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Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia……………….(poz.  …)
Załącznik nr 1
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
	


I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
   do którego adresowana jest oferta
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
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.)
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
4. Tytuł zadania publicznego
ZDROWIENIE PRZEZ SZTUKĘ
5. Termin realizacji zadania publicznego) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.)
Data rozpoczęcia
01.08.2016 r.
Data
zakończenia
28.10.2016 r.

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)
Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” w Katowicach
- stowarzyszenie
KRS: 0000099504
ul. Korczaka 27
40 – 340 Katowice

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)
Ewa Jędrychowska – Płonka, tel. 602 364 083, ewa_j2@interia.pl

Katarzyna Kaziród ,tel. 663 246 937, katarzynakazirod@interia.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
Opis i cele zadania
Sztuka stanowi odzwierciedlenie ludzkich uczuć i emocji - pole obrazowania tego, co niełatwo lub nie sposób wyrazić wprost. Dla osób po kryzysach psychicznych staje się obszarem ukazania treści, o których im samym trudno jest mówić. Jastrun uważa, że poezja jest tym, co daje usta rzeczom niemym. Gromadzona przez nas psychiatryczna praktyka i doświadczenie wskazują na dużą rolę terapeutycznych oddziaływań szeroko rozumianej twórczości w procesie leczenia osób po kryzysach psychicznych. Dla wielu spośród naszych pacjentów wiersze staja się zapisem obecnych w życiu emocji, a sama twórczość będąc polem ekspresji przezywanych uczuć osiąga cel terapeutycznych działań.
Podstawowym zadaniem niniejszego projektu jest wydanie tomiku poezji osób po kryzysach psychicznych - będącego podsumowaniem organizowanego w ramach Śląskich Obchodów Dnia Zdrowia Psychicznego 2016 konkursu poetyckiego,
a także zorganizowanie pokonkursowego spotkania - miejsca wręczenia nagród i możliwości nawiązania dialogu pomiędzy twórcami z różnych środowisk. Pragnąc również w realizację zadania angażować osoby po przebytych kryzysach psychicznych - w jury konkursu zasiądzie 2 Ekspertów poprzez Doświadczenie (osoby, które przebyły kryzys i powróciły do zdrowia), stanowiąc pozytywny przykład motywacji dla nieustępliwego dążenia ku zdrowi dla osób w kryzysie.
W obszarze terapeutycznej wartości sztuki, chcąc obok słowa pisanego uwzględnić zarazem muzykę - w ramach projektu zostanie zorganizowanych 5 warsztatów muzykoterapii. Muzykoterapia - poprzez użycie dźwięku, pozwala na łatwiejszy
i bardziej bezpieczny sposób mówienia o własnych uczuciach i emocjach. Wyrażanie przeżyć za pomocą muzyki staje się tym samym dobrym terapeutycznym narzędziem pozwalającym na lepsze rozumienie swoich doznań, a także budowanie umieję-tności komunikacji z innymi osobami.

Miejsce realizacji zadania
Pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam” w Katowicach.

Grupa odbiorców
Uczestnikami konkursu (o charakterze ogólnopolskim), jak również pokonkursowego spotkania będą osoby, które w swoim życiu doświadczyły kryzysu psychicznego, lub zmagały się z psychicznymi zaburzeniami z obszaru całej Polski.
Cykl warsztatów muzykoterapii skierowany jest dla osób po kryzysach psychicznych z obszaru województwa śląskiego -
w szczególności Katowic i miast ościennych.

Wkład osobowy
Ewa Jędrychowska – Płonka – koordynator projektu – psycholog, specjalista psychologii klinicznej, specjalista terapii środo-wiskowej, wielokrotny koordynator projektów realizowanych przez Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” w Katowicach. Wieloletnie doświadczenia pracy terapeutycznej z osobami po kryzysach psychicznych.
Katarzyna Kaziród – psycholog, kilkuletnie doświdadczenie w pracy z osobami po kiryzysach psychicznych, w trakcie szkolenia
w podejściu Otwartego Dialogu
Joanna Talik – muzykoterapeuta z doświadczeniem w pracy z osobami po kryzysach psychicznych (m.in. w Centrum Psychiatrii
w Katowicach i w Śląskim Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam” w Katowicach)
Aleksandra Kozuszek – Ekspert poprzez Doświadczenie, autorka ksiązki „Radość Odzyskana”, obecnie wspóprowadząca kursu „Ekspert poprzez Doświadczenie”.
Liliana Borycka – absolwentka kursu Eksperta poprzez Doświadczenie

Wkład rzeczowy
Organizowane warsztaty i spotkania osbęda się w pomieeszczeniach Środowiskowego Domu Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam” w Katowicach, udostepniającego do ww. zadania stanowiska komputerowe, drukarkę, skaner, aparat fotgraficzny i pozostały sprzęt multimedialny, a taklże salę trapeutyczną.


	
 2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
W ramach zadania zostanie zrealizowane:
1. wydanie pokonkursowego tomiku:
	ocena nadsyłanych prac przez jury konkursowe

	przygotowanie wydania do druku
	druk książkowej publikacji
	zorganizowanie pokonkursowego spotkania (przygotowanie zaproszeń, dyplomów)
	zorganizowanie pokonkursowego spotkania, wręczenie nagród

2. zorganizowanie 5 warsztatów muzykoterapii

Powyższe działania przyczynią się do:
	promowania sztuki i twórczości osób po przebytych kryzysach psychicznych

	możliwości wymiany literackich doświadczeń twórców z różnych środowisk
	możliwości mówienia o własnej chorobie za pomocą sztuki (poezji, prozy, muzyki)
	nabywania motywacji dla procesu zdrowienia poprzez kontakt z osobami będącymi Ekspertami poprzez Doświadczenie
	rozwijanie zdolności do zauważania i komunikowania własnych uczuć, poprzez możliwości ekspresyjne muzyki





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)


Wynagrodzenie jury konkursowego

1000,00 zł

1000 ,00  zł

0,00 zł


Przygotowanie książki: opracowanie,  projekt graficzny,  skład, korekta


500,00 zł


500,00 zł


0,00 zł


Skład, korekta

500,00 zł

500,00 zł

0,00 zł


Druk tomiku

4000,00 zł

4000,00 zł

0,00 zł


Zaproszenia na spotkanie (znaczki, koperty, papier), papier na druk plakatów warsztatów

200,00 zł

200,00 zł

0,00 zł


Przygotowanie zaproszeń, kaligrafowanie dyplomów

200,00 zł

200,00 zł

0,00 zł


Nagrody dla laureatów (nagrody rzeczowe)

300,00 zł

300,00 zł

0,00 zł


Poczęstunek kawowy finałowego spotkania i warszta-tów muzykoterapii


300,00 zł


300,00 zł


0,00 zł


Warsztaty muzykoterapii   (5 spotkań)

1000 ,00 zł

1000,00 zł

0,00 zł


Koordynacja projektu

700,00 zł

700,00 zł

0,00 zł


Obsługa finansowo - księgowa

800,00 zł

800,00 zł

0,00 zł
Koszty ogółem:

9500,0 0 zł

9500,00 zł

0,00 zł


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 ........................................................
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.

