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Ofertę należywypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami unirhśztzonVrili'Pfży'$6śżczegóinychpolach
oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobleranie*/niepobieranie+" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład:,,pobiei:aftłet/niepobieranie*"

1.Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku
publicznego i o wolontariacie
działalności na rzeczosób niepełnosprawnych

2. Tryb, w którym złożono ofertę

3. Rodzajzadaniapublicznegoi)

Zima 2019

4. Tytuł zadania publicznego

Data
rozpoczęcia

2019-02-28

11.Dane oferenta (-ów)
1. Nazwaoferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego RejestruSądowegolub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adresdo korespondencji(jeżeli jest inny od adresu siedziby)
fundacja KrainaOZA; fundacja; KRS0000465375; ul. Wiejska 5, 05-802 Pruszków,Nip 5342493422

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe,
w tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty
Inp. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faktu, adres strony internetowej)

Bożena
Okup,735-977-676,
krainaoza(ZDo2,pl
okunl@o2.pl
do podpisania

oferty: Bożena Okup

nr konta bankowego : VW BANK POLSKA04 2130 0004 2001 0754 9413 0001

111.
Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem,w szczególnościcelu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
W ramach realizacji zadania zorganizowany zostanie 7 dniowy obóz rekreacyjno-sportowy, dla 1 1 osób z autyzmem w tym
l Michałowice, 3 Brwinów, 4 Pruszków, l Piastów, 2 nie będące mieszkańcami Powiatu Pruszkowskiego. Obóz odbędzie się

Ą'lutym, w dwóch grupach terapeutycznych

Zadanie będzierealizowane przy ścisłej współpracy iw oparciu o porozumienie z Fundacją Toto Animo. Zostaną
Ą'yliorzystanewszystkiezasoby materialne i kadrowe, które posiadaToto Animo. Zadanie realizuje Fundacja Kraina
OZA, aby oddzielić finansowo i organizacyjnie organizację obozów od działalności Klubu Ku Samodzielności
prowadzonego przez Fundację Toto Animo. Pozwoli to na większą transparentność działań
Uczestnicy spoza Powiatu poniosą pełen koszt wyjazdu dla uczestnika niskofunkcjonującego, który wyniesie 3 100
Grupa 1 - to młodzież niskofunkcŁjonująca, niemówiąca, potrzebująca specjalistycznej opieki, ze znacznym stopniem
epełnosprawności, konieczne jest zapewnienie l opiekuna dla każdego uczestnika. (w projekcie 3 terapeutów + 3
Ą,olontariuszy) Wjazd odbędzie się w dniach 16-22.02.20 19 do miqscowości Rytro. Grupa wyruszy z Dw. Centralnego

ezpośrednimporannym pociągiem(bilety zakupione poza projektem). Powrót również pociągiem. Oprócz wymienionych
oniżel form realizacji główny nacisk dla tej grupy położony będzie na umiąętności samodzielnego przygotowania posiłków
osprzątanie po nich, robienie zakupów. Stąd w kosztorysie zaplanowano środki na produkty spożywcze. Miejsce znane z

wyjazdów z lat ubiea&ch umożliwia realizacje zadania

Rodzaj zadaniazawiera stę w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy nlż 90 dni.

l

IGrupa ll

to młodzież lepiej funkcjonuj, mówiąca, 2 opiekunów dla 5 uczestników. Grupa pojedzie wynajętym busem.

Do zaplanowanego miąsca realizacji nie ma bezpośredniego dojazdu stąd skorzystanie z publicznej komunikacji jest
niemożliwe. Wjazd odbędzie się w dniach 02-08.02.20 19 do miejscowości Bodzentyn. Grupa skupi się na treningu aktywnego
M' oparciu o doświadczenia z lat ubiegłych. Jest odpowiednie do pracy właśnie z tą grupą z uwagi na bliskość Kielc i innych
jciekawych do zwiedzania i opisywania miejsc
Dla uczestników oprócz funkcji wypoczynkowej, zdrowotnej, zięcia będą mial' cel terapeutyczny, edukacŃny, społeczny,
jopiekuńczy

