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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Urząd Miejski w Gdańsku

2. Rodzaj zadania publicznego1) 7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby,
strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdańsku , Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000081242, Kod pocztowy: 80-371, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk,
Ulica: Jagiellońska, Numer posesji: 11, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk, Strona www:
http://psoni.gda.pl/, Adres e-mail: jagoda.bazylko@psoni.gda.pl, Numer telefonu: 502891767,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Jagoda Bazylko
 
Adres e-mail: jagoda.bazylko@psoni.gda.pl Telefon: +48502891767

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Grupa Dziennikarska PSONI

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

25.09.2019 Data
zakończenia

23.12.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania

Zadanie dotyczy społecznej integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną, promowania aktywności osób
niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia oraz przeciwdziałania ich dyskryminacji. Osoby niepełnosprawne,
mieszkańcy Gdańska wspólnie z koordynatorem i szkoleniowcem będą uczestniczyć w grupie dziennikarskiej co wzmocni
osoby niepełnosprawne w umiejętności sprawnego komunikowania się oraz umożliwi im znalezienie się w różnych rolach
społecznych i różnych środowiskach. Do tej pory grupa dziennikarska działająca przy PSONI zrealizowała 2 wywiady (z
radiowcem Kamilem Wicikiem i podróżnikiem Markiem Kamińskim) i relacje z festiwalu Świat Mało Znany. Praca w grupie
dziennikarskiej rozwija umiejętności komunikacyjne, autoprezentacji, organizacyjne i techniczne. Wywiad
przeprowadzany przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną pokazuje osoby niepełnosprawne jako wartościowych
członków społeczeństwa oraz wzmacnia ich poczucie kompetencji.

Grupa dziennikarska pragnie zrealizować powyższe założenia poprzez przeprowadzenie kolejnych 3 wywiadów z osobami
szeroko rozpoznawalnymi, zaangażowanymi społecznie. Niepełnosprawni uczestnicy grupy sami wybierają osoby do
wywiadów niekoniecznie związane z środowiskiem osób niepełnosprawnych, dzięki temu i publikacji wywiadów w
internecie chcemy dotrzeć do jak największej grupy odbiorców.

Zadanie to ma zostać zrealizowane poprzez:
1. Warsztaty grupy dziennikarskiej 1x w tygodniu składającej się z 5 osób z niepełnosprawnością intelektualną,
koordynatora i szkoleniowca. Odbędzie się 13, jedno godzinnych warsztatów Warsztaty grupy dziennikarskiej odbywają
się w budynku PSONI przy ulicy Tysiąclecia 13a. W czasie spotkań uczestnicy wybierają osoby do wywiadu, przygotowują
pytania, ćwiczą obsługę sprzętu (kamer, aparatów, stojaków, mikrofonów itp.), przygotowują się do przeprowadzenia
wywiadu. Po przeprowadzeniu wywiadu omawiają go i pomagają przy montażu.
2. Koordynator kontaktuję się z osobą wyznaczoną przez grupę do wywiadu i ustala czas i miejsce wywiadu.
3. Uczestnicy grupy przygotowują miejsca do wywiadu, wcześniej ustalonego z osobą z którą zostanie przeprowadzony
wywiad i przeprowadzają wywiad. W tym czasie koordynator jest odpowiedzialny za sprawną komunikacje, a
szkoleniowiec wspólnie z uczestnikami grupy za realizacje i nagrywanie wywiadu.
3. Montaż wywiadów przez szkoleniowca.
4. Publikacja i promocja wywiadu wśród mieszkańców Gdańska na serwisach youtube.com i facebooku PSONI koło w
Gdańsku. Linki do serwisów: stellahttps://www.youtube.com/channel/UCl3gVwBwVPBlsNFY63TBv8Q
https://www.facebook.com/PSONI.gda/ Koordynator planuje promocje na min. 1 miesiąc od publikacji filmu na
serwisach, wśród mieszkańców Gdańska. By dotrzeć do jak największej liczby odbiorców filmy będą również publikowane
na stronach Świat Mało Znany, STELLA, Caravana 2000.

