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Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia……………….(poz.  …)
Załącznik nr 1 
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*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
   do którego adresowana jest oferta 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

2. Tryb, w którym złożono ofertę
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
3. Rodzaj zadania publicznego) 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.)
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

4. Tytuł zadania publicznego
Aktywni w Jesieni Życia -Promocja zdrowia psychicznego seniorów
5. Termin realizacji zadania publicznego) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.)
Data rozpoczęcia
01.07.2016
Data 
zakończenia
27.09.2016

II. Dane oferenta (-ów) 

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego 
47-400 Racibórz, ul. Karola Miarki 7/1
KRS 0000004540
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym dane osób upoważnionych do składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer faksu, adres strony internetowej) 
695933584
personaraciborz@gmail.com
www.persona.slask.pl

III.	Zakres rzeczowy zadania publicznego

 1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
Problematyka zdrowia psychofizycznego seniorów jest wyzwaniem, związanym ze starzeniem się społeczeństwa. Oferta skierowana do seniorów, którzy chcą poprawić komfort codziennego życia, potrzebują wsparcia w walce z chorobą lub dostrzegają u siebie problemy związane z wiekiem, szczególnie problemy natury psychicznej, symptomy depresyjne lub stany obniżonego napięcia i podwyższonego poziomu lęku i niepokoju  oraz  dyskomfort związany z brakiem towarzystwa, zajęcia, trudnościami z organizacją wolnego czasu. Istotnym elementem działań projektowych jest profilaktyka. Większość starszych osób cieszy się dobrym zdrowiem psychicznym do sędziwego wieku, żeby jednak utrzymać taki status quo, trzeba zadbać o właściwą opiekę, wsparcie,  kontakty społeczne, aktywność w sferze fizycznej i intelektualnej. Te wszystkie czynniki sprawią, że w większości przypadków da się uniknąć ewentualnych zaburzeń zdrowia psychicznego, które przecież nie muszą być nieodłączną częścią starzenia się. Dla wyzwolenia i utrzymania aktywności seniorów niezbędne jest spełnienie trzech warunków psychologicznych: motywacji, samooceny - rozumianej jako wiara we własne możliwości oraz pozytywne nastawienie do siebie i innych. 
Celem głównym projektu jest promocja, edukacja i profilaktyka w zakresie czynników warunkujących zdrowie psychiczne osób starszych poprzez stworzenie możliwości aktywnego funkcjonowania w środowisku oraz poprawę jakości ich życia. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
	Wzrost poziomu wiedzy i  świadomości w zakresie czynników warunkujących zdrowie psychiczne i utrzymanie optymalnego stanu zdrowia psychofizycznego.
	Modyfikacja zachowań  i stylu życia  seniorów
	Wzrost ogólnej sprawności fizycznej  i psychicznej ( wydolności funkcjonalnej)

4.   Wyzwolenie aktywności i motywacji do działania.
      5. Poprawa jakości życia,  wzrost samooceny, pewności siebie i  poczucia własnej wartości  seniorów.                                                                                                                                            
      6. Stymulowanie rozwoju więzi społecznych  oraz poprawa wizerunku osób starszych 

