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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

Prezydent Miasta Szczecin

2. Rodzaj zadania publicznego1) 7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

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: KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W SZCZECINIE, Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000059215, Kod pocztowy: 71-601, Poczta: Szczecin,
Miejscowość: Szczecin, Ulica: ul. Montwiłła , Numer posesji: 2, Województwo:
zachodniopomorskie, Powiat: Szczecin, Gmina:m. Szczecin, Strona www: , Adres e-mail:
ktaszczecin@kta.szczecin.pl, Numer telefonu: 535002917,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Małgorzata Marcinkowska
 
Adres e-mail: malgorzata.marcinkowska@kta.szczecin.pl 
Telefon: 668267938

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego A jak aktywność osób ze spektrum autyzmu

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

20.03.2023 Data
zakończenia

17.06.2023

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

Osoby w spektrum autyzmu mają szczególne trudności w sferze społecznej. Z naszych obserwacji i
badań wynika, że osoby w spektrum zaburzeń autystycznych ze względu na specyfikę swojego
funkcjonowania społecznego i poznawczego doświadczyły w związku z pandemią COVID-19 wielu
trudności, w tym zwiększenia zaburzeń lękowych i nasilenia cech autystycznych (w tym wycofania
się z kontaktów z innymi. [Pisula, E. (2021). Percepcja sytuacji pandemii, deklarowane zachowanie i
symptomy lęku oraz depresji u osób dorosłych ze spektrum autyzmu w początkowej fazie
pandemiiCOVID-19. Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski. DOI: 10.17605/OSF.IO/C5AGD].
Aktualne zniesienie obostrzeń składnia nas do podjęcia działań na rzecz zwiększenia aktywności
osób w spektrum autyzmu. Za główny cel uznaje się tu dbałość o różnorodność metod terapii i
oddziaływań oraz zaproponowanie aktywności poza siedzibami placówki, w integracji ze
środowiskiem społecznym. Tak, aby przez doświadczenie budować umiejętności z zakresu rozwoju
poznawczego i społecznego. Zadanie podzielone zostanie na trzy składowe. Pierwsza z nich to
wzbogacenie terapii osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym i znacznym o dodatkową aktywność ruchową bogatą w dostarczanie wrażeń
zmysłowych i sensorycznych - wspinaczkę na sztucznej ściance. Druga to rozszerzenie oddziaływań
terapeutycznych o alapkoterapię będącą wspaniałym narzędziem do usprawniania wielu sfer
rozwojowych , trzecia to umożliwienie kształtowania podstawowych kompetencji społecznych w
działaniu – organizacja wyjść uspołeczniających do instytucji kulturalnych i miejsc użyteczności
publicznej lub organizacja wydarzeń aktywizująco-uspołeczniających dla beneficjentów w sferze
odbioru kultury. Beneficjentami projektu będą podopieczni stowarzyszenia, uczestnicy zajęć
prowadzonych w dwóch placówkach: Specjalnym Dziennym Ośrodku Terapeutyczno-Edukacyjnym
dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem oraz Dziennym Ośrodku Terapeutyczno – Edukacyjnym dla Osób
z Autyzmem. Zadanie będzie skierowane do ok. 18 beneficjentów pochodzących z powiatu m.
Szczecin. Osoby te legitymują się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności/stopniu
niepełnosprawności. Wybierając metody i formy oddziaływań uwzględniliśmy potrzebę aktywności
fizycznej, dostarczania różnorodnych bodźców sensorycznych, możliwość zdobywania doświadczeń
społecznych, modelowania efektywnej komunikacji oraz kształtowania umiejętności radzenia sobie
w nowych sytuacjach. Alpakoterapia - obecność i przebywanie wśród alpak stymuluje uczestników
zajęć, motywuje do podjęcia działania, pozytywnie wpływa na strefę poznawczą i społeczną.
Kontakt z alpakami szczególnie pozytywnie wpływa na dzieci ale również i osoby dorosłe. Korzyści z
alpakoterapii obejmują: kształtowanie właściwej postaw wobec zwierząt, rozwijanie mowy i
wzbogacanie słownika, łagodzenie stresu i poczucia samotności, przełamywanie lęków i schematów
oraz stymulowanie zmysłów, umiejętności poznawczych. Do jej ważnych zalet należy także
rozwianie spontanicznej aktywności na świeżym powietrzu, budowanie samodzielności oraz
pewności siebie i własnej wartości. Realizacja jest planowana w terminie od 20 III –do 17 VI 2023 r.
Wspinaczka na sztucznej ściance jest formą aktywności fizycznej angażującą mięśnie głębokie, które
odpowiadają za prawidłową postawę ciała oraz koordynację. Wymaga zaufania do drugiego
człowieka, wiary w swoje umiejętności i zrozumienia własnego ciała. Dodatkowo kształtuje
umiejętność radzenia sobie z trudnościami, własnymi słabościami. Realizacja jest planowana w
terminie od 20 III – do 17 VI 2023 r. Wyjścia uspołeczniające do instytucji kulturalnych (np. kina,
teatru) oraz użyteczności publicznej (np. kręgielni, sal zabaw i innych), jak też wydarzenia
aktywizująco-uspołeczniające (uczestnictwo w spektaklach objazdowych oraz koncertach na terenie
siedziby KTA O/Szczecin) mają na celu bezpośrednie modelowanie zachowań społecznych u osób z
zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaspokajać potrzebę doświadczania wrażeń artystycznych i
kulturalnych. Zaplanowano min. 12 wyjść lub umożliwienie udziału w różnych wydarzeniach tj.
koncert, wyjście do kina czy salę zabaw. Realizacja jest planowana w terminie od 20 III – do 17 VI
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2023 r. Wszystkie z opisanych form aktywności i terapii odbywać się będą w grupie z nastawieniem
na indywidualne dopasowanie intensywności i zakresu oddziaływań do możliwości psychofizycznych
odbiorców. Alpakoterapia, wspinaczka na sztucznej ściance oraz organizacja wyjść/wydarzeń
uspołeczniających w sposób bezpośredni wpłyną na integrację osób ze spektrum autyzmu ze
środowiskiem społecznym, zwiększą ich samodzielność i kompetencje społeczne.

