…………………………………
Data i miejsce złożenia oferty
(wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zadanie II
Podejmowanie działań na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością
(rodzaj zadania publicznego2))

„ NASZ DRUGI DOM - Ogniska Pracy Pozaszkolnej TPD”
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 01.03.2014r. do 31.12.2014r.

W FORMIE
WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
PRZEZ

PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW
(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
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I. Dane oferenta
1) nazwa: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejsko – Powiatowego w Ciechanowie
2) forma prawna:4)
( X ) stowarzyszenie

( ) fundacja

( ) kościelna osoba prawna

( ) kościelna jednostka organizacyjna

( ) spółdzielnia socjalna

( ) inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)
0000134684
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 10.10.2002 r..
5) nr NIP: 566 105 12 21

nr REGON: 01531627200156

6) adres:
miejscowość: Ciechanów ul.: Powstańców Warszawskich 7A
gmina: . Ciechanów

powiat: ciechanowski

województwo: mazowieckie
kod pocztowy:

06-400

7) tel.: 23 672 40 14

poczta: Ciechanów
faks: 23 672 40 14

e-mail: tpd-ciechanow@wp.pl

http:// tpdciechanow.pl

8) numer rachunku bankowego: 95 8213 0008 2001 8108 3169 0001
nazwa banku: Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):
a) Jadwiga Paprocka – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Ciechanowie
b) Maria Elward – Skarbnik Zarządu Oddziału Miejsko – Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w
Ciechanowie
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,
o którym mowa w ofercie:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejsko - Powiatowego
ul: Powstańców Warszawskich 7a , 06-400 Ciechanów, tel: 0 23 672-40-14
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego)
Jadwiga Paprocka, 0 23 672-40-14
Monika Nałęcz, 023 672- 40- 14
12) przedmiot działalności pożytku publicznego (statutowej):
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a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego:
1) współpraca z organami władzy publicznej, administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami
wyznaniowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi,pracodawcami oraz środkami masowego
przekazu,
2) wyrażanie opinii i stanowiska wobec problemów i rozwiązań mieszczących się w celach i zadaniach
Towarzystwa, opiniowanie aktów prawnych dotyczących dzieci,
3) promocja i organizacja społecznego rzecznictwa praw dziecka, podejmowanie interwencji w sprawach
dzieci, reprezentowanie interesów dziecka i rodziny – za ich zgodą przed szkołą, placówką opiekuńczowychowawczą, sądem i innymi instytucjami w granicach dopuszczalnych prawem,
4) inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy, wychowania, opieki i usamodzielniania dziecka
niepełnosprawnego i przewlekle chorego; w razie potrzeby także po osiągnięciu pełnoletności,
5) upowszechnianie edukacji związanej z bezpieczeństwem komunikacyjnym,
6) rozwój samorządności i parlamentaryzmu dziecięcego; organizację samorządowych grup dziecięcych,
sejmików i innych akcji dziecięcych,
7) organizację współpracy międzynarodowej, wymianę doświadczeń, upowszechnianie dorobku, myśli i
praktyki pedagogicznej Towarzystwa,
8) prowadzenie działalności charytatywnej,
9) placówki i zastępcze formy opieki rodzinnej – rodzinne domy dziecka,
10) placówki interwencyjne- pogotowia i rodzinne pogotowia opiekuńcze.

b) działalność odpłatna pożytku publicznego:
1)

udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu, leczeniu i
terapii dzieci i inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób wspierających rodzinę,

2)

rozwijanie i upowszechnianie rodzinnych form opieki, organizacje ustawicznego kształcenia, pomocy i
wsparcia dla rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz dla usamodzielniających się wychowanków placówek
opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych,

3)

prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności alkoholizmu i
narkomanii,

4)

organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci,
upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa ekologii, inicjowanie, wspieranie i promowanie dziecięcej
twórczości artystycznej oraz jej reprezentację,

5)

organizowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,

6)

organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu, pomocy metodycznej, wypracowanie i
upowszechnianie programów społeczno-pedagogicznych wzbogacających pracę na rzecz dzieci,

7)

inicjowanie i prowadzenie prac badawczych związanych z rozwojem dziecka, badanie potrzeb dzieci i
wskazywanie możliwości ich zaspakajania, wykorzystywanie wyników badań prowadzonych przez inne
podmioty, prowadzenie wydawnictw edukacyjnych i dziecięcych,