Miejsce realizacji

Gdańsk PSONI koło w Gdańsku

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Wywiady 3 Publikacja na youtube.pl
www.facebook.com/PSONI.gda/

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
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Charakterystyka oferenta

PSONI koło w Gdańsku prowadzi szeroką działalności statutową, nieodpłatną na rzecz rehabilitacji, aktywizacji, wsparcia
osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie skupia 260 członków oraz obejmuje opieką prawie 1000 osób w różnych formach dziennej aktywności.
W skład PSONI koło w Gdańsku wchodzi:
1. Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna (NPSS) wraz z Niepubliczną Poradnią Wspomagania Rozwoju „Po Drodze” i
Niepubliczną Szkołą Przysposabiającą do Pracy - Celem nadrzędnym działań podejmowanych przez nauczycieli i
specjalistów NPSS jest wszechstronny rozwój ucznia, wspomagany przez integralnie pojmowane nauczanie, kształcenie
umiejętności, wychowanie oraz rehabilitację i terapię. NPSS zapewnia rodzicom dzieci niepełnosprawnych wsparcie i
konsultacje psychologiczno - pedagogiczne oraz prowadzi klub Rodzica.
2. Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju (OWIWR) - obejmuje opieką dzieci najmłodsze od urodzenia.
Dzieci otrzymują jak najwcześniejszą i wielospecjalistyczną pomoc bez dodatkowych skierowań. Pod opieką ośrodka jest
około 800 rodzin. OWIWR oferuje również specjalistyczną pomoc dla rodziców.
3. Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) dla 60 osób które po ukończeniu szkoły nie znalazły warunków na realizacje
aktywności pracowniczej. Oferuje pedagogiczno – terapeutyczną propozycję pracy, wsparcia, aktywności oraz
systematyczne włączanie w życie społeczne. Uczestnicy warsztatów realizujących swoją aktywność w różnego rodzaju
pracowniach. Program Warsztatu umożliwia uczestnikom aktywność w zakresie różnorodnych zajęć kreatywnych takich
jak: działalność plastyczna, muzykowanie, różnorodne formy aktywności ruchowej ( hipoterapia, basen, gry zespołowe,
siłownia, lekkoatletyka, fitness). Założenia metodyczne Warsztatu bazują na obywatelskim prawie do pracy i uczestnictwa
w życiu społecznym, co prowadzi do wartościowania aktywności uczestników jako pracy oraz podejmowania działań z
zakresu rehabilitacji społecznej w otwartym środowisku. Realizacja założeń odbywa się poprzez:
Usprawnianie i doskonalenie sprawności ruchowej pozwalające na uzyskanie niezależności w zaspakajaniu podstawowych
potrzeb życia codziennego,
Kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się w kontaktach międzyludzkich, skutecznego komunikowania się
w miejscach użyteczności publicznej, bezpiecznego i celowego poruszania się po mieście oraz podnoszenie samodzielności
w korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej,
Rozwój zainteresowań i uzdolnień, poszerzanie wiedzy i doświadczeń życiowych, wzbogacanie aktywnych form spędzania
czasu wolnego,
Zapewnianie możliwości podejmowania przez uczestników Warsztatu decyzji w sprawie jakości ich życia i potrzebnej im
pomocy.
4. Środowiskowy Dom Samopomocy – przeznaczony jest dla przeznaczoną dla 33 dorosłych osób z umiarkowanym lub
znacznym stopniem niepełnosprawności. Zadaniem Domu jest realizację programu wspierająco-aktywizującego
umożliwiającego zaspokajanie indywidualnych potrzeb społecznych, poznawczych oraz życiowych ukierunkowanych na
podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Rodzaj i zakres świadczonych usług
dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych Uczestników Domu. W realizację programu
i planów dotyczących pracy i terapii z Uczestnikami włączani są członkowie rodziny i inne osoby z najbliższego otoczenia.
5. Zespół Mieszkań ze Wsparciem (ZMW) jest inicjatywą rodziców dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W
wyniku podjętych przez nich działań został wybudowany dom, w którym znajduje się 17 indywidualnych mieszkań.
Mieszkania te są usytuowane wokół jednej klatki w 3-kondygnacyjnym budynku. Dorosła osoba niepełnosprawna ma do
swej dyspozycji jeden (lub dwa mniejsze) pokój, aneks kuchenny i łazienkę. Dodatkowo na każdym poziomie domu
znajduje się kuchnia i duży pokój przeznaczony do użytkowania wszystkich mieszkańców danej kondygnacji. Na parterze
znajduje się 5 mieszkań, na pierwszym i drugim piętrze po 6 mieszkań. Parter budynku, przystosowany jest dla osób
poruszających się na wózku. Na najniższej kondygnacji budynku znajduje się jedno mieszkanie, które pełni rolę mieszkania
chronionego, a w szczególnych sytuacjach – pogotowia mieszkaniowego oraz pomieszczenia administracyjno –biurowe.
W czynnościach życia codziennego każdego mieszkańca wspiera wykwalifikowana kadra. Wszystkie działania mają
charakter indywidualnego wsparcia, które dostosowane jest do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W zakres wsparcia
wchodzi:
- Asystentura w samodzielnym prowadzeniu domu
- Wspieranie mieszkańca w przygotowywaniu posiłków
- Prowadzenie treningu ekonomicznego
- Wspieranie mieszkańca w korzystaniu z usług różnych urzędów
-Organizacja oraz spędzanie czasu wolnego
-Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych
6. Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych BIZON, które oferuje kompleksową usługę aktywizacji zawodowej
osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub z zaburzeniami psychicznymi w województwie pomorskim. Od 2015 r.
działania realizowane przez BIZON ukierunkowane są również na osoby z innymi niepełnosprawnościami (m.in. w ramach
zadań zleconych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku oraz w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku).
W skład świadczonych usług wchodzi m.in.: specjalistyczne doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne,
pośrednictwo pracy, zatrudnienie wspomagane (usługa świadczona przez trenera pracy).
W ciągu 10 lat działalności, w zrealizowanych przez BIZON projektach, wzięło udział 260 osób niepełnosprawnych (w tym
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ponad 230 osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub zaburzeniami psychicznymi oraz osoby z całościowymi
zaburzeniami rozwoju i innymi niepełnosprawnościami): 209 osób skorzystało z doradztwa zawodowego, a 230 osób z
konsultacji psychologicznych, 191 osób uczestniczyło w spotkaniach grup wsparcia, 180 osób odbyło treningi pracy, 98
osób pracowało na organizowanych w ramach projektów stażach, 102 osoby otrzymały wsparcie w zatrudnieniu
wspomaganym świadczonym przez trenera pracy. Obecnie pracuje 65 osób, z czego 27 samodzielnie bez wsparcia trenera.
Od 2006 r. dzięki wsparciu BIZON – 42 osoby opuściły Warsztaty Terapii Zajęciowej.