Miejsce realizacji

Zadanie realizowane będzie na terenie gminy Szczecin w większej części poza placówką Krajowego
Towarzystwa Autyzmu O/Szczecin z wyjątkiem niektórych wydarzeń uspołeczniających. Formy
wsparcia będą w większości realizowana ze względu na swoją
specyfikę w środowisku społecznym, na terenie miasta Szczecin lub w jego okolicach. Zajęcia na
ściance wspinaczkowej odbywać się będą w Szczecińskim Klubie Wysokogórskim przy ul.
Mazowieckiej 1, zajęcia z alpakoterapii w Bobolinie w gminie Kołbaskowo.
W zakresie dostosowania Placówki wskazanej jako miejsce realizacji projektu do warunków
dostępności cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej i architektonicznej Wnioskodawca przewidział
zarówno rozwiązania podstawowe jaki i alternatywne. W zakresie dostępności cyfrowej strona
Wnioskodawcy www.kta.szczecin.pl została wyposażona w menu dostępności userway. W zakresie
dostępności architektonicznej budynków zastosowane zostało oznaczenie kontrastowe krawędzi
schodów i drzwi. Dla osób poruszających się na wózkach istnieje możliwość zgłoszenia
zapotrzebowania na użycie schodołazu. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
Placówkę wyposażono w tablice z rozkładem pomieszczeń, oznaczono wewnątrz i na zewnątrz, w
tym numerem telefonu oraz adresem email, pod którym można skontaktować się z pracownikiem,
który udzieli pomocy, instruktażu lub wyjdzie na zewnątrz. W okolicy placówki znajduje się miejsce
parkingowe przewidziane dla osób niepełnosprawnych przy ul. Swarożyca 12.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Objęcie w ramach zadania działaniami
aktywizującymi
społecznie osoby niepełnosprawne ze
spektrum autyzmu i ich rodzin

ok.18 osób Lista BO uczestniczących w
zadaniu,
Deklaracje przystąpienia do
projektu

Przeprowadzenia cyklu zajęć z
apakoterapii

Przeprowadzenie 12 h
wsparcia

Karty realizacji formy
wsparcia, karta realizacji
usług dla
beneficjenta, monitoring
realizacji godzin wsparcia w
formie arkusza
kalkulacyjnego, faktury
usługodawcy
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Przeprowadzenie cyklu zajęć z
wspinaczki na sztucznej ściance

Przeprowadzenie 24 h
wsparcia

Karty realizacji formy
wsparcia, karta realizacji
usług dla
beneficjenta, monitoring
realizacji godzin wsparcia w
formie arkusza
kalkulacyjnego, faktury
usługodawcy

