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I. Dane oferentaloferent6w113
)

1) nazwa: Towarzystwo PrzyjaciOl Niepelnosprawnych

2) forma prswna :"

(X) stowarzyszenie

( ) koscielna osoba prawna

( ) spoldz ielnla socja lna

( ) fundacja

( ) koscielna jednostka organiz.acyjna

() inna .. "., " " , .

3) nurner w Krajowyrn Rejestrze S<:ldowym, w innyrn rejestrze lub ewicencji:"

0000138499

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:" 18-05-1992

5) nr NIP : 7251051731 nr REGON: 470606715

6) adres

rniejscowosc t6dz ul.: Zawiszy Czarnego 22

dzielnlca lub inna jednostka pomocnicza:" t6dz-Baluty

gmlna : t.odz powiat" m. t6dz

wojew6dztwo: lodzkle

kod pocztowy: 91-824 poczta: t.6di

7) tel .: 42 616 06 20 faks: 42 616 06 20

e-mail: siedziba@1pn.org.pl http://tpn.org.pl

8) nurner rachunku bankowego: 86 1090 2705 0000 0006 7200 0141

nazwa banku : BZ WBK

9) nazwiska i irniona os6b upowaznionych do reprezentowanla oferentaloforonlov/>:

a) Niect.Zwiedzka Agnieszka

10) nazwa, acres i telefon konlaktowy jednoslki organiz.acyjnej bezposrsdn io wykonuiace] zadanie,

o kt6rym mowa w ofercie:9
)

Me ootyczy
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11) osoba upowaznicna do skladan ia WYJasnieri dotyczacych oferty (irnie i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktoweqo)

Agnieszka Kwasniewska, tel. +48 663 716 661

12) przedmiot dztatalnosci pozytku publicznego:

a) dziala lnosc niecdplatna pozytku publiczneqo
1.0rganizowanie i prowadzenie srooowrskoweqo domu samopomocowego dla os6b przewlekle
chorych psychicznie
2.Utrzymywanie dla podopiecznych Towarzystwa roznycb form dziaialnoscl w za kresie swiadczenia
uslug opieki zdrowotnej oraz przystosowania do pracy zawodowej
3.Tworzenie i przystepowanie do podmiol6w swiadczacych uslugi zdrowolne i uslugi z zakresu
przystosowania do pracy zawodowej
4.Powolywanie zespol6w opin iodawczych i doradczych w zakresie organizowania pomocy dla osob
niepelnosprawnych psychicznie
5.Powolywanie i rozwijanie dzialalnosci klubow zajmujqcych sit? propagowaniem i realizowaniem
celow TPN
6.0 rganizowanie wypoczynku, wystaw, pokazow, imprez sportowych i kulturalno-rozrywkowych dla
podopiecznych
7,Wspotpraca z organami wladzy paristwowej i sarnorzadowej, innymi stowarzyszeniami
charytatywnymi, sluzba zdrowia , instytucjami ubezpieczen iowyrr.i i dobroczynnvrru, zwiazkami
zawodowyrm oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi , ktore pode jrnuja dzialania wspierajace
pomoca na rzecz os6b niepelnosprawnych psychicznie I ich rodzin
8.Wsp6fpraca z pokrewnymi stowarzyszemarm krajowym i i zagranicznymi i orqaruzacjarn i
pozarzadowvrni a podobnym dzialaniu
9.Prowadzenie hipoterapii dla podopiecznych TPN
10.Udzielanie pomocy poprzez organizowanie mieszkan chronionych dla os6b przewlekle chorych
psychicz.nie
11 Podejrnowarue innych dzialan zrnierzaiacych do realizacji celow TPN - dystrybucja zywnosci dla
os6b ubogich
12.Uslugi doradczo-szkoleniowe w zakresie zakladarua i prowadzerua przedsiebiorstw spolecznych
iak rowniez w zakresie readaotacii i rehabil itacii zawodowei cruo wvkluczonvcb soolecznie
b) czialalnosc ocplatna pozytku publicznego
1.Utrzymywanie Zakladu Opiekunczo- Leczniczego dla osob chorujacych psychiczrue
2.Udzielanie pornocy poprzez organizowanie rnieszkan chronionych dla os6b przewlekle chorych
psychicz.nie oraz grup wsparcia ora dzieci pochodzacych z rodz in ootknietych choroba psychiczna
3.Swiadczenie uslug gastronomiczno - hotelarskich przez podopiecznych TPN , w ramach rehabilitacji
4.Prowadzenie riipoterapn
5.0rganizowanie konferencji , seminan6w, sympozj6w i innych imprez zwiazanych z rea lizacja
statutowych cel6w TPN
6.Uslugi doradczo-szkoleniowe w zakresie zakladania i prowadzenia przedsiebiorstw spolecznych jak
rowniez w zakresie readaptacji i rehabrlilacji zawodowej grup wykluczonych spolecznie
7.0rganizowanie i prowadzenie srodowiskoweqo domu samopomocowego dta osob przewlekle
chorych psychicz.nie
8.0rganizowanie turnus6w rehabilitacyjnych jako dzialalnosc pozostalych organizacji czlonkowskrch,
gdz ie indziej nie sklasyfikowana
9.Pomoc spoleczna z zakwaterowamem dla os6b w podeszlym wieku i osob niepetnosprawnych
10,Pozostala pomoc spoleczna z zakwaterowaniem
11.Pornoc spoleczna bez zakwaterowarua dla os6b w podeszlym wieku i os6b niepetnosprawnych
12,Pozostala pomoc spoleczna bez zakwaterowan ia, gdzie indzle] nie sklasyflkowana .
13,Dzia{aInosc artyst yczna
14.Prace stolarskle
15 Dzialalnosc w branzy kompulerowej
16.Uslugi pralnicze
17 Uslugi gastronomiczne w tym catermgowe
18.Prowadzenie zaklad 6w aktywnosci zawod owe i
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13) jezeli oferent /oterencl ' ?prowaozsprowaoza" oztatalnosc gospodarcz.q :

a) nume r wpisu do rejestru przedsiebtorcow nie dotyc zy

b) przedmiot dzialal nose 9ospod arczej

II. Informacja 0 sposoble reprezentacji oferentow wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczeniem podstawy prawnej10)

III. SzczegOtowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krotka charakterystyka zadania publicznego

Niniejszy wniosex dotyczy czescioweqo sfinansowania wydarzenia Bieg sotioernosci z osobemi
cnorujecymi osyctncznie, Ij. sfinansowania zabezpieczerua realizacji w/w Biegu .
Bieg solkiernosci z osobemi chorujecymi psychicznie jest zadaniern zakladatacym realizacje dzialan a
charakterze reqionalnyrn , na rzecz osob niepetnosprawnych z przyczyny choroby psychicznej.
poprzez orqan izacje wydarzenia sportowo-rekreacvineqo dla w/w osob, wsp ierajaceqo proces ich
rehabilitacj I readaptacj spolecznej .
Pod haslern Biag sctidemosci z osobemi chorujecymt psychicznie planowana jest organizacja w
Lodzi, w bezposrednim sasiedztwie lotniska lublinek, na terenie Skansenu lOlniczego, imprezy
sportowej, towarzyszace] imprezie kulturalnej, uswietniajacej 1OG-nC!. rocznice wlaczen la osiedla
Rokicie w granice miasta Lodzi, majace] jedncczesnie charakter anlydyskryminacyjny. Doskonalym
pretekslem do organizacji w/w wydarzenia jest przeniesienie z dolychczasowej siedziby na Balutach i
otwarcie. w dn iu 31.03.2015 r., w granicach osiedla Rokicie, Srodowiskowego Domu Samopomocy
Towarzystwa Przyjaci61 Niepetnosprawnych, swiadczaceqo wsparcie osobom cnoru jacym psychicznie
w ich inlegracji spoleczne], a jednoczesrue beoaceqo nowym elementem na mapie - jeszcze malo
znanym okolicznym mieszkaricorn .
Podczas organizacji Biegu solioemosci z osobami chorujqcymi osycniczrue nacisk polozony zostanie
zwlaszcza na upowszechnianie idei akty....vizacj osob niepelnosprawnych Z przyczyny choroby
psychicznej w obszarze sportu i rekreacji, oraz na integracj~ os6b zdrowych z niepelnosprawnymi.
Wykluczenie i styqrnatyzacja os6b chorujacych psychicznie wynika z jednej strony z negatywnego,
stereotyooweqo postrzegania os6b chorujacych psych icznie przez spoleczenstwo, z drugiej zas strony
- z izolowania sie samych os6b chorujacych psychicznie ad zycia spolecznego i ich znikomej
aktywnosci wlasnej . Impreza plenerowa daje mozliwosc dotarcia z ideami aktywizacji i
przeciwstawiania sif? dyskryminacji os6b chorujacych psychicznie do szerokiego grona odbiorcow oraz
przyczynia sie do rehabilitacji i aktywzowania samych nrepelnosprawnych . poprzez ich udzial w
irnprezie 0 charakterze rekreacyjno-sportowym. Jakim jest Bieg sokderroscl. Organizacja Biegu
dodatkowo pomaga wypromowac irnpreze i jej idee wlocace, pomaga rowniaz w pokonywaniu
stereotyp6w, Iunkcjonuiacych w swiaoornosci spolecznej, wobec os6b niepelnosprawnych z przyczyny
choroby psychicznej, postrzeganych [ako osoby nieaklywne. wrecz oierne. pozostajace stale na

arginesie zycia spoleczneqo. lmpreze wspolorqanizowac beda osoby niepetnosprawne z przyczyny
choroby psychicznej, co W oczywisty spos6b przyczyni sie - z jednej strony - do ich integracji
spolecznej, podnies ienia poczucia wlasnej wartosci i aktywizacji, z druglej zas strony - do
przelamywania negatywnych slereolypow w postrzeganiu os6b chorujqcych psychicznie w
spoleczeristwie: lulaj zaprezentuja, si~ jake osoby kompelentne. aktywne, w pelni zdolne do
wsp6lorganizowania imprezy plenerowej dla kilkuset uczeslnik6w. Uczeslnikami zadania b!?dC! osoby
nlepelnosprawne z przyczyny choroby psychicznej zamieszkale w WOJ. 16dzkim, na terenie co najmniej
dw6ch powiat6w: mieiskie~o t6dzkiego i ZOlerskiego.
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2. Opis potrzeb wskazujqcych na konieczncsc wykonania zadania publicznego, opis ich