8)

placówki dla dzieci w wieku przedszkolnym (ogniska przedszkolne, grupy przedszkolne,przedszkola
integracyjne, specjalne i inne), dziecińce wiejskie,

3

9)

szkoły wszystkich typów, ośrodki szkolno- wychowawcze ( w tym specjalne), ośrodki terapii i
socjoterapii,

10)

placówki doskonalenia i kształcenia nauczycieli oraz inne formy kształcenia i doskonalenia dorosłych,

11)

placówki wsparcia dziennego jak: świetlice dziecięce, świetlice socjoterapeutyczne, kluby, ogniska
wychowawcze,

12)

ośrodki pomocy dziecku i rodzinie: ośrodki mediacji i pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej,

13)

placówki rehabilitacyjne: poradnie, warsztaty terapii zajęciowej, turnusy rehabilitacyjne i lecznicze,
grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych,

14)

placówki wypoczynku i rekreacji: domy wczasów dziecięcych, obozy, kolonie (wypoczynkowe,
zdrowotne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, integracyjne) place gier i zabaw, ogrody jordanowskie i inne,

15)

poradnie psychologiczno – pedagogiczne, rodzinne, rehabilitacyjne, społeczno prawne, inne.

13) jeżeli oferent nie prowadzi działalności gospodarczej:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców

Nie dotyczy …………………………………..

b) przedmiot działalności gospodarczej

NIE DOTYCZY

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej10)

NIE DOTYCZY

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
1. Krótka charakterystyka zadania publicznego
Towarzsywto Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie było pionierem w działalności na recz dzieci dotnietych
niepełnosprawnością i nadal pozostaje wierne swym zadaniom w trosce o dzieci i osoby niepełnosprane. Dlatego
też prowdzi Ognisko Pracy Pozaszkolnej, w którym uczestnicy czują się jak w domu. Gdzie chętnie pracują i
odpoczywają.
Zajęcia w Ognisku Pracy Pozaszkolnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie, odbywają się od
poniedziałki i czwartki w godz. 900 - 1600 , a w pozostałe dni w godz. 800 - 1500.
Uczestnicy zajęć to dzieci w wieku 3 -16 lat głównie z terenu miasta Ciechanów.
Uczestnikami programu są dzieci niepełnosprawne, z rodzin podopiecznych TPD – 41 dzieci.
Uczęszczają dzieci z bardzo różnymi rodzajami niepełnosprawności:


niepełnosprawne intelektualnie,
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niepełnosprawne ruchowo,



z przepukliną oponowo – rdzeniową ,



mózgowym porażeniem dziecięcym (zarówno 2 jak i 4 kończynowym)



autyzmem,



zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzenia koncentracji uwagi, labilność emocjonalna,



neurologiczne uszkodzenia około porodowe.

Poza tym w zajęcia biorą udział dzieci z deficytami edukacyjnym i społecznymi częśto z rodzin
dysfunkcyjnych, borykających się z trudnościami, ale również w zajęciach uczestniczą dzieci pełnosprawne co
skutecznie wpływa na poprawę funkcjonowania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Głównym kryteriu w przygotowaniu zajęć jest wydolność wysiłkowa dziecka, jego możliwości
intelektualnych i psychofizycznych.
Dzieci korzystają z zajęć:


logopedycznych,



terapeutycznych, usprawniających



plastycznych,



sportowych,



rytmicznych,



pedagogizacja rodziców i profilaktyka.