Projekt skierowany jest do 40 osób w wieku 60+ z terenu miasta Racibórz i powiatu raciborskiego w okresie od 1 lipca do 27 września 2016 roku. 
Działania projektu skierowane są do 40 osób (K i M) , zamieszkałych na terenie powiatu raciborskiego, które ukończyły 60 lat i są nieaktywne zawodowo i społecznie,  co potwierdzą dane z ankiety.  Projekt będzie realizowany w Raciborzu, siedzibie Stowarzyszenia PERSONA, Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Zamku Piastowskim oraz Medycznej Policealnej Szkole Województwa Śląskiego.
Działania projektu obejmują:
1. Psychoedukacyjne warsztaty rozwoju osobistego  ( 4 grupy x 10 h grupa). Dzięki uczestnictwu w warsztatach seniorzy poprawią swoje umiejętności interpersonalne, co przełoży się bezpośrednio na ich relacje z otoczeniem, wzrost samooceny i pewności siebie. Zakres tematyczny warsztatów: komunikacja interpersonalna, asertywność, motywacja, radzenie sobie ze stresem i stanami lękowymi. Na zajęciach każdy z uczestników/uczestniczek otrzyma słodki poczęstunek. Warsztaty będą prowadzone przez trenerkę/trenera ( psychologa/pedagoga/doradcę zawodowego) z doświadczeniem i predyspozycjami osobowościowymi do prowadzenia zajęć z osobami starszymi
2. Trening pamięci -warsztaty aktywizujące i wspomagające pamięć i inne funkcje poznawcze  ( 4 grupy x 10 h grupa). Zajęcia będą ukierunkowane na  ograniczanie zaburzeń związanych z pracą umysłu oraz wspomaganie procesów zapamiętywania i utrzymania na optymalnym poziomie funkcji poznawczych. Wraz ze starzeniem się  pojawia się problem chorób związanych z wiekiem, do których należą zaburzenia pamięci i procesy otępienne. Literatura przedmiotu potwierdza, że gimnastykując umysł można znacząco poprawić pamięć, szybkość myślenia, koncentrację uwagi i zdolności twórcze. Ważne jest podkreślenie, że tylko  systematyczne, wszechstronne aktywizowanie funkcji poznawczych pozwala utrzymać ich sprawność długo na optymalnym poziomie. Zajęcia wspomagające umysł prowadzone będą przez doświadczonego psychologa.
3.Warsztaty muzyczne i  teatralne ( 80 h zajęć dla 20 osób). Działanie polegać będzie na zorganizowaniu cyklu aktywnych spotkań obejmujących  pracę nad koncentracją i uwagą, uruchomieniem wyobraźni i wyzwoleniem kreatywności. Zajęcia z wykorzystaniem technik teatralnych i parateatralnych obejmować będą pracę na świadomością ciała, ruchem, emisję głosu oraz nad mową i śpiewem.  Podczas zajęć seniorzy nabędą umiejętności interpretacji tekstów i wyrażania emocji. Udoskonalą pamięć i wyobraźnię. Pod kierunkiem instruktora przygotują przedstawienie, które zostanie zaprezentowane  we wrześniu podczas obchodów Dnia Osób Starszych(przygotują widowisko słowno – muzyczne). Spektakl odbędzie się w Sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Warsztaty będą prowadzone przez instruktora posiadającego umiejętności gry na instrumentach muzycznych oraz ze znajomością technik teatralnych.
4.Zajęcia sportowo-ruchowe ( 20 h zajęć dla 20 UP). Działanie obejmuje różnorodne zajęcia wspomagające sprawność fizyczną: gimnastyka, nordic walking, siłownia. Racjonalne stosowanie ćwiczeń fizycznych  w wieku starszym skutecznie przeciwdziała procesom starzenia się oraz umożliwia  utrzymywanie w dobrej kondycji sprawności ruchowej, tak niezbędnej dla seniorów w życiu codziennym. Ćwiczenia fizyczne wywołują bardzo korzystny wpływa na sprawność intelektualną. Regularne ćwiczenia usprawniają pracę wszystkich układów i narządów. Poprawiają uwapnienie i wzmacniają układ kostny. Zwiększają również zakres ruchomości stawów, co pomaga łatwiej wykonywać wiele codziennych czynności. Rozgrzewka i trening to także podstawa dla sprawnego kręgosłupa. Mięśnie podczas ćwiczeń są lepiej dotlenione, a więc sprawniejsze, dlatego skuteczniej podtrzymują kręgosłup. Przewidujemy, że zajęcia odbywać się będą 1 raz w tygodniu i trwać 2h. Ogółem 20 h dla 20 osób. Zajęcia sportowo- ruchowe odbywać się będą w Medycznej Policealnej Szkole Województwa Śląskiego w Raciborzu oraz w terenie. Prowadzić je będzie doświadczony instruktor.
5.Seminaria psychoedukacyjne ( 4 seminaria x 5 h).  Działanie obejmuje zorganizowanie 4 seminariów poświęconych problematyce prozdrowotnej, promocji zdrowego aktywnego stylu życia oraz bezpieczeństwu osób starszych. Tematyka seminariów obejmować będzie zagadnienia poświęcone: diecie i zdrowemu odżywianiu się, psychologicznym aspektom starzenia się,  higienie psychicznej oraz zapobieganie przestępstwom wobec seniorów. Seminaria będą prowadzone przez specjalistów z poszczególnych dziedzin. 
6.  Widowisko poetycko – muzyczne
Zwieńczeniem  zajęć teatralno – muzycznych będzie wystawienie dla społeczności lokalnej  widowiska poetycko – muzyczne go. Dla uczestników będzie to doskonała okazja do rozbudzenia wyobraźni, odkrywania zdolności do twórczej realizacji pasji i zamiłowań . Przedstawienie zostanie zorganizowane w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Spektakl obejrzy 100 osób.
7.Indywidualne wsparcie psychologiczne. Działanie obejmuje indywidualne poradnictwo psychologiczne i psychoedukację w zakresie zdrowego stylu życia i radzenia sobie z lękiem i stresem oraz   prawne polegające na udzielaniu  informacji, wyjaśnień, pomocy w sporządzaniu dokumentów. Ta forma wsparcia prowadzona będzie wolontarystycznie przez psychologa.
        Projekt będzie realizowany z wykorzystaniem stałych współpracowników Stowarzyszenia PERSONA, na podstawie umów cywilno-prawnych. Interdyscyplinarny zespół tworzą: psychologowie, pedagodzy, terapeuci, doradcy zawodowi, trenerzy, prawnicy, muzycy, animatorzy, ekonomiści. Wszystkie osoby planowane do realizacji zadania posiadają wykształcenie sprofilowane niezbędne do realizacji  poszczególnych działań projektu, doświadczenie w pracy grupowej z osobami w różnym wieku, w tym z seniorami, predyspozycje osobowościowe oraz  dobrą znajomość specyfiki tej grupy odbiorców
        Stowarzyszenie dysponuje lokalem w centrum miasta pozbawionym barier architektonicznych - z dostępem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku ( lokal jest wyposażony  w schodołaz). Znajdują się w nim 3 sale do prowadzenia zajęć, kuchnia, WC oraz przedpokój. Sale są wyposażone w podstawowe meble biurowe, telefon, sprzęt komputerowy, drukarkę, kserokopiarkę i rzutnik multimedialny. Zainstalowany jest dostęp do Internetu. Ponadto Stowarzyszenie dysponuje sprzętem sportowym oraz fachową biblioteką, której zbiory są stale uzupełniane o nowości wydawnicze