przyczyn oraz skutk6w

W ostatnirn raporcie, jaki zosla/ opracowany na tema t stosunku Polakow do osob chorujacych
psvchrczn ie, pi .Polacy wobec chor6b psychicznych i osob cnoruracych psychiczrue",
przygotowanym przez Centrum Badan ia Opinii Publicznej w 2005 r., czytamy m. m., ze, zdaniem at
31% badanycn osoby chore psychlcznle rue rnaja szans na powrot do zdrowia Ankietowani uwazaja
r6wniet , ze osoby chore psycruczrue prawie zawsze zachowuja si~ niezrozumiale (45%), m6wlq od
rzeczy (43%), zaniedbuja sw6j wyglqd lub h lgien~ (42%), orzeiawtaja niepok6j w zachowaniu (41%).
Zdaniem badanych, bezposredru kontakt z osoba psychicznie chora najczescie] wywoluje u ludzi
zdrowych wspolczucie (57%) i zak/opotan ie (52%) oraz bezradnosc (38%), strach (37%) I litosc
(34%). Zdecydowana wiekszosc Polak6w, at 76%, uwaza, ie choroby psychiczne naleza do
schorzen, kt6re zazwyczaj ukrywa sie przed lnnyrru ludimi jako wstydliwe. Wi~kszosc respondent6w
(60%) odnotowuje w swaim otoczeniu glownie pejoratywne okresienia os6b chorych psych iczn ie. W
w/w raporcie czytamy, ze w ostatn iej deka dzie ruewiete zmlen il si~ spoleczny dystans wobec chorych
psychicznie wyrazany sprzeciwem wobec peln ienia przez nich roznych rol spolecznych - jego
nasilen ie zatezy od lego, w jakim stopn iu pe/n ione role WlqZq sie z copowiedztatnoscia za los
respcncenta. Jego rodz iny i spolecznosci lokalnej . I rak najmniejszy sprzeciw (jedynie ze strony 15-16
% ank ielowanych) prezentowany by/by w sytuacji, gdyby osoba chorujaca psychicznie rruala bye
dane] osoby kolegajkoletankq z klasy bqdz sas iadern. Sprzeciw 28 % badanych wzbudzilaby osoba
chora psychicznie, kt6ra mia/aby bye bliskim wspolpracowmkiem osoby zorowej Jut dla 41 %
badanych nie do przyjecia bylaby sytuacja , gdyby osoba choruiaca psyclucznie miala bye
wspollokatorern na wczasach Od 58 do 63 % ankretowanycn sprzeciwHoby sie, gdyby osoba
cnoruiaca psychicznie rmala bye ich: synowa/zleciern, szefern, nauczycielem lub proboszczem ich
parafii, 72-75 % respondent6w nie zgodzi/oby sie na chorujaceqo psychicznie posta z ich okrequ czy
burmistrza, a 76 % - na leczaceqo ich samych ekarza cnorujaceqo psych icznie. Najw iece] , co jest
symptomatyczne, bo at 82 i 85 % ank ietowanych rue wyrazitoby zgody na to, aby osoba chorujaca
psychiczn ie byla nauczycielem lub opiekunkqJoprekunem ich dz tecka
Powyzsze dane wskazuia na to, z jakim odbiorem spolecznym sporykaja si~ osoby chorujace
psychicznie w ich otoczeniu Takl , krzywdzqcy i stereotypowy stosunek spoleczenstwa do osoo
cboruiacvcf psychicznie, ma bezposreome przelozerue na pelnienie przez te osoby r61 soolecznych,
zwtaszcza W obliczu de'icytow wynikajqcych z samych objawow choroby psychicznej (ooruzerue
aktywnosc., zaruzona sar-cocena. wycofanie z konlakl6w spofecznych). Natomiast Integracja
spoteczna, pelnienre r61 spolecznych. poojecie pracy zawodowej , to czynniki, ktore przyczyniajq sie do
lepszego funkcjonowania os6b cnoruiacych psychicznie , rzadszych pogorszen stanu zdrowia,
rzadszych nosprta tizac ii, bardz ie] wyrownaneqo ich stanu psychicznego. Ma to rowniez pozytywne
przelozen ie na mniejszy odsetek os6b chorujqcych psychicznie - korzystajqcych ze swiadczen opieki
spolecznej, wi~kszy odsetek os6b chorujqcych psychicznie - pracujqcych i p-1acOl.cych podatkl do
skarbu panstwa, mn tejsze nak/ady ze strony skarbu par'lstwa na leki psychotropowe (w znacznej
mlerze - refundowane). Negatywne stereotypy, jak wynika z przytoczonych powyzej badan, majq
swoje zr6dlo g/6wnie w braku wiedzy spoteczenstwa na temat charakterystyki chorob psychicznych,
sposobu funkcjonowania os6b charujqcych psychicznle - brak wiedzy, d05wiadczenia w
bezposrednim konlakcle z osobami chorujqcymi psychicznie i, dodatkowo, cz~sto przeklamany i
krzywdzqcy przekaz, jaki piynie z mediow nt os6b chorujqcych psychicznie (w med lach osoby
chorujqce wciqz cz~sto przedstawiane sOl. jako niepoczytaine i polencjalnle niebezpieczne) ,
przyczyn la s i~ do utrwalania i powielania krzywdzqcych stereotypow wobec osob chorujqcych
psychiczn ie w sp~eczenstwie 1- w Ich nast~pstwie - do spolecznego i zawodowego wykluczenia tych
os6b .
Natomiast korzysci z przelamywanl8 negatywnych slereotypow w sp~eczer'lstwie wobec os6b
chorujqcych psychicznie przynoszq korzysci zarowno osobom choruJqcym psychlcznie, jak i
spoleczenstwu. Majq r6wniet pozytywny wplyw na funkcjonowanie gospodarkl krajowej . Zgodn ie z
danymi opublikowanymi przez KomisJ~ EuropeJsk~ Zfy stan zdrowia psychicznego dotyka at 27%
mieszkark 6w Europy. SytuaCJa ta kosztuje UnlE~ Europejskq okolo 3-4% PKB . g/6wnie na skutek
utraty produktywnosci chorych , zaburzen la psyc hlczne sa. najcz~sts~ przyczynq wczesniejszego
przejscia na emerytur~ I pobierania swiadczen z tytulu nlezdo lnosci do pracy W woj . /6dzkim osoby
chorujqce psychicznie stanowiq 8,2% ogOtu os6b niepelnosprawnych (dane z ostatniego, odnosnego
raportu : "Aktywnose zawodowa os6b nrepe1nosprawnych w wojew6dztwie 16dzklm", 2011 ). Wed/ug
powvzszeQo raportu osoby choruiace psychicznie zatrudniane sa bardzo rzadko, W waf. /6dzkim tylko
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5% sposrod pracujacych os6b ruepelnosprawnych to osoby chorujace psychicznie. Wedlug Instytutu
Psychologii Zdrowra tylko 2% chorych na schizofreme ma prace
Niniejszy projekt odpowiada na lak zdiaqnozowane problemy: sluzy przelamywaruu negatywnego,
spoleczneco poslrzegania osob wykluczonych z powodu choroby psychrcznej, poprzez reahzacje
plenerowej imprezy. z jeonej strony propagujqcej idee tolerancji oraz oedacej okazja do przekazania
uczestnikom rzetelnej wiedzy na ternat chorob psychicznych (Biegowi towarzyszyc beda stoiska
konsuJtacyjno-informacyjne , dot. chor6b psychicznych i sposobow radzenia sobie z nimi oraz
wspierania osob niepelnosprawnych z przyczyny choroby psychicznej), z drugiej zas strony
angazujqcej bezposrednio osoby chorulace psychicznie wraz ze zdrowyrni w realizacje wsp61nych
aktywnosci, co jest nieoceruonym sposobem na przetamywanie wzajemnych uprzedzen i
minimalizowanie krzywdzacych stereotypow, jak rowniez, zqodnie z idea wiodaca niniejszego
zadania: t:v.Iorzy warunki do wyr6wnywania szans os6b ruepelnosprawnych w zyciu spolecznym,
poprzez ich aktywizacje w zakresie rekreacji i aktywnosci fizycznej
Idea rnniejszeqo projeklu doskonale wpisuje si~ w zalozenia nStrategii rozwoju wojew6dztwa
16dzkiego 2020", w kl6rej c.zytamy m. in.: "Dzialanl8 rozwojowe oeda ukierunkowane na zapewruenie
wysokiego poziornu kapitalu spolecznego, zrnrnejszanie nierownosci spolecznych oraz wzmocnien ie
souoarnosct loka lnej, co w efekcie przvczyru sie do wzrostu spojnosci spolecznej wcjewcdztwa i
poprawy jakosci zyc ia ~ .. . ) Zmniejszanie nierownosci spolecznych odbywac si~ bedzie takze poprzez
re i n teg racj ~ grup wykl.rczonych i przeciwoztalanre przejawom dyskrvrmnacji. Wskazane sa dzialania
zrnierzajace do zmniejszan ia ubostwa ekonomicznego, zapewnienia rnozuwosc jak najszerszego
udziafu w zyciu spolecznym osobom zagrozonym wykluczeniem spolecznym, w szczeqolnosci
zagrozonych ubostwern, bezrobcciern, osobom niepelnosprawnym i starszym, oraz przedsiewztecia
ukierunkowane na przeciwdzialanie zjawiskom patoloqicznyrn Bardzo istotna grupq dZlalan bedz ie
wzrnacnianie sohdarnosci rniedzyludzklej . Sprzyjac temu beoa inicjatywy aktywizujace spolecznosci
lokalne, wspieranie seklora organizacji pozarzaoowych oraz ksztaltowanie tczsarncsci regionalnej .
Dzialania le beda mialy na celu budowanie zaufan ia i wi~zi spolecznych, promowa nie posta w
obywalelskich oraz aktywnosci na rzecz dobra wsp6lnego" Niniejszy projekt posluzy wlasn ie
zmniejszaniu nierownosci spolecznych poprzez reinteqracje os6b wykluczonych z przyczyny
nleoetrosprawnosci psychicznej. Jego real izacja bedzie rniala rowniez za zadanie przeciwdzialanie
dyskryminacji w/w grupy. Wdrotenie proponowanego projek tu bedzfe pozwalalo na promowanie ide:
jak najszerszego udzialu w zyciu spolecznym osob zagrozonych wykluczeniem z przyczyny chorobv
psychicznej , jak rowniez beczie upowszechniac ide~ solidarnosci miedzyludzkiej - kt6rej sprzyjaja
wszelkie inicjatywy sportowe - w tym przypadku Bieg.
Bieg souaemosci wpisuje sie tak2e doskonale w Cele slrategiczne "Wojew6dzkiego programu
wyr6wnywania szans os6b niepelnosprawnych i przeciwdzialania ich wykluczeniu spo{ecznemu oraz
pomocy w zalrudnianiu os6b niepelnosprawnych na lata 2014-2020", Ij. odpowiada na eel
strategiczny nr 1: Jworzenie warunkow umozliwlajqcych osobom niepelnosprawnym r6wnoprawn y
udzial we wszystkich sferach zycia", uszczegOfowiony zvo'Jaszcza w ramach Cel6w operacyjnych nr 1:
"Podniesienie poziomu 5wiadomosci spoleczenstwa na lemat os6b niepelnosprawnych , ich praw,
po:rzeb i mozliwosci oraz wkladu we wszystkie sfery zycia" oraz nr 5: "Tworzenie warunk6w
umoziiwiajqcych osobom niepelnosprawnym dost~p do przeslrzenl publicznej I prywatnej oraz
uczestnictwa w .i.yciu spofecznym". Bieg solidarnosci wpisuje si~ rowniez doskonale w Powiatowy
Proqram Wspieranla Os6b Niepelnosprawnych dla t.odzi .