PSONI koło w Gdańsku jest również zaangażowane w działania i organizacje ruchów i grup artystycznych tworzonych przez
osoby niepełnosprawne. Takich jak:
Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej Osób z Niepełnosprawnością ECEKON, Orkiestra Vita Activa, Teatr Razem, Zepół
Muzyczny Remont Pomp, Galeria Artystyczna Świętojańska, festiwal Świat Mało Znany.
Przy stowarzyszeniu zrzeszona jest również 40 osobowa grupa wolontariuszy realizująca program „Best Buddies” oraz
Teatr Razem i zespól Remont Pomp. Projekt EVS jest realizowany w PSONI od 2006 roku, do tej pory w stowarzyszeniu
goszczono 81 wolontariuszy z różnych krajów.
Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi z Europy w ramach programu ERASMUS + realizując projekty:
Stella, New Leaders, Leading my Own Life.
Realizujemy również rocznie około 15-20 programów jednorazowych lub cyklicznych wzbogacających ofertę placówek
oraz mających na celu integrację z lokalną społecznością osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie ich rodzin.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Stowarzyszenie do tej pory przeprowadziło warsztaty dziennikarskie, radiowe i teatralne mające na celu rozwój
umiejętności komunikacyjnych i technicznych osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach międzynarodowego
projektu STELLA.

STELLA był to dwuletni, międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu ERASMUS +. Partnerzy z dziesięciu
różnych krajów stworzyli strategiczny sojusz, współpracując w celu wprowadzania innowacyjnych zmian w priorytetowych
praktycznych działaniach; integracja społeczna, różnorodność i edukacja pracowników. Głównym celem projektu było
opracowanie podręcznika, który zapewnia wszystkim, poprawy podstawowych umiejętności pracy dla osób
niepełnosprawnych. Dodatkowym celem było podniesienie świadomości na temat pracy w zespole integracyjnym,
wzmocnienie kompetencji pracowników w erze cyfrowej, wspieranie kompetencji międzykulturowych, włączanie osób
niepełnosprawnych we wszystkie aspekty wdrażania projektu i poprawa warunków do samodzielnego życia osób
niepełnosprawnych.
PSONI koło w Gdańsku było zaangażowane w opracowywanie metod do pracy z osobami niepełnosprawnymi
intelektualnie w celu rozwoju ich umiejętności technicznych i komunikacyjnych. W związku z czym stworzono grupę
dziennikarską i przeprowadzono warsztaty służące rozwojowi wymienionych umiejętności.

Projekt był również realizowany w innowacyjny sposób: podczas realizacji projektu osoby niepełnosprawne były
pracownikami różnych zespołów wykonawczych oraz były proszone o wzięcie aktywnego udziału jako eksperci w różnych
dziedzinach tego projektu.

Projekt przyniósł bardzo dobre efekty; osoby niepełnosprawne dużo bardziej angażowały się w działania projektu, a ich
pewność siebie i wymienione wyżej umiejętności widocznie wzrosły. Te innowacyjne wyniki można przenosić i stosować w
każdej dziedzinie rynku pracy. Dlatego chcemy kontynuować pracę z osobami niepełnosprawnymi opierając się na tym
doświadczeniu i kształcić kolejne osoby.