Małe grupy terapeutyczne GR.1-- 6 osób,GR.115 osób wynikają ze specyfiki choroby. Grupy z uwagi na rodzaj
jzaburzeń nie mogą być liczne.(aby urealnić spojrzenie na te liczby przypominamy, że w edukacji subwencja dla osoby
lz autyzmem mnożona jest przez 9,5).
Formami realizacji będą: zajęcia sportowe na sali gimnastycznej lub na boisku, artterapia, muzykoterapia, zajęcia na basenie

jspacery,wycieczki po szlakach, zajęcia kulinarne i usamodzielniające.Jeżeli pogoda i kondycja uczestników pozwoli
planujemy jazdy na nartach. Przy niesprzŃalących warunkach pogodowych jazdę na nartach zastąpią między innymi

rozgrywki w BOCCIA. Dobór zajęć musi być modyflkowany na bieżąco

Potrzeby:
1) Wykluczenie osób z autyzmem, brak dostępu do ogólnodostępnych form wypoczynku, brak alternatywnych możliwości na
spędzaniawolnego czasu, regres w przerwach od edukacji i terapii.
2) Zmęczenie rodziców, ich problemy zdrowotne,
3) Problem zapewnienia opieki dla rodziców pracujących zawodowo,
ł4) Deficyty w nie tylko w sferze społeczną i poznawczej, ale i sprawności nlzycznej i psychicznej.
IOsoby z autyzmem, szczególnie te mocno zaburzone to grupa zagrożona wykluczeniem społecznym, która nie może korzystać
lz ogólnodostępnych zajęć rekreacŃnych i sportowych. Młodzież z tym schorzeniem ma duże deficyty jeżeli chodzi o
sprawność fizyczną . ( Wpływa to na ogólny stan zdrowia). Wynika ona z zaburzeń sensorycznych związanych z autyzmem.
Dodatkowo ze względu na liczne problemy w sferze społecznej rodzice i nauczyciele nie poświęcają zbyt wiele uwagi
potrzebie poprawy kondycji fizycznej tej grupy. Młodzież z zaburzeniami ze spektrum autyzmu tylko w ramach specjalnie

jplzygotowanychzajęć może wspólnie spędzaćczas,pełnić funkcje społecznepodobniejak robią to zdrowi rówieśnicy. Może
iteż uprawiać sport. W innym wypadku zdani są na towarzystwo rodziców, którzy często nie są w stanie zapewnić im zajęć

stosownychdo wieku i potrzeb. Jestto bardzo uciążliwe dla obydwu stron. Dni wolne od zajęć szkolnych dla osób z
autyzmem to bardzo przykre doświadczenie. Nie istnieją zorganizowane formy opieki z których mogą skorzystać. Na
jogólnodostępne obozy młodzież z autyzmem nie jest przyjmowana. Dodatkowo formy te nie uwzględniąą specyficznych
potrzeb wynikających z choroby.
Brak zorganizowanych specjalnych zajęć dla tel grupy oznacza samotność, smutek. Ferie nie są okresem radości i wypoczynku
lw czasie którego nabiera się energii do pracy, ale bardzo często przyczyną regresu w funkcjonowaniu osób z autyzmem i

zaprzepaszczeniaefektów kilku miesięcypracy rewalidacyjnej. Dla rodziców to bardzo obciążającafizycznie i psychicznie
koniecznośćciągłej opieki nad chorym, sftustrowanym nudą i samotnościądzieckiem. Dodatkowo dla rodziców pracujących
zawodowoto problem zapewnieniafachowej opieki na czas pobytu w pracy. Zbyt duża liczba dni wolnych od szkoły, w czasie
jktórych rodzice samodzielnie muszą opiekować się dziećmi jest często przyczyną rezygnacji z pracy zawodowej jednego z
jczłonków rodziny i jej ubożenia. Z uwagi na trudne zachowania osób z autyzmem nie można liczyć nie tylko na

ogólnodostępnezorganizowaneformy opieki, ale również na zwyczajowo przy zdrowych osobachwsparcie babci czy
koleżanki. Dodatkowo zapewnienie fachowej opieki dla osób z autyzmem jest kosztowne a rodziny osób ze względu na
jponoszonekoszty terapii najczęściej borykają się z problemami finansowymi. Dlatego bez wystarczającego dofinansowania
jmłodzież z autyzmem w czasie ferii zostanie w domu. Błędnie zakłada się też, że nie są oni w stanie uprawiać takich form
aktywności jak pływanie, jazda na nartach i wiele innych dyscyplin. Organizowanie specjalnie przygotowanych wyjazdów
pozwala osobą z autyzmem usamodzielniać się i ma istotne znaczenie w kontekście możliwości funkcjonowanie poza domem
lw przyszłości. Statyści biorący udział w zajęciach będą mogli w praktyce poznać prace z osobami z autyzmem. Zdobyć
doświadczenie
ICelem jest :