Ponadto nasze dzieci bardzo dobrze czują się, w naszym Ognisku, bardzo chętnie korzystają ze wszystkich
form zajęć.
W zajęciach nie ma przerw wakacyjnych czy też świątecznych, ponieważ to właśnie wówczas nasi podopieczni
potrzebują by poświęcić im więcej czasu i uwagi, a ponadto są zdolni do wykonania znacznie więcej zdań,
ponieważ nie obciążani są zajęciami szkolnymi. Wówczas staramy się zapewnić dzieciom dodatkowe atrakcje tj.
basen, wycieczki piesze, autokarowe , organizujemy różne formy obchodów Mikołajek, Dnia Dziecka i
wszystkich okazji zwiazanych z ciagłością roku – Dzień Babci, Dziadka itp.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz
skutków
Dane dotyczące liczby osób niepełnosprawnych w powiecie ciechanowskim głównie możemy opierać na
informacjach zebranych podczas spisu powszechnego z 2002r., wówczas to zamieszkiwało na terenie naszego
powiatu 12.366 osób niepełnosprawnych, co stanowiło 13,5% ogółu jego mieszkańców. Udział dzieci
niepełnosprawnych w wieku 0-15 lat wynosił 2,2%. Na terenie miasta Ciechanów dzieci w tym wieku było 191,
w gminie Ciechanów 19 osób. Natomiast w naszym Kole Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym jest
zrzeszonych 146 osób niepełnosprawnych.
Z analizy ankiet jakie zostały przeprowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie
wynikało, że

opieka zdrowotna, dostęp do placówek rehabilitacyjnych, ośrodków terapeutycznych jest

ograniczony.
Natomiast proces integracji u dzieci niepełnosprawnych powinien rozpoczynać się jak najwcześniej – podstawą
poprawy w funkcjonowaniu dziecka niepełnosprawnego jest wczesne wspomaganie.
Poza edukacją bardzo ważna jest również rehabilitacja społeczna, która ma na celu przygotowanie osoby
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niepełnosprawnej do życia, współżycia z innymi w rodzinie i innych grupach społecznych. Proces ten wiąże się z
usuwaniem wszelkich barier psychicznych i społecznych, które występują w ludziach niepełnosprawnych i
pełnosprawnych. Należy uczyć ludzi sprawnych swoistej kultury i niesienia pomocy poprzez postawy,
zachowania pomagające, dzięki którym osoba niepełnosprawna odnajdzie swoją wartość i sens swojego życia.
Niestety najczęściej osoby niepełnosprawne same się izolują bądź wyklucza je społeczeństwo w związku z czym
mają bardzo ograniczone możliwości rozwoju życia społecznego.
Dlatego też tak ważne jest kontynuowanie pracy takich miejsc jak nasze Ognisko Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci, gdzie dzieci niepełnosprawne czują się dobrze i potrzebne w swoim środowisku, tylko wówczas można
prowadzić efektywną pracę i pomoc takiemu dziecku i jego rodzinie.
Każde dziecko musi być traktowane indywidualnie, żeby mogło to wpłynąć na zwiększenie komfortu
funkcjonowania i samodzielności, bądź choćby pomóc i ułatwić rodzinie opiekę nad dzieckiem. Równie istotna
jest integracja ze środowiskiem zewnętrznym kontakt z pełnosprawnymi osobami, dlatego też współpracujemy
ze szkołami skąd młodzież uczestniczy w naszych uroczystościach bądź organizuje interesujące dla naszych
dzieci formy zabawy czy zajęć.
Dla dzieci prowadzimy zajęcia logopedyczne, które bardzo wydatnie wpływają na rozwój psychofizyczny dzieci
niepełnosprawnych, ponieważ dzięki takim zajęciom dzieci zaczynają mówić lub jakość wymowy się poprawia,
ale także wpływa to również pozytywnie na poprawę takich umiejętności jak czytanie czy pisanie. Poza tym
wiadomo, że mowa jest podstawową formą komunikowania się, więc im będzie ona płynniejsza i bardziej
zrozumiała wizerunek osoby niepełnosprawnej będzie się poprawiał, ale też będzie malało ryzyko wykluczania.
Należy również nadmienić, że wciąż narasta problem bezrobocia, marginelizacji i ubóstwa rodziców dzieci
niepełnosprawnych, chorych psychicznie i przewlekle chorych, powodujący bezradność i stagnację tych rodzin,
dlatego też od wielu lat dystrybuujemy żywność otrzymywaną z Banku Żywności wśród tych rodzin.
Natomiast tworzenie oparcia jakim

jest samopomoc rodziców poprzez regularne spotkania pomaga

zaakceptować swoje dziecko jego problemy i trudności związane z niepełnosprawnością, ale także pomaga w
zaakceptowaniu swojej sytuacji. Rodzice wspierają się wzajemnie kiedy spotykają ich problemy, ale także mogą
liczyć na pomoc pedagoga.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego
Adresatami naszego zadania są dzieci i młodzież niepełnosprawna korzystające z zajęć w naszym Ognisku
Pracy Pozaszkolnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie. Uczestnicy zajęć to dzieci w wieku 3 -25 lat
z terenu miasta Ciechanów .
Uczestnikami programu są dzieci i osby niepełnosprawne, z rodzin podopiecznych TPD – 41

