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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*/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.)
Ochrona i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905),
4. Tytuł zadania publicznego
Kampania przeciw stygmatyzacji osób chorujących psychicznie
5. Termin realizacji zadania publicznego) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.)
Data rozpoczęcia
29/08/2016
Data 
zakończenia
25/11/2016

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)
Fundacja Wielogłosu
KRS: 0000622462
Adres: 41-400 MYSŁOWICE ul.: Wielka Skotnica 86 a/2

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) 
Martyna Jarząb
martyna.jarzab@gmail.com
Tel. 500 565 298

Kamila Boryń
borynkamila@gmail.com
tel. 723780082

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
Głównym celem zadania publicznego jest stworzenie kampanii społecznej zwiększającej świadomość społeczną na temat chorób psychicznych oraz działanie przeciwko stygmatyzacji osób chorujących psychicznie. Kampania zostanie poprzedzona badaniem potrzeb osób chorujących w kontekście wykluczenia i stygmatyzacji poprzez stworzenie ankiety i wypełnienie jej przez próbę przynajmniej 50 osób z województwa śląskiego i spoza Śląska z doświadczeniem choroby psychicznej. Oprócz ankiety zostaną przeprowadzone warsztaty dla przynajmniej 20 osób chorujących psychicznie z udziałem EX-INów – ekspertów przez doświadczenie – osób, które pozytywnie przezwyciężyły jeden lub więcej kryzysów psychicznych. Wspomniane warsztaty  przeprowadzone będą we współpracy z psychologiem oraz terapeutą środowiskowym z wykorzystaniem elementów terapii Otwartego Dialogu – nowatorskiego podejścia postrzegającego człowieka jako część szerszego kontekstu społecznego, a nie wyizolowaną i osamotnioną jednostkę. Otwarty Dialog to system leczenia skoncentrowany na całej rodzinie i sieci wsparcia, a także szybkiej interwencji we wczesnej fazie kryzysu psychicznego. Warsztaty oraz ankiety pozwolą na analizę problemu, określenie najważniejszych czynników przyczyniających się do wykluczania społecznego osób chorujących psychicznie oraz konsekwencji ich stygmatyzacji. Kampania społeczna będzie się składała z 1) emisji spotu wideo w mediach społecznościowych typu facebook, vimeo, youtube, na stronach www partnerów projektu oraz podczas Śląskich Obchodów Dni Zdrowia Psychicznego, 2) z działań public relations opartych o relacje z mediami (informacje prasowe itp.) 3) z działań content marketingowych (m.in. emailing) oraz 4) aktywności public affairs (np. patronaty instytucji samorządowych). Zadanie będzie miało zasięg ogólnopolski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego, warsztaty odbędą się w Centrum Psychiatrii w Katowicach, zaś ankiety zostaną przeprowadzone w różnych instytucjach zajmujących się wsparciem osób chorujących psychicznie (m.in. w Centrum Psychiatrii w Katowicach, CRS, ŚDS w Katowicach, poradnie psychologiczne, oddziały psychiatryczne). Odbiorcami zadania są zarówno osoby chorujące psychicznie, jak również te osoby, którzy nigdy nie zetknęły się z doświadczeniem kryzysu psychicznego, mające potoczne wyobrażenie na temat choroby psychicznej oraz jej stygmatyzujących konsekwencji dla chorujących.  Szacujemy, że kampania dotrze do kilkuset tysięcy osób. 
Projekt będzie realizowany wespół ze współpracownikami Fundacji Wielogłosu, do których należą psychologowie, pracownicy socjalni, terapeuci środowiskowi – jednocześnie pracownicy Centrum Psychiatrii w Katowicach, specjaliści ds. promocji i komunikacji społecznej oraz wolontariusze. W trakcie całego projektu dostępny będzie psycholog – członek Fundacji, który będzie udzielał indywidualnego wsparcia psychologicznego dla osób zgłaszających takie zapotrzebowanie.

 2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 
Działania projektu przyczynią się do osiągnięcia następujących rezultatów:
	stworzenie wieloelementowej kampanii społecznej zwiększającej świadomość społeczną na temat chorób psychicznych 

przeciwdziałanie  stygmatyzacji i wykluczeniu osób chorujących psychicznie poprzez szeroko zakrojone działania w prasie, mediach społecznościowych oraz na stronach www partnerów
	zbadanie potrzeb osób chorujących psychicznie, szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne oraz odpowiedź na te potrzeby poprzez odpowiednie działania (warsztaty + kampania społeczna)
16 h warsztatów dla przynajmniej 20 osób chorujących psychicznie mające na celu wzmacnianie poczucia własnej wartości, przyczynienie się do wyzwolenia aktywności i chęci działania
	stworzenie spotu wideo o zasięgu ogólnopolskim o tematyce wykluczenia społecznego osób chorujących psychicznie 








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 dla psychologa i terapeuty zajęciowego pracujących w metodzie Otwartego Dialogu za prowadzenie warsztatów dla osób chorujących 
3000,00
3000,00
0,00
2.
Materiały dla uczestników warsztatów
200,00
200,00
0,00
3.
Przygotowanie merytoryczne, dystrybucja i przeprowadzenie ankiet oraz analiza wyników badań 
1000,00
1000,00 
0,00
4. 
Wynagrodzenie dla specjalisty ds. komunikacji społecznej i promocji (m.in. obsługa portali, kontakt z mediami, informacje prasowe)
2000,00
1800,00
200,00
5.
Wynagrodzenie dla specjalisty ds. projektowania graficznego odpowiedzialnego za identyfikację graficzną kampanii
1000,00
1000,00
0,00
6.
Wynagrodzenie dla koordynatora projektu
500,00
0,00
500,00
7.
Promocja projektu w mediach społecznościowych: facebook, youtube, vimeo
500,00
500,00
0,00
8.
Wydruk plakatów, ulotek 
500,00
500,00
0,00
9.
Wynagrodzenie dla operatora kamery i montaż spotu wideo
2000,00
2000,00
0,00
10.
Wynagrodzenie dla psychologa za udzielanie indywidualnego wsparcia psychologicznego – praca społeczna członka Fundacji
1000,00
0,00
1000,00
Koszty ogółem:
11700,00
10000,00
1700,00


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

