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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

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, KRS: 0000081242, Kod pocztowy: 80-297, Poczta:
Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Jagiellońska , Numer posesji: 11, Województwo: pomorskie,
Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk, Strona www: www.psoni.gda.pl, Adres e-mail:
biuro@psoni.gda.pl, Numer telefonu: 501311427,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Joanna Cwojdzińska
 
Adres e-mail: joanna.cwojdzinska@psoni.gda.pl Telefon: 
501311427

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Cykl szkoleń dla kadry kierowniczej ŚDS

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

18.10.2020 Data
zakończenia

30.11.2020

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

1. Temat:
Cykl szkoleń edukacyjno-informacyjnych z pracy z wykorzystaniem elementów modelu Bezpieczna
Przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, dla przedstawicieli środowiskowych domów
samopomocy w Gdańsku. Zadanie ma charakter szkoleń dla przedstawicieli Środowiskowych
Domów Samopomocy w Gdańsku. Szkolenia są skierowane do przedstawicieli placówek, którzy
pełnią funkcje nadzorujące oraz organizują wsparcie psychologiczne, w tym dla kierowników,
zastępców kierowników, psychologów, pedagogów pracujących w danej placówce.

Każdy odbiorca zadania skorzysta z 4 godzinnego szkolenia wprowadzającego do pracy z
wykorzystaniem elementów modelu "Bezpieczna przyszłość".

Na szkoleniu zostaną poruszone tematy z zakresu:

I. Udane życie w środowisku osoby z NI – wprowadzenie do Modelu Bezpieczna Przyszłość OzNI

II. System wsparcia środowiskowego - kręgi wsparcia

III. Planowanie skoncentrowane na osobie (PSO) w procesie planowania przyszłości OzNI

VI. Rola placówki w systemie wsparcia środowiskowego

V. Centrum Kręgów Wsparcia

2. Ilość osób:
40
Szkolenia są skierowane do 40 przedstawicieli placówek, którzy pełnią funkcje nadzorujące oraz
organizują wsparcie psychologiczne, w tym dla kierowników, zastępców kierowników, psychologów,
pedagogów pracujących w danej placówce. Przedstawiciele będą podzieleni na 4 grupy liczące 10
uczestników. Każdy odbiorca zadania skorzysta z 4 godzinnego szkolenia wprowadzającego do pracy
z wykorzystaniem elementów modelu "Bezpieczna przyszłość".
Uczestnikami szkoleń będą osoby zatrudnione w ŚDS w Gdańsku, do których uczęszczają
mieszkańcy gdańska, dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i/lub zaburzeniami
psychicznymi.

3. Miejsce:
Sala spełniająca wymagania sanitarno-epidemiologiczne pozyskana nieodpłatnie.
Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną szkolenie może zostać
dostosowane do aktualnie panujących obostrzeń. W celu organizacji szkolenia stacjonarnie z
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego niezbędny jest zakup środków ochrony
osobistej i do dezynfekcji. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie wideokonferencji
z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. W realizacji szkolenia w formie stacjonarnej czy
hybrydowej niezbędny jest zakup przenośnego ekranu do projektora.

4. Termin realizacji:
Realizacja zadania od 19.10.2020r. do 30.11.2020r.
W tym szkolenia:
1. 28.10. w godz. 9:00-13:00
2. 04.11. w godz. 9:00-13:00
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3. 18.11. w godz. 9:00-13:00
4. 25.11. w godz. 9:00-13:00

5. Koordynacja zadania:
Koordynacja zadania należeć będzie do dwóch trenerek. Koordynacja zadania obejmuje rekrutację
uczestników, przyjmowanie zgłoszeń, opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych,
przygotowanie sali szkoleniowej, bieżące monitorowanie zadania, przygotowanie sprawozdania
merytorycznego, przygotowanie sprawozdania finansowego. W realizacji zadania przeznaczone jest
łącznie 30h na koordynacje.