dzieci

niepełnosprawnych.
Uczęszczają dzieci z bardzo różnymi rodzajami niepełnosprawności:


niepełnosprawne intelektualnie,



niepełnosprawne ruchowo,



z przepukliną oponowo – rdzeniową ,



mózgowym porażeniem dziecięcym (zarówno 2 jak i 4 kończynowym)



autyzmem,



zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzenia koncentracji uwagi, labilność emocjonalna,
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neurologiczne uszkodzenia około porodowe.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego,
w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji
zadania.11)

NIE DOTYCZY
5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na
dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które
zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

NIE DOTYCZY

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji


Kształtowanie nawyków prozdrowotnych,



Poprawa wizerunku dziecka niepełnosprawnego w środowisku,



Eliminowanie z procesu wychowawczego nadmiernych sytuacji stresowych i nerwicowych,
eliminowanie zaburzeń zachowanie, głównie poprzez naukę pozytywnych wzorców zachowań;



Poprawa funkcjonowania społecznego w środowisku, w którym żyje dziecko niepełnosprawne,



Poprawa w wykonywaniu czynności samoobsługowych;



Wyrabianie wśród dzieci umiejętności współdziałania w grupie i współżycia w środowisku,



Integracja dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi,



Rozwijanie zaradności i aktywności rodziców dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych,



Usprawnianie i wychowywanie dziecka niepełnosprawnego odbywać się będzie bez odrywania od
środowiska rodzinnego i rówieśniczego,



Uzyskanie

lepszej

sprawności

psychofizycznej,

poprawa

komunikacji

werbalnej

dzieci

niepełnosprawnych;


Pomoc wychowankom w rozwiązywaniu trudności w nauce i rozwiązywaniu problemów życiowych i
rodzinnych;



Zapewnienie dzieciom zajęć kulturalnych i rekreacji,



Pomoc w zaopatrywaniu dzieci przewlekle chorych (celiaklia) w dietę specjalistyczną.



Organizowanie pomocy materialnej dla rodzin naszych wychowanków, ale także pomocy rzeczowej w
formie żywności i odzieży używanej,



Pedagog rodzinny - prowadzi rozmowy z rodzicami, a szczególnie zwraca uwagę na samotnych ojców i
samotne matki, aby wspierać ich w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich,
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Tworzenie

i

współdziałanie

w grupach

samopomocowych

zrzeszających

rodziców dzieci

niepełnosprawnych i przewlekle chorych przez rozwijanie działalności kół specjalistycznych.
Zakładane cele zamierzamy osiągnąć poprzez codzienną, ciągłą pracę z dzieckiem i rodziną, będzie to możliwe
ponieważ dzieci dobrze się czują w naszym Ognisku , a co za tym idzie są chętne do pracy. Oczywiście zajęcia
dostosowane do wydolności wysiłkowej dziecka. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego
Planujemy realizacją zadania objąć teren zarówno miasta Ciechanów,

które mają ograniczony dostęp do

specjalistycznych form pomocy. Miejscem realizacji zadania będzie Ognisko Pracy Pozaszkolnej Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie; ul. Powstańców Warszawskich 7A; 06-400 Ciechanów.
W naszej siedzibie uczestnicy zajęć mogą znaleźć odpowiednie warunki lokalowe i rzeczowe dostosowane do
potrzeb uczestników.

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)
Dzieci biorą udział w zajęciach w Ognisku Pracy Pozaszkolnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie .
Uczestnikami zajęć są dzieci i osoby niepełnosprawne w wieku 3 -25 lat z terenu miasta Ciechanów, ale także z
powiatu w liczbie 41 dzieci. Uczęszczestnikami są osoby z bardzo różnymi rodzajami niepełnosprawności:


niepełnosprawne intelektualnie,



niepełnosprawne ruchowo,



z przepukliną oponowo – rdzeniową ,



mózgowym porażeniem dziecięcym (zarówno 2 jak i 4 kończynowym)



autyzmem,



zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzenia koncentracji uwagi, labilność emocjonalna,



neurologiczne uszkodzenia około porodowe.