Zorganizowanie cyklu wydarzeń/ wyjść
uspołeczniających

Realizacja min. 12
wydarzenia/wyjścia na
kwotę ok 2099,20 zł

Faktury za dokonane zakupy

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

Charakterystyka oferenta

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie od ponad 25 lat zajmuje się inicjowaniem i
organizowaniem działań społecznych, obywatelskich i profesjonalnych w celu zapewnienia
wszechstronnej, systemowej pomocy osobom z autyzmem oraz ich rodzinom. Celami i formami
naszej działalności jest m.in.: animowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób z
autyzmem oraz ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, terapii, rehabilitacji, edukacji,
opieki, wychowania, warunków socjalnych oraz adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych,
organizowanie i prowadzenie placówek oraz ośrodków o charakterze rehabilitacyjno -opiekuńczym
oraz rehabilitacyjno – terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W okresie ostatnich lat ze środków publicznych realizowano następujące projekty i działania:
ROK 2021:
- ,,Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutycznorehabilitacyjnych’’,
projekt o wartości 60 499,04 zł (w tym wkład własny 23 492,08 zł). Ilość BO 54 osób. Działania
merytoryczne: Terapia i rehabilitacja przeciwdziałająca marginalizacji i wykluczeniu społecznemu
OzA. Realizowany w okresie od 30.01 do 31.12.2021 r z Gminą Szczecin.
- „Wsparcie osób ze spektrum autyzmu”, projekt o wartości 13 181,82 zł (w tym wkład własny 3
197,00 zł). Ilość BO 40 osób. Realizacja zadania publicznego odbywała się poprzez stworzenie
beneficjentom możliwości wieloaspektowej terapii poprzez zorganizowanie zajęć ruchowych na
ścianie wspinaczkowej oraz zajęć z hipoterapii, jak też umożliwienie uczestnictwa w wyjściach lub
wydarzeniach aktywizująco-uspołeczniających. Realizowany w okresie od 25.08 do 31.12.2021 z
Województwem Zachodniopomorskim.
- III ROK „AUTYZM- REHABILITACJA-SAMODZIELNOŚĆ” IV 2019 – III 2022.

ROK 2022:

- „Prowadzenie kompleksowych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu”,
projekt o wartości 44 000,00 zł. Ilość BO 44 osoby. Działania merytoryczne: Terapia i rehabilitacja
wspierająca uzyskiwanie sprawności psychospołecznej i samodzielności w codziennym
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funkcjonowaniu OzA. Realizowany w okresie od 01.01 do 31.12.2022 r. z Gminą Szczecin.
- „A jak aktywność osób ze spektrum autyzmu”, projekt o wartości 10 000,00. Ilość BO 33 osoby.
Działania merytoryczne: Terapia OzA w formie zajęć ruchowych na ściance wspinaczkowej, zajęć z
hipoterapii oraz uczestnictwa w wydarzeniach aktywizująco-uspołeczniających. Realizowany w
okresie od 05.09 do 31.12.2022 r. z Województwem Zachodniopomorskim.
- III ROK „AUTYZM- REHABILITACJA-SAMODZIELNOŚĆ” IV 2019 – III 2022.
- I ROK „Drabina do samodzielności” IV 2022 – III 2025.
- „Bez granic – wsparcie terapeutyczne dla dzieci z Ukrainy z spektrum zaburzeń autystycznych”,
projekt o wartości 31 807,48 zł. Ilość BO 25 osób. Działania merytoryczne: Terapia OzA
indywidualna oraz grupowa w formie zajęć z dogoterapię i hipoterapii, konsultacje, diagnostyka
oraz psychoedukacja. Realizowany w okresie od 01.09 do 31.12.2022 r. z Wojewodą
Zachodniopomorskim.
- „Pomocna dłoń – wsparcie terapeutyczne dzieci z ASD z Ukrainy”, projekt o wartości 10 000,00 zł.
Ilość BO 7 osób. Działania merytoryczne: Terapia indywidualna oraz w formie zajęć grupowych z
dogoterapię. Realizowany w okresie od 20.04 do 30.06.2022 r. z Województwem
Zachodniopomorskim.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Wykorzystamy zasoby w postaci doświadczonej kadry merytorycznej oraz przeszkolonego członka
zespołu, który ma uprawnieninia do asekuracji na ściance wspinaczkowej.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Alpakoterapia (150,00 zł za 1 h) 1 800,00    

2. Ścianka wspinaczkowa – (120,00 zł za
1h wynajem ścianki)

2 880,00    

3. Wydarzenia/wyjścia uspołeczniające
(ok.12 wyjść/wydarzeń)

2 099,20    

4. Specjalista ds. finansowych i projektów
(III-VI)
- 0,0625

1 492,24    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 8 271,44 8 271,44 0,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);
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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. Oświadczenie do umowy (fakultatywny - złożony elektronicznie)
2. Dodatkowy załącznik (np. pełnomocnictwo, upoważnienie) (fakultatywny)

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.