6. Trenerzy
Trenerzy i zakres kompetencji:
• Magdalena Kowalska psycholog, doradca zawodowy, absolwentka Uniwersytetu
Jagiellońskiego (studia ukończone w 2003 roku), Szkoły Trenerów ODiTK oraz studiów
podyplomowych z zakresu Zarządzania w Oświacie. Początkowe doświadczenie zawodowe
zdobywała głównie w zakresie diagnozy oraz prowadzenia warsztatów i treningów dla dzieci i
młodzieży. Prowadziła również szkolenia dla pracowników instytucji społecznych m.in. z zakresu
komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, asertywności, rozwiązywania konfliktów,
zarządzania czasem. W latach 2003-2007 pracowała w firmie eventowej, tworząc scenariusze i
prowadząc imprezy integracyjne, outdoorowe dla firm takich jak: Bank Millenium, Bank BPH,
Prokom Software S.A., Bałtyk-Gaz Sp. z.o.o i inne. W latach 2009-2012 pracowała w Akademickim
Centrum Karier na AWFiS w Gdańsku, gdzie prowadziła szereg szkoleń dla studentów z zakresu
umiejętności społecznych i doradztwa zawodowego (ok. 300 godzin szkoleniowych). Ukończyła
wiele kursów doskonalących (m.in. Indywidualny Plan Działania i Kwestionariusz Uzdolnień
Przedsiębiorczych, Analiza Preferencji i predyspozycji klienta w planowaniu kariery, Zarządzanie
własną efektywnością w czasie, Kreatywność i innowacyjność – wymiar osobisty i zawodowy). Od
roku 2015 do 2020 pełniła funkcję Dyrektora Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Po Drodze, w której zarządzała i kierowała pracą dziesięcioosobowego zespołu. W chwili obecnej
psycholog w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 7 w Gdańsku. Współautorka wielu projektów
m.in. z zakresu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością ich rodzin i opiekunów. Pełni również
funkcję członka Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Gdańsku zaangażowana w tworzenie kręgów wsparcia. Od listopada 2019r.
również mentorka w projekcie „Bezpieczna przyszłość osób z NI-testowanie modelu’.

• Agata Ciosmak z zawodu pedagog specjalny, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w
Warszawie na kierunku Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i
Autyzmem, oraz Terapii pedagogicznej. Swoje zainteresowania zawodowe rozwijała również w
trakcie studiów podyplomowych na kierunku Arteterapia realizowanych przez Gdański Uniwersytet
Medyczny. Uczestniczka szkoleń z zakresu komunikacji alternatywnej w tym MAKATON oraz PISAK,
oraz wielu warsztatów w tym Mindfulness, Komunikacja Bez Przemocy, Dialog Motywujący.
Wolontariuszka z 7-letnim stażem w stowarzyszeniach działających na rzecz wyrównywania szans
osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Prowadziła zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci w wieku
przedszkolnym. Obecnie prowadzi zajęcia rewalidacyjne i nauczanie indywidualne w szkole
podstawowej specjalnej oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze. Od 2018 roku związana z projektem
„Bezpieczna Przyszłość osób z NI-testowanie modelu” jako specjalista ds. kręgów wsparcia.
Koordynuje spotkania Koalicji Kręgów Wsparcia oraz Zespołów Zadaniowych. Poszukuje
uczestników do kręgów oraz monitoruje i motywuje kręgi wsparcia. Ściśle współpracuje ze
specjalistą ds. rodziny oraz uczestnikami projektu podczas tworzenia indywidualnego planu na
przyszłość. Uczestniczy w superwizjach centralnych. Prowadzi wykłady i seminaria informacyjno-
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edukacyjne na temat Modelu Bezpieczna Przyszłość.

Trenerzy przeprowadzą łącznie 16h szkoleniowych.

"Model „Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną” to kompleksowa
koncepcja wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnością intelektualną (osób z NI) w
społeczności lokalnej – miejscu zamieszkania, w którym osoby z NI będą mogły godnie żyć.
Odpowiada on wprost na potrzebę tworzenia w Polsce lokalnych systemów wsparcia, wynikającą z
postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami (Polska
ratyfikowała Konwencję we wrześniu 2012), zwłaszcza tych określonych w Artykule 19. „Niezależne
życie i włączenie w społeczeństwo”.