Zajęcia są przygotowywane w zależności od wydolności wysiłkowej dziecka, jego możliwości intelektualnych i
psychofizycznych.
Dzieci korzystają z zajęć:


logopedycznych 2 razy w tygodniu po 2 godz.



terapeutycznych, profilaktycznych



plastycznych, rekreacyjnych, edukacyjnych i manualnych.



pedagogizacja rodziców,

Ponadto nasze dzieci bardzo dobrze czują się, w naszym Ognisku, bardzo chętnie korzystają ze wszystkich
form zajęć, również podczas przerw w nauce szkolnej tj. ferie zimowe, świąteczne, wakacje.
Natomiast rodzice tworzą grupę samopomocową, zawsze mogą liczyć na pomoc pedagoga rodzinnego, który
wspiera ich zarówno w problemach wychowawczych, opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, zacieśnianiem
więzi rodzinnych.
Bardzo duży nacisk nakładamy na czynności samoobsługowe dzieci, a także usamodzielnianie ich. W
zajęciach nie ma przerw wakacyjnych czy też świątecznych, ponieważ to właśnie wówczas nasi podopieczni
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potrzebują by poświęcić im więcej czasu i uwagi, a ponadto są zdolni do wykonania znacznie więcej zdań,
ponieważ nie obciążani są zajęciami szkolnymi. Często właśnie szczególnie w dni wolne od nauki, mamy i
opiekunowie mogą spędzić sobie w dowolny sposób spędzić czas czy też załatwić różnego rodzaju sprawy, nie
martwiac się o dziecko, ponieważ zostało ono pod opieką specjalistów TPD.

9. Harmonogram13)
Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.03.2014r. do 31.12.2014r
Poszczególne działania w zakresie realizowanego
zadania publicznegoi
1.Zajęcia logopedyczne – terapeutyczne
usprawniające(umowa zlecenie)
20 dzieci
2.Zajęcia edukacyjne, plastyczne, manualne,
rekreacyjne i terapia zajęciowa, profilkatyczne
41 dzieci (2 pedagogów)
4. Spotkania grupy samopomocowej
ok. 10 rodziców

Terminy realizacji
poszczególnych
działań
4 godz./tyg.
(172 godziny)

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny
za działanie w zakresie realizowanego
zadania publicznego
Towarzystwo Pryzjaciół Dzieci Zarząd
Oddziału Miejsko – Powiatowego w
Ciechanowie

35 godz./tyg.

Raz w tygodniu

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)
Wskaźnik
(wartość docelowa
- rezultaty
ilościowe)
LUB

Rezultat

Dowód osiągnięcia rezultatu

Sposób oceny
rezultatów
(rezultaty
jakościowe)
Poprawa w sposobie radzenia sobie przez wychowanków w

35

godzin

Dzienniki zajęć prowadzone

rozwiązywaniu trudności w nauce i rozwiązywaniu problemów

tygodniowo

przez kadrę Ogniska Pracy

życiowych i rodzinnych;

5 dni w tygodniu,

Pozaszkolnej TPD..

Zapewnienie dzieciom zajęć kulturalnych, rekreacyjnych i
profilaktycznych.
Poprawa w wykonywaniu czynności samoobsługowych;
Eliminowanie z procesu wychowawczego nadmiernych sytuacji
stresowych i nerwicowych, eliminowanie zaburzeń zachowanie,
głównie poprzez naukę pozytywnych wzorców zachowań;
Pedagog rodzinny - prowadzi rozmowy z rodzicami, a
szczególnie zwraca uwagę na samotnych ojców i samotne matki,
aby wspierać ich w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich (
wedle potrzeb),
Poprawa funkcjonowania społecznego w środowisku, w którym
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żyje dziecko niepełnosprawne,
Tworzenie i współdziałanie w grupach samopomocowych
zrzeszających rodziców dzieci niepełnosprawnych i przewlekle
chorych przez rozwijanie działalności kół specjalistycznych.
Uzyskanie

lepszej

sprawności

psychofizycznej,

poprawa

komunikacji werbalnej dzieci niepełnosprawnych – zajęcia
logopedyczne
Organizowanie

pomocy

materialnej

dla

rodzin

naszych

wychowanków, ale także pomocy rzeczowej w formie żywności
i odzieży używanej,

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
Rodzaj miary

Rodzaj kosztówii

Koszt jednostkowy (w zł)