	
 2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 
Rezultaty twarde oraz metody ich weryfikacji
- Liczba osób, które ukończą psychoedukacyjne warsztaty rozwoju osobistego – 40 osób (lista obecności, dziennik zajęć)
- Liczba osób, które wezmą udział w warsztatach treningu pamięci – 40 osób (lista obecności, dziennik zajęć).
- Liczba osób, które wezmą udział w zajęciach sportowo- ruchowych – 20 osób 
- Liczba osób, które wezmą udział w zajęciach teatralno – muzycznych – 20 osób (lista obecności).
- Liczba osób, które przygotują spektakl dla społeczności lokalnej – 20 osób (lista obecności).
- Liczba osób, które obejrzą montaż  słowno- muzyczny – 100 (lista obecności).
- Liczba osób , które wezmą  udział w seminariach psychoedukacyjnych – 40 osób
Rezultaty miękkie oraz metody ich weryfikacji):
- Wzrost kompetencji i umiejętności społecznych u 100% seniorów – (listy obecności na zajęciach).
- Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i komunikowania się u 100% seniorów – (listy  
   obecności na zajęciach).
- Zmniejszenie zakresu zjawiska izolacji i marginalizacji oraz poprawa jakości życia osób w wieku senioralnym u 90% uczestników – (ankiety pretest i posttest).
- Zwiększenie aktywności społecznej seniorów  u 90% uczestników (ankiety pretest i posttest).
- Wzrost samooceny, pewności siebie i  poczucia własnej wartości u 90% UP(ankiety pretest i posttest).
- Wzrost integracji seniorów ze społecznością lokalną u 90% uczestników ( ankiety pretest i posttest).
Mierzalne rezultaty projektu przyczynią się do realizacji celu głównego, mianowicie wsparcie wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym seniorów, mieszkańców województwa śląskiego oraz ich integracja ze społecznością. 	
Dzięki ukończeniu psychoedukacyjnych warsztatów rozwoju osobistego seniorzy staną się bardziej zmotywowani do przezwyciężania często niepożądanej sytuacji życiowej. Wzrost kompetencji społecznych umożliwi im funkcjonowanie w społeczeństwie tak, aby postrzegali siebie jako pełnoprawnych i wartościowych obywateli. Długofalowym rezultatem projektu, będzie dzięki podjęciu aktywności społecznej  poprawa jakości ich życia. Uczestnicy poprzez przygotowanie spektaklu słowno – muzycznego, dowartościują się i  poczują się potrzebni, co w efekcie  przyczyni się do zwiększenia ich siły sprawczej.  Wymiernym rezultatem wnioskowanego zadania będzie przede wszystkim stworzenie generacji 60+ możliwości aktywnego i kreatywnego spędzenia czasu, poprawa funkcjonowania w sferze społecznej, wyrażania siebie i  pełniejszy  udział w życiu społecznymi. Pośrednim rezultatem działań projektowych  będzie  także zmiana postaw społecznych i stereotypów  wobec osób starszych oraz zmniejszenie zakresu zjawiska marginalizacji społecznej seniorów. Projekt pozwoli na wyzwolenie aktywności,  motywacji  i chęci działania, a w efekcie ostatecznym poprawi jakość życia uczestników. Osiągnięte rezultaty projektu umożliwią seniorom żyć pełniej i godniej, realizować marzenia, rozwijać pasje i zainteresowania. Działania podjęte w ramach projektu przyczynią się do wzmacniania pozycji seniorów w społeczeństwie, do wspierania ich samodzielności i podmiotowości oraz 