3, Opis grup adresatow zadania publicznego

Adresataml Biegu solldamosci jest 30 os6b niepelnosprawnych z przyczyny choroby psychiczneJ 
gl6wnie chorujqcych na schizofren i~ - zamieszkujqcych na terenie woj. 16dzkiego, zwlaszcza dw6ch
powiat6w wojew6dztwa i6dzklego: miejskiego t6dzkiego i Zgierskiego (z orzeczonym stopn iem
niepelnosprawnosc i). Niepelnosprawni adresaci projektu to gl6wnie podopieczni Towarzystwa
PrzYjacl6i Niepe1nosprawnych: mieszkancy M,eszkan Chronionych w todzi i Jedliczu A k/Grotn ik
(powiat Zglerski), pacjenci Zakladu OpiekJr'czo-Leczniczego w Jedliczu A , podopieczni
Srodowiskowego Domu Samopomocy i Klubu "Wi~i. " dla os6b choruja..cych psychlcznie w todzi,
uczestnicy dzialan aktywizujqcych spolecznie i zawodowo, prowadzonych na terenie woj . 16dzkiego ,
przez Oferenla i podmioty wsp6lpracujqce. Sa.. 10 osoby majqce problemy z funkcjonowaniem w
spoleczenst:v.lie i nawiqzywaniem konlakl6w interpersonalnych, oraz slabq umiej~tnosclq

