. Przyjmuje do rehabilitacji przede wszystkim dzieci i młodzież z gminy Szczecin, ale również roztacza opiekę nad osobami z terenu całego województwa.
     Placówka dostosowana jest w każdym zakresie do potrzeb osób niepełnosprawnych i oferuje swoje usługi w każdy dzień tygodnia w godzinach  8:00 – 20:00.  
     W ramach zadania wykorzystane zostaną pomieszczenia administracyjne.
      Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie jest najemcą lokalu od 15 grudnia 2003 roku. Umowa najmu nr N/128/2003 pomiędzy Administracją Mienia Gospodarstwem Pomocniczym Urzędu Miejskiego w Szczecinie a Stowarzyszeniem została zawarta na czas nieoznaczony.
   



  
3.	Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną)
 
Rok 2008
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	„Od rehabilitacji poprzez edukację do integracji”

Umowa nr 7PA/000014/OD/D z dnia 25.04.2008r. (aneks nr 1/2008 z dnia 25.07.2008r., aneks nr 2 z dnia 29.09.2008r.)

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 
	„Sprawna rodzina – sprawne dziecko. Wspieranie rodzin dzieci niepełnosprawnych w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych”  

Umowa nr WZIPS- II 23/2008  z dnia 08.05.2008r.

Urząd Miasta w Szczecinie
	„Wspomaganie rozwoju, rehabilitacja społeczna i medyczna osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin - wczesna rehabilitacja” 

Umowa nr CRU 1526/2008 z dnia 27 marca 2008r.
	„Prowadzenie w ośrodku terapeutyczno-rehabilitacyjnym programu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz systemów wsparcia rodzin” 

Umowa nr CRU 23/2008 Aneks do CRU25/2006 z dnia 30.01.2008r.

Rok 2009
Ministerstwo  Zdrowia 
	„Twoje dziecko może być sprawne” 

Umowa nr 11/ZPZ/stow. /2009/1668/511 z dnia 1.06.2009r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	„Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu”
Umowa nr ZZO/000001/16/D z dnia 26.08.2009r.


Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
	„Twoje dziecko może być sprawne – prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji”

Umowa nr nr ROPS I 7/2009 z dnia 06.04.2009r.
Urząd Miasta Szczecin

	„Twoje dziecko może być sprawne” – prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji.

Umowa nr WZiPS-VI/BA/14/2009 CRU 09/000951 z dnia 02.02.2009r.

Rok 2010
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	„Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu”
Umowa nr WPD/000002/16/D z dnia 20.09.2010r. 


Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 
	„Wspieranie rodzin w kryzysie”

Umowa nr ROPS I 26/2010  z dnia 14.05.2010r.  
„Sobota dla malucha i jego rodzica” 
Umowa nr 11/ZPZ/stow./2010/1668/454 z dnia 1.06.2010r. 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
	„Wspieranie rodzin w kryzysie” 

Umowa nr ROPS I 26/2010  z dnia 14.05.2010r. 

Urząd Miasta w Szczecinie
	„Zdążyć z pomocą – prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji”

Umowa nr WZiPS-VI/BA/21/2010 CRU 10/0000419 z dnia 28.01.2010r. 

Rok 2011
Ministerstwo  Zdrowia 
	„Nasz cały świat to nasze dziecko” – edukacyjne wsparcie rodziców dzieci niepełnosprawnych "

Umowa z dnia 5 maja 2011 nr 12/ZPZ/stow./2011/1668/736 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 
	„Nasz cały świat, to nasze dziecko – wsparcie  rodziny dziecka 
z niepełnosprawnością”

Umowa z dnia 20.04.2011 nr ROPS 19/2011 

	„Calineczka” – wczesnointerwencyjne, systemowe wsparcie dzieci i ich rodzin

Umowa z dnia 20.04.2011 ROPS 7/2011
Urząd Miasta w Szczecinie

	„Calineczka” – systemowe, wczesnointerwencyjne wsparcie dzieci i ich rodzin

Umowa nr WZiPS-V/BA/25/2011, CRU 11/0000575 z dnia 11.02.2011 r.

Rok 2012
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
	„Rodzina na plus – działania na rzecz rodzin wymagających wsparcia”( Nie jesteś sam – systemowe wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnością”)

Umowa z dnia 14.05.2012 r. nr ROPS 32/2012

Urząd Miasta Szczecin
	 „Nie jesteś sam – systemowe wsparcie osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin”

Umowa z dnia 18.06.2012 r. nr WSS/V/BA/39/2012.

4.	Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Nie dotyczy



Oświadczam(-y), że:
1)	proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów1);
2)	w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;
3)	oferent/oferenci1) jest/są1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 30.11.2013 r.
4)	w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
5)	oferent/oferenci1) składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);
6)	dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);
7)	wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
	.................................................................
	.................................................................
	.................................................................
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta/oferentów1))
                                                                                    Data 26.04.2013 r.

Załączniki:
1.	Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24).
2.	W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów) - nie dotyczy
3. Oświadczenie do oferty" (BOP-11)
4. Ankieta weryfikacyjna" (BOP-7) – nie dotyczy

Poświadczenie złożenia oferty25)
 

Adnotacje urzędowe25)
 


____________
1)	Niepotrzebne skreślić.
2)	Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3)	Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.
4)	Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.
5)	Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.
6)	W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.
7)	Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nieobowiązkowe. Należy wypełnić, jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.
8)	Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.
9)	Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić, jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.
10)	Należy określić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.
11)	Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.
12)	Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.
13)	W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).
14)	Opis zgodny z kosztorysem.
15)	Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.
16)	Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.
17)	Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
18)	Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.
19)	W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.
20)	Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu.
21)	Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.
22)	Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.
23)	Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.
24)	Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
25) Wypełnia organ administracji publicznej.