IV.	Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy) 

Lp.
Rodzaj kosztu
Koszt całkowity
(zł)
do poniesienia
z wnioskowanej dotacji) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.  )
(zł)
do poniesienia 
ze środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. )
(zł)
1.
Wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych 
2000,00
2000,00
0,00
2.
Wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego treningi pamięci
2000,00
2000,00
0,00
3.
Wynagrodzenie dla instruktora warsztatów muzycznych
2373,00
2000,00
373,00
4.
Wynagrodzenie dla instruktora warsztatów teatralnych
2373,00
2000,00
373,00
5.
Wynagrodzenie dla instruktora zajęć sportowo- ruchowych
1000,00
1000,00
0,00
5.
Wynagrodzenie dla  specjalisty ds. administracyjnych
500,00
0,00
500,00
6.
Wynagrodzenie dla specjalisty ds. finansowo- księgowych
500,00
0,00
500,00
7.
Wynagrodzenie dla prelegentów seminariów psychoedukacyjnych
1000,00
1000,00
0,00
9.
Wynagrodzenie dla psychologa za udzielanie indywidualnego wsparcia psychologicznego – praca społeczna członka stowarzyszenia
1000,00
0,00
1000,00





Koszty ogółem:
12746,00
10000,00
2746,00


Oświadczam(-y), że:
1)	proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2)	w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 
i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.


.................................................................
.................................................................
.................................................................
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)
	Data 30 05.2016r.
Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność 
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