konstruktywnego radzenia sobie z negatywnymi emocjaml Cechuje je sklonnosc do izolacjl, nisk i
poziom zaradnosci I aktywnosci zyciowej wynlkajCl,cy z samej choroby. jak r6wniez z - bardzo cz~sto 
lrudnej sytuacji ekonomicznej (zwykle sa.. to osoby nieaktywne zawodowo. ulrzymuja..ce si~ z
niewlelkich swiadczen socjalnych). Osoby te wezmq udzial w imprezle sportowej Bleg solidarnoSci.
Rekrutacia realizowana bedzie we wszystklch plac6wkach i podmiotach , w kt6rych Oferenl i podmioty
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zaorzvrazruone prowadza ozralama wspierajace i aktywizujace wobec osob niepelnosprawnych ,
chorujacych psychiczrue , jak r6wniez na tererue innych placowek/poomtotow, wspierajacych osoby
niepelnosprawne (np. MOPS, GOPS, szpilale i poradnie psychiatryczne na terenie woj loczkieqo)
poprzez ekspozycre plakatow promocyjno-rekrutacyjnych oraz rozdawnictwo ulotek. Rekrutacja
uczestrukow do Biequ prowadzona oedzre oroqa zgloszen osobistych. ktore zbieral beczle zesp61
projektowy, jak r6wniez drogq elektroniczna: uruchomiony zostarue dedykowany acres mailowy.
Zgloszenia osobiste beda odpowiedzia na karnparue promocyjno-rekrutacyjnq, przeprowadzana przy
uzyciu plakat6w i ulotek U.w.).
Ponadlo zadanie skierowane jest do rnieszkancow woj lodzkieqo . kt6rzy beda uczestniczyc w w/w
imprezie jako goscie/widzowie . Do udzialu w wydarzeniu zaproszeni zostana;
- osoby chorujace psychicznie z regionu 16dzkiego
- przedslawiciele wfadz lokalnych, samorzqdowych
- orqanlzacje pozarzadowe wspierajace osoby wykluczone spoleczrue lub zagrozone wykluczeruern
spolecznym z przyczyny choroby psychicznej
- organizacje pozarzadowe dziatalace na rzecz innych grup os6b wykluczonych i niepelnosprawnych
- przedstawiciele srodowisk zajmujctcych sie leczeniem i renabijtacja osob cnoru iacych psychicznie i
In niepelnosprawnych (pracownicy: placowek medycznych tecznictwa psycruatrvczneqo,
Srodowiskowych Dom6w Samopomocy, Warsztat6w Terapii Zaieciowe], Osrodkow lnterwencji
Kryzysowej, etc )
- mieszkancy regionu .
Rekrutacja do udzialu w wydarzeniu prowadzona bedzie poprzez akcje rnanmqowa, ekspozycje
plakal6w I rozcawnictwo ulotek, infonmacje zamieszczone na stronie internelowej Oferenta oraz
podmiot6w wspotpracuiacych. do czesci z zaproszonych gOSCI rozeslane zostana rowniez
zaproszerua (m. in. do przedstawicie li wladz lokalnych i sarnorzadu terytoria lnego).
W imprezie szacunkowo wezrnie udzial ok. 300 osob.
10 beneficjent6w nlepemosprawnych. choruiacych osyctucznie, wezrrue rown rez czynny ucz.a! we
wspolorpanizacj] Biegu. Uczestnicy ci zostsna zrekrutowan i soosrod os6b bedacych podopiecznymi
TPN i adresatam i dziatan aktvwizuiacych, realizowanych przez Oferenta. Uczestrucy ci zostana
wtaczent w reahzacje zadania na kazdym etapie jego wdrazania Rekrutacja bedzre prowadzona
poprzez cotoszen la w placowce Oferenta i organrzacji wspolpracujacvch.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z reatizacja zadania

publiczneqo, w szczeqolnosci ze wskazaniem w jaki spos6b przyczyru sre to do podwyzszenia

standardu realizacji zadarua .!"

IN;e dotyezy

5. lnformacja, ezy w ci~gu ostatnich 5 lat oferent/oferenci" otrzymalrotrzymali'! dotacje na

dofinansowanie Inwestycji zwiazanych z reallzaCjq zadania publicznego z podaniern inwestycji,

kt6re zostaly dofinansowane, organu kt6ry udzlelil dofinansowarua oraz daly otrzymania dotacji , 1 1)

IMeoctvczv

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji
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Celem gl6wnym zadania puoliczneqo, zaplanowanego do realizacji w niruejszyrn projekcie, jest
zwiekszenie aktywnosci os6b niepelnosprawnych z przyczyny choroby psychicznej w obszarze rekreacji
i sportu, Cel realizowany bedzie poprzez orqanizacje .rnprezy 0 charaklerze sportowym, ktora osoby
niepelnosprawne beda wsp6lorganizowac. oraz w ktorej wezrna udzial.
Cel g/6wny zrealizowany bedzie poprzez wdrozenie cetow szczeoolowych. do kt6rych naleza:
1.Aktywizacja oraz reintegracja sooieczna os6b mepelnosprawnvcb z przyczyny choroby psychicznej ,
poprzez ich udzial zarowno w organizowaniu wvoarzerua. jak i w jego realizacjl, co beozie mialo
pozytywne przelozenie na poziom aktywnosci i energii, samococzucre i poczucie wlasnej wartosci os6b
niepelnosprawnych z przyczyny choroby osychicznej. co z kolei przyczyni si~ do zrnniejszenia ich
tendencji do izolowania sie i wycofywama z kontaktow spolecznych. Reintegracja spoleczna os6b
chorujacych psychicznie bedzie miala rowruez pozytywne przelozenie na zmniejszerne dyslansu
porniedzy ta grupq a osobarni zdrowyrni psychiczrue, co wplyrue na zminimalizowame negatywnych
stereotyp6w zdrowej czesci sooleczenstwa wobec tych osob. uczba os6b niepelnosprawnych, ktore
czynnie beca brae udzial w 0 rganizacj i wydarzen ia 10, liczba os6b nieoelnosorawnyc h. kt6re beda
uczestniczyc w realizacji wydarzenia jako uczestnicy Biegu' 20
2.Podnleslenie poziomu aktywnosci osob niepelnosprawnych z przyczyny cnoroby psychicznej w
obszarze sportu, oraz integracja os6b chorujacych psyctucznie i osob zdrowych, jak rowniez z mnyrni
niepelnosprawnosc iarni, poprzez ich udzial w Biegu Integracja wlw grup na potu sportowej rywalizacji
przyczyni Sl~ do zmiany sposobu postrzeqarua osoo choruiacych psychiczme przez pozosta/ych
uczestnik6w zawod6w oraz calego wydarzenia: nie przez pryzmat choroby: ale przez pryzmat
wsp61nych pas] i potencja/u tych osob. U osob cboruiacycb psycnicznie zrnniejsza sie tendencje do
izolowania sie i wycofywania, w zwiazku z faktem dzielenia z innymi osobami zainleresowania, hobby
jakim jest bieqanie. Osoby niepelnosprawne z przyczyny choroby psychicznej poczuja sie mniej
wyobcowane ze spoleczenstwa, bardziej do niego przynalezne, bedace jego inteqralna i r6wnoprawnq
czescia, t.iczba os6b meoetnosprawovch. kl6re wezrna czynny udzial w Biegu jako zawodnicy: 20
Reinlegracja spoleczna I wzrost aktywnosci osob niepelnosprawnych z powodu choroby psycnicznej.
beda mlaly - IN wymiarze dlugofalowym - pozytywne crze-ozenie na tunkcjonowanis w/w os6b w
samodzielnym zyciu codziennym, rowniez w sferze zawodowej, na ktora maja doskonale przelozenie
poprawa urniejetnoscl spotecznych i remtecracja spoleczna W wyniku wzrostu aktywnosci spolecznej i
zawodowej os6b niepelnosprawnych z przyczyny choroby psychicznej - zmruejszy si~ licz ba
hospitalizacji oraz liczba osob obietych opieka w placowkacn zarnknietych dla osoo przewlekle
chorujacych psychicznie, na terenie woj. 16dzkiego, co poskutkuje zmnlejszenlem Iiczby srodk6w
finansowych przeznaczanych na ulrzymanle pomocy zdrowotnej dla tej grupy os6b mepelnosprawnych.
Wartosciq dodana. rea Iizacj i zadanla publicznego b~dzie podniesienle poziomu wiedzy uczestnik6w
imprezy plenerowej na temat chor6b psychicznych, rehabililacji i dost~pnych form aktywizacji I