Lp

Ilość jednostek

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
Koszt
całkowity
(w zł)

Z tego do
pokrycia z
wnioskowan
ej dotacji (w
zł)

Z tego z
finansowych
środków własnych,
środków z innych
źródeł, w tym wpłat
i opłat adresatów
zadania
publicznego iii (w zł)

Koszt do pokrycia z
wkładu osobowego, w
tym pracy społecznej
członków i świadczeń
wolontariuszy (w zł)

Koszty merytoryczne iv po stronie
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w

I

Ciechanowie:

Pedagog - terapeuta x 1

10

1680,00

miesiąc

16800,00

11760,00

5040,00

0,00

ZUS, FP

10

346,75

miesiąc

3467,50

2427,25

1040,25

0,00

Logopeda – terapeuta

172

40,00

zł/godz.

6880,00

4880,00

2000,00

0,00

10

500,00

miesiąc

5000,00

0,00

0,00

5000,00

10

560,00

miesiąc

5600,00

0,00

5600,00

0,00

10

70,00

700,00

0,00

700,00

0,00

38447,50

19067,25

14380,25

5000,00

osobaumowa o pracę:

1

I.2

Umowa zlecenie
Wolontariusz - pomoc
I.3

wychowawcy
Ogrzewanie pomieszczeń, w

I.4

których odbywają się zajęcia
Koszty obsługi v zadania
publicznego, w tym koszty

II

administracyjne po stronie… (TPD
CIECHANÓW vi):

II.1

Wywóz nieczystości

Inne koszty, w tym koszty
III

wyposażenia i promocji po stronie
TPD Ciechanówvii):

IV

Ogółem

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
10

1
2

3

3.1

Wnioskowana kwota dotacji
Środki finansowe własne

14380,25 zł

37,40%

zł

%

0 zł

%

0,00 zł

%

0 zł

%

17)

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego

Środki finansowe z innych źródeł publicznych

3.3

pozostałe17)

5

49,60%

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt.
3.1-3.3)11)

3.2

4

19067,25 zł

17)

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)
5000,00 zł

13,00%

38447,50 zł

100%

Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4)

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)
Nazwa organu administracji publicznej
lub innej jednostki sektora finansów
publicznych

NIE DOTYCZY

Kwota środków
(w zł)

Informacja o tym, czy
wniosek (oferta)
o przyznanie środków
został (-a) rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy też nie
został(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)
TAK/NIE1)

Termin rozpatrzenia –
w przypadku wniosków
(ofert) nierozpatrzonych do
czasu złożenia niniejszej
oferty

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
Koszty ogrzewania pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia są kosztami merytorycznymi, ponieważ w
nieogrzewanych pomieszczeniach nie mogłyby odbywać się zajęcia z dziećmi.

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)
Osoby prowadzące zajęcia z dziećmi posiadają odpowiednie kwalifikacje. Pedagog

i pedagog rodzinny są

osobami z wykształceniem wyższym pedagogicznym z wieloletnim doświadczeniem, są to osoby , które nadal
podwyższają swoje kwalifikacje .Pedagog ma ukończone studia

zzakresu edukcaji wczesnoszkolnej i

magisterium z profilaktyki społecznej i resocjalizacji, pedagog rodzinny ma ukończone magisterium z
pedagogiki specjanlej, podyplomowo ukończyła poradnictwo zawodowe i liczne kursy w tym kwalifikacyjne z
zakresu wsparcia rodziny dysfunkcyjnej i przemocowej, kurs kwalifikacyjny pedagoga rodzinnego – asystenta..
Natomiast logopeda ukończyła studia licencjackie o specjalności profilaktyka społeczna i resocjalizacja , studia
magisterskie o specjalnosci pedagogika ogólna, studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki,
pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, ponadto rozliczne szkolenia np. terapia behawioralna w pracy z
dzieckiem autystycznym lub z niepełnosprawnoscią intelektualną, specyficzne

zaburzenia relacji,

porozumiewania się i zachowania w autyźmie, dwa stopnie terapii integracji sensorycznej. Nadmieniamy, ze
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posiada duże doświadczenie w pracy z dzieckiem zwłaszcza niepełnosprawnym, wielokrotnie prowadziła
zajęcia warsztaty, zajęcia doszkalające na kursach kwalifikacyjnych najczęściej w MSCDN w Ciechanowie.

