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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
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranieł" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobioronie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

Prezydent Miasta Zgierza

2. Rodzaj zadania publicznego1'

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

II. Dane oferenta(-tów)

Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki Koło w Zgierzu
Forma prawna: stowarzyszenie
Numer KRS: 0000087884
Adres siedziby Ul. Długa 89/91 95-100 Zgierz
Tel. 42 715 63 53
Konto: Bank PKO S.A. VI O/Łódź 54 1240 3031 1111 0000 3426 6560

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

Wioleta Misiak tel. 603 666 078
Adres e-mail: wmisiak@onet.eu

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Większa samodzielność, aktywność i godne życie.

2. Termin realizacji zadania publicznego2'

Data
rozpoczęcia

01.07.2020 r.

Data
zakończenia

25.09.2020 r.

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wsśazaniem miejsca jego realizacji)
Głównym celem realizacji zadania jest rehabilitacja, integracja społeczna osób niepełnosprawnych seniorów z
dysfunkcją narządu wzroku. Z uwagi na dużą liczbę członków koła i zainteresowanie ofertą zadanie obejmuje dwa
wyjazdy Kielce - Św. Katarzyna i Chróścin. Planowane terminy to: 19.09.2020 r. do Kielc i 22.08.2020 r. do Chróścina w

u
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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 póżn. zm.).
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

dwóch grupach po 54 osoby, łącznie 108 osób. Uczestnicy to osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności oraz niezbędni opiekunowie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
działający na zasadach wolontariatu.
Cele zadania to rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych wśród własnego środowiska jak i z osobami
pełnosprawnymi. Kontynuacja prowadzonych metod rehabilitacji polegająca na doskonaleniu umiejętności radzenia
sobie z czynnościami dnia codziennego, nauki poruszania z białą laską i przewodnikiem w nieznanym terenie,
poznawanie historii naszego kraju przez osoby niewidome i słabowidzące innymi zmysłami niż wzrok tj. dotyk, słuch,
wyobraźnia - audiodeskrypcja. Chcemy pobudzić uczestników do działania, wyrwać z bierności, poczucia osamatnirnia
Umożliwienie uczestnikom spędzania czasu w sposób aktywny i atrakcyjny.
Poznawanie ciekawych miejscowości, obiektów związanych z kulturą i historią naszej ojczyzny, poznawanie parków
krajobrazowych i pomników przyrody.
Zwiedzając Kielce będziemy w rezerwacie geologiczno - przyrodniczym, udamy się w podróż do wnętrza ziemi ścieżką z
Opisem Braillea. Wirtualna jaskinia i grota, kino 5D, podwodna stacja badawcza „Chromos".
Zwiedzać będziemy Galerię Minerałów i Skamieniałości wraz z pokazem szlifowania, gdzie uczestnicy za pomocą zmysłu
dotyku i audiodeskrypcji mają udostępniony odbiór treści wizualnych i możliwość poznawania wybranych eksponatów
za pomocą dotyku.
Podsumowaniem zwiedzania będą warsztaty :Zakładka z wycieczki", którą każdy wykona samodzielnie w dniu
19.09.2020 r.
W dniu 22.08.2020 r. udamy się do Chróścina gospodarstwa agroturystycznego - atrakcyjny wiejski region. Podczas
pobytu zwiedzimy okoliczne zabytki (Pałac Łopuchina oraz Cerkiew Prawosławną i XVIII w zabytkowy kościół) do których
udamy się ciuchcią Bana. Przez cały pobyt towarzyszyć będzie grupie przewodnik, który oprowadzi po gospodarstwie i
poprowadzi tańce i zabawy i ognisko. Dla chętnych osób będzie możliwa przejażdżka konno wierzchem. Zapewniony
będzie podczas 10 godzinowego pobytu posiłek.
Podczas realizacji zadania odbędzie się szkolenie z zakresu orientacji przestrzennej nauki samodzielnego, bezpiecznego
poruszania się w nieznanym terenie prowadzone przez rehabilitanta.
Wyjazdy będą miały charakter rehabilitacyjny, integracyjny i szkoleniowy.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
Nazwa rezultatu
rezultatów (wartość
docelowa)
Zwiększenie samodzielności, aktywizacja i Całodzienny
pobyt
108
integracja uczestników osób niewidomych i zintegrowanych
uczestników
słabowidzących w funkcjonowaniu w życiu zadania
podczas
dwóch
społecznym. Udział uczestników w zajęciach wyjazdów.
zespołowych uczy życia w grupie, uaktywnia,
wyrabia odwagę i hartuje psychicznie. Daje
radość i zadowolenie. Udział uczestników
zadania członków Koła PZN stanowi więź
integrującą
osoby
niepełnosprawne
włączając
ich
w
całokształt
życia

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika
Listy obecności uczestników zadania.
Sprawozdanie z realizacji zadania.

społecznego,
kulturalnego
czy
towarzyskiego.
Nauka samodzielnego, bezpiecznego i
skutecznego poruszania z białą laską w
nieznanym terenie pod okiem instruktora
orientacji przestrzennej.
Znaczenie
turystyki
w
życiu
osób
niepełnosprawnych
seniorów
stanowi
znaczącą rolę w procesie rehabilitacji, której
celem jest utrzymanie oraz przywrócenie
sprawności
psychicznej,
fizycznej
i
społecznej. Turystyka zmniejsza skutki
starzenia się osób niepełnosprawnych jest to
zarówno
lecznicze
jak
i
działanie
usprawniające.

2 szkolenia uczące poruszania
w nieznanym terenie.

Listy obecności uczestników zdania.

2 wyjazdy po 54 osoby
aktywnie uczestniczących w
zadaniu. Łącznie 108 osób.

Listy obecności uczestników zadania.

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania
Jesteśmy organizacją, która na terenie Zgierza działa od 1953 r. zrzeszającą osoby niewidome i słabowidzące. Zarząd Koła rokrocznie
organizuje zadania adresowane do członków, szkolenia , warsztaty, turnusy rehabilitacyjne, spotkania tematyczne, wycieczki,
wyjazdy do kina czy teatru. Udzielamy porad i informacji. Zapewniamy odnalezienie sensu życia poprzez wsparcie psychologiczne w
procesie rehabilitacji i integracji społecznej. Od wielu lat realizujemy projekty w ramach rehabilitacji i integracji skierowane dla
członków Zgierskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych. Przy realizacji zadania zostaną wykorzystane zasoby kadrowe:
Rehabilitant orientacji przestrzennej.
Instruktor rekreacji ruchowej.
Przewodnicy osób niewidomych.
Członkowie Zarządu Koła PZN w Zgierzu.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.
1.

Rodzaj kosztu
Usługa transportowa

Wartość
PLN

Z dotacji

Z innych
źródeł

3500,00
•

2.

Usługa przewodnika

400,00

3.

Bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów

756,00

4.

Pobyt w gospodarstwie
agroturystycznym, przewodnik,
zwiedzanie obiektów zabytkowych,
przejazd ciuchcią, posiłek.

3780,00

5.

Usługa gastronomiczna

1350,00

6.

Ubezpieczenie

162.00

7.

Zakup ar. Biurowych

350,00

8.

Praca społeczna obsługi zadania

800,00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

11098,00

7168,00

3930,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), 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.

Data ....

Prezes
Koła Terenowego PZN
w Zgierzu
woli w imiei

pni

Wiolcta /yilslak
•

•

VCH

