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*”. 

 
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. ) 
 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
4. Tytuł zadania publicznego 
 Zobaczcie bracia mili
5. Termin realizacji zadania publicznego	 ) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. ) 
Data rozpoczęcia 
 20.09.2016
Data  zakończenia 
19.12.2016 

 
Dane oferenta(-tów)  
 
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby) 
Stowarzyszenie  na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Nasz DOM” -  stowarzyszenie KRS 000 000 4449 Gliwice 44-103 ul. Sikorskiego 134
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)  
Magdalena Odrobina 697160344 

 
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 
W trakcie całodniowego pobytu na  zamku  w Chudowie zostanie nakręcony film o charakterze paradokumentu z okresu średniowiecza z udziałem  osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo oraz bractwa rycerskiego. Dzień ten będzie miał również charakter pikniku któremu towarzyszyć będą gry i zabawy edukacyjne do których zaproszone (w ramach budowania integracji )zostaną rodziny i przyjaciele osób z zaburzeniami psychicznymi . Wykorzystując ujęcia plenerowe powstaną zdjęcia oraz kalendarz na rok 2017 wraz z wierszami osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i upośledzonych umysłowo. Efekty pracy (film, zdjęcia, kalendarze)zostaną zaprezentowane podczas wernisażu w Muzeum Villa Caro. Gospodarze wernisażu, osoby chore psychicznie i upośledzone umysłowe będą w strojach nawiązujących do średniowiecza. Wspólnie z bractwem rycerskim będą opowiadać o swoim udziale w projekcie. Zarówno film jaki zdjęcia będą stanowiły także wprowadzeniu do warsztatów  z młodzieżą dotyczącą szeroko rozumianej tematyki dotyczącej zaburzeń psychicznych, które będą miały miejsce w Villi Caro. Odbędą się trzy warsztaty z młodzieżą i jedno otwarte spotkanie z dorosłymi. Kalendarze zostaną rozprowadzone po różnych instytucjach, jednostkach oświatowo - edukacyjnych i kulturalnych. Ponadto film zostanie wyemitowany  w trakcie grudniowej  imprezy  o charakterze integracyjno -artystycznym z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. 
Projekt ten to krok w kierunku, w którym Stowarzyszenie konsekwentnie podąża od wielu lat swego działania, budowania społeczeństwa przyjaznego osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne, społeczeństwa którego osoby chorujące psychicznie, upośledzone umysłowo są aktywnymi członkami. 
Zakładamy, że projekt obejmie 50 osób z zaburzeniami psychicznymi, 60 młodzieży, w otwartym spotkaniu dla dorosłych weźmie udział ok 30 osób w wernisażu weźmie udział około 70 osób
 Cele
1.Zwiększanie poziomu integracji osób zaburzonych psychicznie i upośledzonych umysłowo ze społeczeństwem lokalnym.
2.Kształtowanie odbioru społecznego osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo.
3.Zwiększanie poczucia własnej wartości, kompetencji osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo.
4.Uwrażliwianie młodzieży na problematykę dot. osób chorujących psychicznie. 
5.Przeciwdziałanie stygmatyzacji i odrzuceniu osób chorujących psychicznie i upośledzonych umysłowo
6.Przekazanie rzetelnej wiedzy dotyczącej zaburzeń psychicznych.
Projekt będą realizować osoby z wieloletnim doświadczeniem pracy z osobami chorującymi psychicznie w tym dwóch psychologów, dwóch pedagogów, terapeuci zajęciowi. Psycholodzy to osoby  z 25 i 26 letnim doświadczeniem pracy z osobami chorującymi na zaburzenia psychiczne, od 17 lat współpracujące ze Stowarzyszeniem i biorące udział w licznych projektach na rzecz tych osób. Pedagog posiada  18 letnie  doświadczenie pracy z osobami chorującymi psychicznie, jak również od kilkunastu lat współpracuje z  Stowarzyszeniem, który  także wziął udział w licznych projektach na rzecz tych osób. Terapeuci zajęciowi to osoby  z kilkuletnim doświadczeniem pracy na rzecz osób chorujących psychicznie. Ponadto w projekcie wezmą udział wolontariusze.
 Do realizacji filmu zostanie zaproszony Klub filmowy, który działa od 2001 roku, specjalizujący się w formach sztuki filmowej połączonej z rehabilitacja społeczną










  2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego  
 1.Zwiększenie poziomu integracji osób zaburzonych psychicznie i upośledzonych umysłowo ze społeczeństwem lokalnym.
2.Kształtowanie odbioru społecznego osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo.
3.Wzrost poczucia własnej wartości, kompetencji osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo.
4.Uwrażliwienie młodzieży na problematykę dot. osób chorujących psychicznie
5.Przeciwdziałanie stygmatyzacji i odrzuceniu osób chorujących psychicznie i upośledzonych umysłowo
6Przekazanie rzetelnej wiedzy dotyczącej zaburzeń psychicznych



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.   4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.  
) 
(zł) 
do poniesienia  ze środków 
finansowych 
własnych, środków pochodzących 
z innych źródeł, 
wkładu osobowego 
lub rzeczowego4) 
(zł) 
1 
Nakręcenie filmu,montaż, udźwiękowienie
2800,00
2800,00
 --------------------------------
2 
Zdjęcia z obróbką
900,00 
900,00
 --------------------------------
4 
Druk kalendarzy i zdjęć
1000,00
1000,00
 --------------------------------
5 
Gry i zabawy edukacyjne z udziałem bractwa rycerskiego 
1000,00 
1000,00
 ---------------------------------
6
Koordynowanie prac pod względem merytorycznym i księgowym
1000,00
-----------------------
1000,00
  6
Przeprowadzenie warsztatów  z młodzieżą i z osobami dorosłymi
1200,00
 ----------------------------------
1200,00

Koszty ogółem: 
7900,00
5700,00 
2200,00
 

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