Model jest realizowany w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość Osób z NI – testowanie modelu”
w ramach makroinnowacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przyszłość zaczyna się dziś to przesłanie powinno towarzyszyć każdej rodzinie z osobą
niepełnosprawną intelektualnie, która myśli o bezpiecznej przyszłości swojego dziecka. Model
Bezpieczna przyszłość ma na celu wypracowanie rozwiązań dotyczących sytuacji zabezpieczenia
prawno-finansowego i społecznego osoby z niepełnosprawnością intelektualną na czas, gdy z
przyczyn naturalnych straci ona już oparcie w rodzinie. Cel ten można osiągnąć poprzez
przygotowanie osoby z niepełnosprawnością i środowiska w sposób umożliwiający jej bezpieczne
funkcjonowanie w swojej społeczności lokalnej w oparciu o koncepcję kręgów wsparcia.
Skutecznym sposobem zbudowania trwałego systemu „wychodzenia z izolacji” osób z
niepełnosprawnością intelektualną i ich bliskich, jest oparcie się na sieciach powiązań – ludzi i
instytucji, na ich prawdziwym zaangażowaniu oraz wypracowaniu mechanizmów wspierających
usamodzielnianie osób z niepełnosprawnościami – życiowo, fizyczne, finansowo.
(...)
Idea budowy „kręgów wsparcia” i tworzenie ich wokół osób z niepełnosprawnością intelektualną to
pomysł organizacji działających w Warszawskim Forum Inicjatyw na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną przy Stowarzyszeniu BORIS. (...)

W roku 2014 Forum rozpoczęło pracę nad wypracowaniem rozwiązań dotyczących sytuacji
zabezpieczenia prawno-finansowego i społecznego osoby z niepełnosprawnością intelektualną na
czas, gdy z przyczyn naturalnych straci ona już oparcie w rodzinie. Jest to przygotowanie wsparcia
środowiskowego dla osoby niepełnosprawnej intelektualnie do dalszego funkcjonowania w swojej
społeczności lokalnej. Zainspirowani kanadyjskimi rozwiązaniami organizacji PLAN (www.plan.ca)
zamierzamy się zmierzyć z pytaniem – co będzie, kiedy rodzice umrą? Jest to podstawowe pytanie
jakie zadają sobie wszystkie rodziny, w których żyją osoby z niepełnosprawnością. Konieczne wydaje
się więc wypracowanie takich mechanizmów, które pozwolą zabezpieczyć potrzeby tych osób w
chwili, gdy zabraknie im wsparcia rodziny. Muszą to być gwarancje zabezpieczające majątek i
nadzór nad finansami oraz wsparcie społeczne życzliwych osób. Dodatkowym czynnikiem, który
należy uwzględnić przy dalszych pracach nad wybraną koncepcją prawno-finansową jest
różnorodność potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności. Osoby z niepełnosprawnością
intelektualną wymagają większego zaangażowania rodziny i asystentów oraz innego katalogu np.
usług zdrowotnych – rehabilitacyjnych. Wymagane jest profilowanie działań, które uwzględni
potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Niestety rzadko zdarza się, aby rodziny osób z niepełnosprawnością intelektualną miały koncepcję
planu życiowego swoich dzieci, ich zabezpieczenia finansowego, rozwiązania kwestii pieczy nad
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dorosłymi „dziećmi” po swojej śmierci lub sytuacji zniedołężnienia. Refleksja przychodzi w
momencie kryzysowym, kiedy należy natychmiast podjąć decyzje zabezpieczającą socjalną i
ekonomiczną przyszłość ich niepełnosprawnego „dziecka”."
Źródło: https://kregiwsparcia.pl/idea-projektu/

Od 02.11.2018 r. PSONI Koło w Gdańsku jest operatorem lokalnym Projektu „Bezpieczna przyszłość
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – testowanie modelu” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem projektu jest Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
Niemal dwuletnie doświadczenia z pracy opartej o model Bezpiecznej Przyszłości OzNI jest zasobem
zarówno wiedzy jak i umiejętności mogących wspomóc pracę instytucji działających na rzecz osób z
NI i ich rodzin. Pozytywne przykłady z pracy "w kręgach" są dowodami zmiany w pracy z osobą z NI
oraz samym życiu tej osoby. Pokazują jak ważna jest praca nie tylko w środowisku formalnym ale
również nieformalnym osoby z NI. Są to działania wpisujące się w model deinstytucjonalizacji usług
społecznych.

W ramach projektu zostały utworzone kręgi wsparcia wokół 11 osób z niepełnosprawnością
intelektualną. W styczniu 2019 roku została utworzona Koalicja Kręgów Wsparcia. Koalicję
sojuszników tworzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością
intelektualną i ich rodzin. W skład koalicji wchodzi główny partner projektu Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Gdańsku oraz : Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry ,,FOSA"; Gdańska Fundacja ,,I
Ty Możesz Wszystko"; Stowarzyszenie Przedsiębiorczości I Rehabilitacji w Gdańsku; Uniwersytet
Gdański; Fundacja TENEO; Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku; Fundacja Rozwoju
Integracji Społecznej AKCES;.