remtegracjl os6b nlepelnosprawnych z przyczyny chor6b psychicznych, poprzez materialy edukacYJne
przekazywane na stoiskach i informacje podawane ze sceny. W zwi9.zku z faktem, ie duza cz~sc

negatywnych stereotypow wobec os6b nlepelnosprawnych z przyczyny choroby psychlcznej wynika z
niklej wiedzy spoleczenstwa dot. chor6b psychicznych i charakteryslyki funkCjonowama os6b
chorujqcych psychicznie, podniesrenl€ pozlOmu tejze wiedzy przyczynl si~ do zmlnlmalizowania
negatywnych, krzywdzqcych SlereOlyp6w, i zastClPienia ich rzetelnymi informacjami, kt6re nie Sq
wat1osciuja.ce, a przyczyniajq S!~ do postrzegania choroby psychicznej jako jednej z licznych chor6b,
dotykaja.cych Iudz i, nIe maja.cych wplywu na prezentowan9. wartosc da neJ osoby VI spoleczenstwie.
B~dzie to 0 lyle istotne, ie w bezposrednim sctsiedztwie miejsca zamleszkania wielu sposr6d
zak~adanych gosci Imprezy niedawno powstal i funkcjonuje SrOdowiskowy Dam Samopomocy dla os6b
chorujetcych psychicznie - co dla mieszkar'lc6w okolicy jest nieznana. i - cz~stokroc - niezrozumial~

nawosciq,

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Teren Skansenu Lotnlczego nalezqcego do Portu Lotnlczego tOdz im. Wladyslawa Reymonta
Adres: ul. Pilska 4, 93-467 t6di:
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8. Opls poszczeg61nych dzialan w zakresie realizacji zadania publiczneqo!"

Program realizacji cateqo zadarua publicznego Bieg souaernosc! z osobami chonuecymi osvchiczme
obejrnuje nastepujace dzialarua szczeg61owe:

1 Przygotowanle i promocja imprezy plenerowej p.n Bieg souosmosci Z osobami cnoruiecyn»
psychicznie wraz z rekrutacja uczeslnik6w niepelnosprawnych.
W ramach przygotowania Biegu wykorzystane zostanie dofinansowanie bedace przedrmotern
ninlejszego wniosku.

Rekrutacja prowadzona beczie przez zespol projektowy, kt6ry nastepnie zajrnowa! si~ bedz ie
kcordvnacia poszczeqotnvch ozialan w ramach projektu. Rekrutacja reafizowana bedzie w ciqg u
pierwszego tygodnia reahzacn projektu i zaowocuje wylonieniem grupy min. 10 osob ruepelnosprawnych
z przyczyny choroby psychicznej, kt6re beda aktywnie uczestniczyc w przygotowaniu wszystkich zada n
projektu. Klerownik B/egu i specjahsta ds. ewaluacji zyskaja w ten spos6b lqcznie 10 os6b, kt6re oeda z
nimi scrsle wspolpracowac I wspierac w reallzacji zadan, zwiazanych z przygotowaniem,
poprowadzeniem i zarnknieciern imprezy. uczestrucy projektu beda przygotowywac, a nastepnie
obsluqiwac stoiska podczas imprezy, nadzorowac trase Blegu, prowadzic badama ankietowe wsrod
uczestnikow wydarzenra. Beneficjenci ostateczni zaanqazowam b~dq rowniez w dystrybucje zaproszen
I matenalow promujacych wydarzenie.
W ramach promocj i przygotowa ne ZOS tanq ulotki (1 000 szt.) i plakaty (100 52!.) promuj"lee i
zapraszajace na wydarzerne. przygotowane zostana rowniez zaproszen ia (100 szt.), ktore zostan a
rozeslane - zgodnie z opracowanymi na wstepie reahzaqi projektu - hstarni dystrybucyjnyrni. Materialy
promocyjne dystrybuowane beda g/6wnle na tererue m t.odzi i powiatu zgierskiego.
Produkty: lista bezposredmch uczestnik6w projektu, plakat, ulotka, zaproszenie, listy dystrybucyjne
materia/ow promocyjnych I zaproszen. Wskaznlki realizacji: hsty obecnosci uczestnikow projeklu
podczas aktywnosci sluzacych przygotowaniu imprezy oraz podczas irnprezv, dokumenlacja
fotograficzna z imprezy
Wszystkie materiaiy prornujace wydarzerue beda zawieraly inforrnacje 0 wspolfinansowaniu ze srodkow
Prezydenta Miasla Lodzt. jak rowniez beda zawieraty stosowne logotypy Prezydenla Miasta t.odz:

2. Przygotowanie i prowadzenie pocczas imprezy, punktow konsuttacyjno-mformacvjnycn na
ternat cnorob psychicznych, rnozhwcsci uzysxarua zatrudnienia i in. form aktywizacji i wsparcia ,
dla osoo choruiacych psychicznie.