1) Zorganizowanie wypoczynku zimowego i opieki dla 11 osób z autyzmem w tym 9 z Powiatu Pruszkowskiego.
2) Przystosowanie tych ząjęć do szczególnych potrzeb osób z autyzmem i ich rodzin takich jak:
zapewnienia odpowiedniej liczby opiekunów doświadczonych w pracy z osobami z autyzmem i stażystów,
zapewnienie wystarczającej przestrzeni i ograniczenie nadmiemej ilości bodźców, źle wpływających na osoby z autyzmem,
zapewnienie odpowiedniego miejsca do wypoczynku pokoje 2, max 3 osobowe,
zorganizowanie codziennych zajęć sportowych oraz wycieczek, zajęć , plastycznych, muzycznych w sposób do
uwzględniający możliwości uczestników
praca nad podwyższeniem kompetencji życiowych i społecznych uczestników.(np. umiejętność korzystania z komunikacji
jpublicznel, zachowania na spacerach, zachowania porządku w swoim otoczeniu, czystości, samodzielnego przygotowania
jprostego posiłku.)
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Miejsce realizacji:

Grupa11: Gospodarstwo Agroturystyczne Pod Bukiem

jtel. /41/ 31 1-53-201 692 887 388 email: barzeiszczyjS©)wp:pl

Grupa 1 : Agroturystyka

u Beaty, Rytro 493 k. Nowego Sącza

Termin realizacji: Gr. l

16/22.02.2019 i GR.11 02/07.02.2019

Odbiorcy zadania:
- 11 osób z autyzmem ,

- rodzice osób z autyzmem,

-wolontariusze
3 os.
- zatrudnieniterapeuci5 osób
Zasoby rzeczowe oferenta: aparat fotograficzny, kamera, laptop, gry planszowe relaksacyjne i edukacyjne, sprzę
sportowy rehabilitacyjny, wyposażenie kuchenne, magnetofon

Zasoby osobowe oferenta:
loligofrenopedagodzy,

ceramicy,

Pracownicy Fundacji Toto Animo (terapeuci zajęciowi, łogopedzi, fizjoterapeuci
muzykoterapeucil,

Nauczyciele

ze Szkoły Specjalnej nr 97 w Warszawie, Pracownic-

Stowarzyszenia Terapeutów, Zarząd Fundacji Toto Animo -Bożena Okup księgowa- urzędnik, Aleksandra Auguścik -logopeda
oligofrenopedagog, Magdalena Rapińczuk- logopeda, były koordynator projektów w PAH, Caritas, CARECanada i dziennikarz
zarówno terapeuci jak i Zarząd wieloletnia praktyka w swojej dziedzinie

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
Rezultatem naszych działań będzie zapewnienie
7 dniowego wypoczynku sportowego dla ll uczestników,
podpisanie 5 umów zlecenia z terapeutami i 3 umów wolontariackich,

indywidualnej, profesjonalnej opieki wszystkim uczestnikom,
.atrakcyjnej, godnej formy spędzenia czasu dla osób z autyzmem,
poprawa kondycji psychicznej i fizycznej uczestników, ogólnego stanu zdrowia,
-odciążenie opiekunów w codziennych obowiązkach opieki chorymi dziećmi, wsparcie dla rodziców pracujących zawodowo,
podwyższenie umiejętności życiowych uczestników, podwyższenia poczucia własnej wartości
integracja grupy osób z autyzmem, zawarcie przyjaźni, poznanie kolegów, których bardzo często osoby z autyzmem nie mają

funkcjonowanie części uczestników przez 7 dni bez rodziców.
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IV.

Szacunkowa

kalkulacja

kosztów

realizacji

zadania publicznego

(w przypadku większej liczby kosztów

istnieje możliwośćdodania kolejnychwierszy)

Lp.

1.1

1.2

1.3

!yĆ !Q000 zł
1211

) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego
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Oświadcza m(-y), że

2) .w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/{+łel3eb+et:ai:tłem
świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikachinformacje sązgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*/oki:eneP

składający mniejszą ofertę nie zalega {-jtłł-:ŁIZzałega-+-jął-Łąopłaca niem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/efel:e+łeH sktadający mniejszą ofertę nie zalega +-iął-:E/zalega-+-jął-Z-zopłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne

Wiceprezes Zarządu Fundacj

Ć&.'

BożenaOkup

jpodpis osoby upoważnionej
lub podpisyosób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferental

Data ...........02-01-2019
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.