Do tej pory dla uczestników grupy reporterskiej zostały zrealizowane:
- warsztaty teatralne z reżyserem teatralnym Zbigniewm Bigajłą, które miały na celu podniesienie umiejętności z
komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz autoprezentacji i świadomości ciała

- warsztaty w Radio Mors na wydziale Dziennikarskim z profesor Aliną Kietras, dały okazje do obserwacji pracy w radio od
środka. Warsztaty przygotowały uczestników do pracy z głosem, przeprowadzania wywiadów i obsługi mikrofonów
Uczestnicy zapoznali się z zasadami i etykietą w pracy dziennikarza przeprowadzającego wywiady. Warsztaty zakończyły
się przeprowadzeniem przez uczestników audycji świątecznej w radio.

- zajęcia dziennikarskie z Robertem Suszką realizatorem filmowym z Agencji Vizualnej. Na warsztatach osoby
niepełnosprawne ćwiczą praktyczne umiejętności przygotowywania, przeprowadzani i produkcji wywiadów. Uczestnicy
zrealizowali 2 wywiady ze znanymi osobami: Kamilem Wicikiem - radiowcem i Markiem Kamińskim - podróżnikiem oraz
relacje z festiwalu Świat Mało Znany 2019.
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Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

osoby zaangażowane w realizację zadania:
-koordynator Jagoda Bazylko - magister fizjoterapii na Glasgow Caledonian University. Ma duże doświadczenie w pracy
wolontariusza; pracowała jako wolontariusz we Francji przy organizacji Sessions de Paray le Monial, przy rehabilitacji
dzieci z niepełnosprawnością przy Ośrodku Wczesnej Interwencji, przy rehabilitacji dorosłych w Centralnym Szpitalu
Klinicznym Banacha, jako wsparcie pracy nauczyciela w szkole specjalnej Hampden School w Glasgow. Odbyła 10
miesięczny wolontariat europejski we Włoszech gdzie zajmowała się organizacją zajęć i aktywności dla różnych grup
społecznych w trudnych sytuacjach życiowych. W PSONI koło w Gdańsku zajmuje się koordynowaniem projektów
wolontariackich.
- prowadzący warsztaty dziennikarskie i realizator filmowy Robert Suszko - Od końca lat 90-tych związany z filmem
reklamowym i dokumentalnym. Początkowo jako montażysta, póżniej operator, reżyser (m.in dla Optimus Pascal).
Przez 5 lat pracował w firmie LPP S.A. jako producent filmów reklamowych dla marek Cropp, Reserved, House, Re-Kids.
Współautor kilku nagradzanych kampanii dla brandu Cropp i Sinsay.
Autor filmów reklamowych m.in. dla Carry, Henkel, Hampton Hilton, Mohito, Courtyard Marriott, Sinsay.
Współpracuje z trójmiejskimi instytucjami kulturalnymi: IKM, CSW Łaźnia, NCK, GGM, Muzeum Miasta Gdyni, Radio
Gdańsk.
Twórca teledysków (pod szyldem Agencja Vizualna) m.in. dla zespołów: The Shipyard, Oczi Cziorne, Sunlit Earth, Kiev
office, Asia i Koty i wielu innych.
Amatorsko zajmuje się muzyką. W 1994 z zespołem Wieloryb nominowany do nagrody muzycznej Fryderyk.
Współzałożyciel niezależnych wydawnictw muzycznych: Salut Records i Nasiono.
Obecnie filmowiec freelancer.
- obsługa księgowa -osoba z wykształceniem wyższym kierunkowym z doświadczeniem w obsłudze finansowej zadań ze
środków publicznych;
- kierowca - osoba mająca doświadczenie w przewozie osób niepełnosprawnych, pracownik PSONI Koło w Gdańsku.

Grupa Dziennikarska ma do dyspozycji w pełni wyposażone pomieszczenia mieszczące się przy ul. Tysiąclecia 13a w
Gdańsku. Stowarzyszenie dysponuje pełnym zapleczem organizacyjno-technicznym (komputery, telefony, fax, ksero,
telewizor, aparat fotograficzny, kamera) oraz samochody do przewozu osób niepełnosprawnych.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Realizacja + nagrywanie + montaż wywiadów 3000,0    

2. Prowadzenie warsztatów 1700,0    

3. Koordynator projektu 1000,0    

4. Transport 300,0    

5. Księgowość 500,0    

6. Promocja 1000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 7500,0 7500,0 0,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-
tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;

3) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;

4) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych
osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły
stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

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

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

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

1) 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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