2. Zasoby rzeczowe oferenta przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)
- Budynek stolbudowski typu c-35, pomieszczenia gwarantujące dobre samopoczucie wychowankom;
- sprzęt rehabilitacyjny i edukacyjny;
- sprzęt świetlicowy, zabawki edukacyjne, gry itp.
- sprzęt audiowizualny ( telewizor, radiomagnetofon, odtwarzacz DVD, )
- nowoczesny komputer zaopatrzony w programy edukacyjne i internet.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze
wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie prowadząc działalność statutową rozwiązuje bardzo ważne
problemy społeczne na terenie miasta i powiatu ciechanowskiego. Jesteśmy wdzięczni za przydzielane nam
dofinansowania co pozwala nam w dalszym ciągu na tak dużą skalę pomagać najbardziej potrzebującym
zwłaszcza niepełnosprawnym dzieciom , osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
Nasze Ognisko cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci niepełnosprawnych, ich rodziców,
nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, jak również nauczycieli współpracujących z
TPD z okazji różnych imprez i nie tylko. Ponadto organizujemy liczne atrakcje dla uczestników zajęć dzięki
przyjaciołom darczyńcom, którzy wspierają naszą działalność. Tym samy dzieci mają możliwość korzystania
z pływalni, uczestnictwa w imprezach z okazji dnia dziecka, pożegnania lata, rozpoczęcia roku szkolnego,
jeśli udaje nam się uzyskać dodatkowe środki wówczas dzieci są obdarowywane artykułami szkolnymi itp.
Ponadto organizujemy dzięki naszym przyjaciołom Mikołajki i dużą imprezę Choinkę Noworoczną dla 100
dzieci.
Od czterech lat dystrybuujemy żywność otrzymaną z Banku Żywności w Ciechanowie, natomiast wcześniej
przez wiele lat odbieraliśmy żywność z Fundacji „Bank Żywności SOS” w Warszawie, którą rozdajemy dla
rodzin ubogich tą formą pomocy obejmujemy 481 osoby, w tym 232 dzieci. Na transport tej żywności nie
otrzymujemy żadnego dofinansowania, a z naszych środków jest to jednak duże obciążenie.

4. Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym
mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
NIE DOTYCZY

Oświadczam (-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta/oferentów1);
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;
3) oferent/oferenci1) jest/są1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 15.03.2014r.;
4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których
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te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
5) oferent/oferenci1) składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);
6) oferent(oferenci) nie jest (są)/jest(są)* objęty(objęci) wykluczeniem z prawa otrzymania dotacji ze środków
publicznych na okres 3 lat wydanym pomiędzy 30 kwietnia 2007 r. a 31 grudnia 2009 r. na mocy przepisów art.
145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104)
7) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);
8) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
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faktycznym;
9) zapoznałem/am/liśmy się z treścią ogłoszenia o konkursie ofert oraz wzoru umowy opublikowanego wraz z
ogłoszeniem o konkursie oraz wymogami w nich zawartymi.

….......................................................................
(podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta/oferentów1)

Załączniki:
1. Aktualnego wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejsko –
Powiatowego w Ciechanowie

25)

Poświadczenie złożenia oferty

Adnotacje urzędowe25)
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1)

Niepotrzebne skreślić.
Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
3)
Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.
4)
Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na
podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne
działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz
inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.
5)
Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.
6)
W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.
7)
Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne
proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.
8)
Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.
9)
Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być
realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.
10)
Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko
oferty wspólnej.
11)
Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.
12)
Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział
działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.
13)
W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali
działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba
świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).
14)
Opis zgodny z kosztorysem.
2)
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15)

Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się
do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.
16)
Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.
17)
Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
18)
Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.
19)
W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.
20)
Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są
z
wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu.
21)
Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy,
stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ……...........................… w sprawie
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.
22)
Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach
wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.
23)
Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi
oferentów.
24)
Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
25)
Wypełnia organ administracji publicznej.
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Opis zgodny z kosztorysem.
Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy,
wynagrodzeń.
iii
Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
iv
Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.
v
Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z
wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i
prawną projektu.
vi
W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztac0h.
vii
W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.
ii
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