W rarnach punktow konsuitacyjnych uruchorruone zostana m. in. nastepuiace stoiska:
- Punkt i~formacyjny w zakresie psycruatrii i psychologll
- Punkt rformacylny w zakresie aktywizacji. w tym - zawodowej - os6b chorujacych psychicznie, rn. in.
dot. r6znorodnych narzedzi ekonomil spolecznej, sluzacej powrotowi na rynek pracy os6b
niepelnosprawnych z przyczyny choroby psycrucznej (sp6ldzlelczosc socjalna, flrmy spoleczne)
Na stoiskach, opr6cz porad ekspert6w, beda dostepne dla wszyslkich uczestnik6w wydarzenia
materiaty edukacyjno-Informacyjne doryczace mozhwosci, jakie osoby chorujace psychicznie majq w
zakre51e leczenia, rehabilitacj i, aktywlzacji i podejmowania aktywnosci zawodowej Prezentowane b~dq

m. In. dobre praktyki - w tym oferenla I podmlotow wspolpracujqcych - w zakresie rehabililaCj i i
aktywizacjl oraz readaptacji spoleczno-zawodowej osob chorujqcych psychicznle. Prezentowany b~dzie

tak.ze dorobek i oferta Zakladow Aktywnosci Zawodowej oraz sp6ldzielni socjalnych z reglonu /6dzklego,
ktore powstaly I funkcjonujq w oparciu 0 osobistq prac~ czlonk6w, rekrutujqcych si~ sposrod osob
zagrozonych wykluczeniem spolecznym w tym - os6b niepelnosprawnych, r6wniez z przyczyny choroby
psychicznej,
Osobami obs/ugujqcyml stolska, w lym - udzielajqcymi informacji uczestnikom imprezy i
dystrybuuJqcyml matenaly promocyjne I edukacyjne, b~dq beneficjenci ostateczni niniejszego projeklu.
B~dq oni zaangazowani w organizacj~ i funkCjonowanle stoisk pod kierunkiem koordynalora Imprezy.

3. Organizacja Biegu so/Jdamosci Z osobami chorujCjcymJpsychJczme.
W organizacj~ Biegu wlqczenl zostanq beneflcjenci ostatecznI projektu na kazdym JeJ etapie, min.:
wyznaczanie trasy, zabezpieczenie trasy, obsluga stanowisk s~dziowskich i namiot6w dla uczestnikow,
obsluga uczestnik6w pod wzgl~dem zapls6w do udzia/u w Biegu, przydzlelania numer6w startowych,
rozdzielanla koszulek, monilorowania trasy Blegu, wsp6lpraca przy kwalifikacjl i nagradzaniu
zwycil$.zcow.
Produkty: 1 wydarzenle plenerowe p. n Bieg solJdarnOSCI z osobami choruja.cymi psychicznie, 1
5cenariusz imprezy, Wskazniki realizacji dokumentacja fotograficzna z reallzacjl Biegu, lista
uczestnik6w Biegu, lisla zaproszonych gosci
Wszystkie materialy promujqce wydarzenie, eksponowane podczas jego realizacji, b~dq zawieraly
i n fo rmacj~ 0 wsp6ffinansowanlu ze srodk6w Prezydenta Mlasla t.odzi, jak r6wniez blildq zawiera/y
s1osowne logotypy Prezydenta Miasta t.odzi. Informacja 0 wsp6/finansowaniu wydarzenia ze srodkow
Prezydenta Mlasta t.odzi bedzle r6wniez podawana ze sceny, co naimniei 3-krotnie podczas
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wydarzenia : na poczatku (przy otwarciu) . podczas rozpoczecia Biegu i po zakonczeniu Biegu, podczas
wreczaoia nagr6d.
Za prawidlowy przebieg realizacji zadania publicznego oeczie odpowiedzialny koordynator, osoba z
dlugoletnim doswiadczen iern w pracy z osobarni chorujacyrni psychicznie, jak rowniez leqityrnujaca si~

wiedza i ooswiadczeolem w zakresie zarzadzania zespolern pracowniczym. a takze w zakresie
zarzadzarua reanzacja projektow finansowanych ze srcckow krajowych i wsp6lnotowych . Bedzie on
kooroynowat I kierowal pracami poszczeg61nych os6b zaangazowanych we wdrazanie zacania . Do
realizacji zadarua zaangazowany zoslanie takze specjalrsta ds obsluqi finansowej : osoba z wieloletrurn
doswiadczenlern w zakresie rozliczania projekt6w finansowanych ze srodkow krarowych i
ws p6lnotowych.