Koalicja sojuszników jest zespołem specjalistów otwartym na przyjęcie nowych przedstawicieli
instytucji chcących wspólnie wypracowywać rozwiązania zapewniające bezpieczną przyszłość OzNI.
W trakcie testowania modelu spotkania Koalicji Kręgów Wsparcia służyły nie tylko rozwiązywaniu
bieżących sytuacji beneficjentów projektu ale przede wszystkim działaniom zmierzającym do
zakorzenienia modelu w Gdańsku. Spotkania koalicjantów stworzyły też przestrzeń do wymiany
zasobów pomiędzy instytucjami tworząc naturalną sieć kontaktów. Podczas wszystkich spotkań
obecny jest przedstawiciel MOPR w Gdańsku.

OBSZARY WAŻNE DLA KOALICJI
• Upowszechnianie usług opiekuńczych • Upowszechnianie wiedzy i szukanie rozwiązań dot.
mieszkań /majątku • Jak rozwiązać kwestie mieszkaniowe? (przekazywanie i zarządzanie
majątkiem,) • Relacje ON a rodzeństwo • Wypracowywanie modelowych rozwiązań • Wymiana
zasobów • Wymiana informacji • Jak zakorzenić usługę w Gdańsku • Jak małe inicjatywy przełożyć
na systemowe rozwiązania? • Integracja rozwiązań/usług • Planowanie kampanii • Dołączenie do
koalicji głosu osób z NI

POTENCJAŁY KOALICJI
• Wiedza • Indywidualne talenty i kompetencje • Różnorodność (doświadczeń, kompetencji) •
Wspólna wizja i cel: system funkcjonujący na stałe • Głos krytyczny • Mamy osoby rozumiejące
system i mające na niego wpływ • Motywację • Potrafimy dyskutować i wypracowywać rozwiązania
• Otwartość i chęć uczenia się od siebie

Jednym z efektów spotkań koalicjantów są grupy zadaniowe. Pomysł stworzenia indywidualnych
zespołów roboczych zapoczątkował pierwsze spotkania skoncentrowane na osobie z
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niepełnosprawnością intelektualną. Z czasem zespoły zadaniowe stały się fundamentem do
budowania kręgów wsparcia.
Zespół Zadaniowy jest powoływany wokół osoby z niepełnosprawnością intelektualną za jej zgodą.
To osoba z niepełnosprawnością jest w centrum i jest specjalistą.
W skład zespołu wchodzą:
• osoba z niepełnosprawnością intelektualną będąca
uczestnikiem projektu,
• rodzice/opiekunowie,
• specjaliści pracujący w placówce dziennego pobytu ON:
o osoba decyzyjna w danej placówce
o psycholog
o pedagog
o terapeuta
• osoby z innych instytucji wspierających ON:
o trener pracy
o asystent mieszkalnictwa
o asystent ON
• pracownik socjalny
• osoby wskazane przez uczestnika projektu
• inni specjaliści w zależności od potrzeb ON:
o seksuolog
o prawnik
o (...)

Zespoły Zadaniowe spotykają się w przestrzeni znanej i bezpiecznej dla osoby z NI. Spotkania
odbywają się średnio co 3 miesiące. Spotkanie trwa godzinę. Po każdym spotkaniu sporządzany jest
protokół dla wszystkich uczestników. W protokole zawarta jest zaplanowana data kolejnego
spotkania oraz podział zadań. Kolejne spotkanie rozpoczyna się od ewaluacji tych zadań. W trakcie
spotkań wykorzystywane są elementy z podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (TSR) oraz
planowania skoncentrowanego na osobie (PSO).
Specjaliści z ramienia projektu odpowiadają za zawiązanie Zespołów Zadaniowych oraz za
sporządzanie protokołów. Z czasem specjaliści będą się wycofywać ze spotkań.

Rezultaty:
- samostanowienie osoby z niepełnosprawnością w procesie usamodzielniania
-wyznaczanie przez ON obszarów ważnych do osiągnięcia jak najpełniejszej samodzielności w
momencie śmierci opiekunów
-współpraca wszystkich osób pracujących z osobą z niepełnosprawnością intelektualną
-stały kontakt z opiekunami/rodzicami ON
-wymiana zasobów
-wspólna „droga działania”
-wsparcie rodziny w procesie usamodzielniania i planowania życia ON

Pozytywnym przykładem zmiany są również relację nawiązane z lokalnym domem sąsiedzkim.

Cele:
-Włączanie osób z ON w życie społeczności lokalnej.
-Integracja ON ze społecznością lokalną
-Stworzenie przestrzeni umożliwiającej spontaniczne nawiązywanie relacji ON z mieszkańcami
dzielnicy
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-Współpraca z animatorką lokalną
-Zawężanie relacji sąsiedzkich pomiędzy ON a mieszkańcami dzielnicy

Rezultaty:
-otwartość domu sąsiedzkiego na uczestnictwo OzNI w aktywnościach lokalnych
-„przyjazne” miejsce dla ON i ich rodzin
-animacja czasu wolnego
-rozwijanie zainteresowań i pasji
-przestrzeń sprzyjająca nawiązywaniu spontanicznych relacji sąsiedzkich
-nowe relacje pomiędzy ON a mieszkańcami dzielnicy

Miejsce realizacji

Gdańsk , Jagiellońska 11

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Przeprowadzenie szkoleń dla 40
przedstawicieli (pracowników)
Środowiskowych Domów
Samopomocy w Gdańsku.

Przeszkolenie 40
przedstawicieli
środowiskowych domów
samopomocy w Gdańsku

Obecność w trakcie szkoleń
potwierdzona podpisem na
liście obecności.

Zwiększenie świadomości nt.
środowiskowego podejścia w polityce
społecznej i odejście od
instytucjonalizacji

Przeszkolenie 40
przedstawicieli
środowiskowych domów
samopomocy w Gdańsku

Ankieta ewaluacyjna.

Zapoznanie z kluczowymi założeniami
modelu Bezpieczna przyszłość – Kręgi
Wsparcia

Przeszkolenie 40
przedstawicieli
środowiskowych domów
samopomocy w Gdańsku

Ankieta ewaluacyjna.

Włączenie we współtworzenie
środowiskowego systemu wsparcia,
zaangażowanie się specjalistów /
personelu

Przeszkolenie 40
przedstawicieli
środowiskowych domów
samopomocy w Gdańsku

Utworzenie
"katalogu/pakietu/spisu
kontaktów"

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

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.10.Z Wychowanie przedszkolne
85.20.Z Szkoły podstawowe
85.31.A Gimnazja
85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.10.Z Działalność szpitali
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.01.A Działalność bibliotek
90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany.

Od 1992 roku prowadzimy placówki stałe wspierające osoby z niepełnosprawnością intelektualną i
ruchową oraz ich rodziny: Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju (ok. 300 osób
rocznie), Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych (dla ok, 120 osób rocznie)., Warsztat Terapii
Zajęciowej dla 55 osób, Środowiskowy Dom Samopomocy dla 38 osób, Zespół MIeszkań
Społecznych dla 24 osób, Biuro Integracji Zawodowej dla ok 120 osób rocznie, Europejskie Centrum
Edukacji Kulturalnej ECEKON ok. 130 osób rocznie.



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 741b-d75f-303b

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

od 1992 roku Koło PSONI w Gdańsku zrealizowało ponad 300 projektów skierowanych do osób z
niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Od 12 lat prowadzimy mieszkania wspomagane i ze
wsparciem, w których dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną prowadzą samodzielne na
miarę możliwości życie. Wsparcie tych osób opiera się o ideę tworzenia przyjaznych relacji z
otoczeniem, sąsiedztwem i rodziną. Doświadczenia te zostały wykorzystane w procesie testowania
innowacji społecznej "Bezpieczna Przyszłość".
Ponadto praca z uczestnikami placówek dla osób dorosłych zawiera elementy modelu "bezpiecznej
przyszłości".

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Obsługa księgowa zadania - pracownik działu księgowości PSONI – księgowa z wyższym
wykształceniem kierunkowym - wkład osobowy nie uwzględniony w kosztorysie zadania.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Koordynacja projektu.
30h x 70zł brutto

2100,0    

2. Prowadzenie szkolenia - 2 osoby x 16
godzin = 32 godziny x 190 zł brutto

6080,0    

3. Materiały szkoleniowe - m.in. tusz do
drukarki, papier, długopisy,

650,0    

4. Kupno ekranu - 1 sztuka 520,0    

5. Środki do dezynfekcji i ochrony
osobistej, w tym płyn do dezynfekcji
rąk oraz powierzchni, maseczki
jednorazowe, rękawiczki jednorazowe

650,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,0 9900,0 100,0

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;
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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;

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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