9. Harmonog ram 131

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 05-09-2015 do 30-09-2015

Poszczeg61ne dzielania w zakresie Terrruny realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny

real izowanego zadania poszczeg61nych za dzialanle w zakresie realizowanego
14'

dzialan zadania pubhczneqopublicznego J

Przygotowanie. promocja i
organizacja nnprezy plenerowej
Bieg solkiemosci Z osobami

05 09.-13 09.2015 Oferent: Towarzystwo PrzYlac i61
chorujqcymi psychicznie wraz z Nrepeloosprawnvch
rekrutaqa uczestnik6w
bezposreorucn zaoama
Przygotowanie i prowadzenie
podczas imprezy, punktow
kon suItacyj no-informacyjnych na o ferent: Towa rzyswo PrzYl8cio!
temat cnorob psychicznych. 05 09.-13.09 2015

Niepel nosprawnych
rnoznwosci uzyskania zatrudnienia i
in. form wsoarcia I aktywizacji, dla
os6b choruiacvch psychicznie

Koordynacja reatizacji zadarua 05.09.-30.09 .2015 Oferent: Towarzystwo Przyjaci61
Niepel nosprawnych

Zarnkrnecie, podsumowanie I 13.09.-30.09.2015
Oferent Towarzystwo Przyjaciol

rozliczerue realizacj zadania Niepelnosprawnych

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publiczneqo"

Organizacja imprezy Bieg soiiaemosci Z osoben» chorujqcymi osycb icznie dla min. 300
uczestnikow/widzow przyczyni si~ efektywrue do rehabililacji i aktywizacji os6b mepelnosprawnych z
prt:yczyny choroby psvchrczne]. glw w obszarze spor1u i rekreacj i, do przelamywania barier i
uprzedzen zdrowej czesci spoteczenstwa wobec os6b chorujacych psych icznie , do alctywne j integracj i
spotecznei osob niepelnosprawnych z przyczyny choroby psychicznej, do upowszechruarua Ide i
aktywizacji - rowniez zawodowej - osob choruiacvch osycnicznie oraz do zapoznama uczestmkow
wydarzen z dobrymi praktykami w tym zakresie (stoiska obsluqrwane beda min. przez sp6ldzielnie
socjalne utworzone przez osoby po kryzysach psychicznych - w tym Oferenta - oraz Zaklady
Aktywnosci Zawodowej dla os6b choruiacych psychiczrue) - co w konsekwencji pozwala na
wyrownywanie szans tych osob, zna jdujqcych si~ w szczeg61nie lrudnej sytuacji. Uczestnictwo w

rz golowaniu, organizacji I aktywny udzial beneficjent6w w wydarzeniu przyczynl sie do 0 ra Ich

to



aktywnosci wlasne], funkcjonowania spolecznego I podniesienia poziomu ich poczucia wlasnej
wartosci.
Osiqganie rezultat6w morutorowane bedzte przez koordynatora projektu pelmaceqo r6wniei: obowiazki
specjahsry odpowiedzialnego za monitoring I ewaluacje, przy uzyciu metody desk-research, na
podstawie dokumentacji powstalej w ramach realizacji projektu, jak rowniez na podslawie wynik6w
kwestionariuszy ankiet, kt6re w/w osoba opracuje na potrzeby niniejszego zadania, przeprowadzi przy
ich uzyciu badania uczeslnik6w projeklu (podczas real izacji imprezy plenerowej), opracuje wyniki oraz
przygotuje raport ewaiuacyjny na koruec realizacji projektu, Z kt6rego rekomendacje pOS1UZq
oterentowi jako istotny wskaznik w zakresie osiaqniecia rez.iltatow niniejszego zadarna publlcznego,
1ak rowniez w zakresie planowanych, przyszlych, anaiogicznych dzialon i projektow.
Rezultaly twarde:
1.Uczestnictwo beneficjentow ostatecznych projektu w przyqotowanru i orqanizaqi imprezy plenerowej
- 30 h (20 h przyqotowan + 10 h obsJuga imprez i aktywny udzial w wydarzeniach)
2.0bj~cle irnoreza 0 charakterze sportowym i rekreacyrno-mtecracvjnym min. 300 uczestmkow, w Iym:
3.0bj~cle impreza 0 charakterze sportowym I rekreacyino-inteqracyjnvrn mil). 30 uczestnik6w
niepelnosprawnych z przyczyny choroby psychicznej
Rezultaly rniekkie
Aktywlzacja i integraqa spoleczna os6b ruepelnosprawnych z przyczyny choroby psvchicznej poprzez
udziat, wraz z osobami zdrowyrm psychicznie, w imprezie sportowej oraz rekreacyjno-inteqracyjnej ,
edukacyjnej i antydyskryminacyjnej oraz poprzez aktywny udztal W przygotowywaniu i organizacj i
imprezv

IV. Kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgl~du na rodzaj koszt6w:

Lo. Rodzaj kosztow 10) Koszt z lege do z tego z KOSZI do pokrvcia

N calkowily pokrycia finansowy ch z wktadu

~ (w zl) z srcdkcw osobowego w tym

~
wnioskowa wlasnych, pracy spolecznej

0 nej dotacj i srockow cztonkow
-" .x: (w zl) z innych irOde{ i swi adczen<l) -;;; z--;;; 0 III . w tym wp'at l wolon tar iuszy0 c 'Ec: '0 opia t adresatow (w zl)'0 .~!!!. 'm- zadania
-0 N '" 17}.." (J) "0

publicznegog 0 0
:.: 0::: (w zl)

I
koszty mervtoryczne I~) po
stro rue Oferenta:
Tcwarzysrwc Przy jaci61
Niepelnosprawnych

1 Koszt ochrony, uzyskani a
zezwcleri, zapewnienia
zap lecza sanilarnego 1 1 700.0 0 usluga 1 700.00 1 400,00 300,00 .
podcz as imprezy
plenerowe j

2.
Zabezpieczenie
organizacji Biegu

1 1 000 ,00
ushJgal

1 000,00 1000,00 - -
sotkiemosci : oznakowanie kornplet
i zabezpieczenie trasv

3.

Opieka rneovczna 1 600,00 usluga 600,00 600,00 - -
podc:zas Bleg u

4.

Ubezpieczen Ie
1 50000 U$fuga 500,00 500,00

wydaraenia

I]



II
Koszty obslugi~' zadania
pubuczneqo, w tym koszr,
administracvjne po strcrue
Oferenla . -

1.

Nie dolyczy

- - - - -

III Inne koszty , w tym xosztv
wyposazerna I prorncqi po
slronie Oferenta: -

1.

Nie dotyczy - - -

IV Og61em: 3800 ,00 3500 ,00 300 ,00 .

2. Przewidywane zrodla finansowania zadania publicznego

1 Wnioskowana kwota dotacji
3 500 00 zl 92 ,10 %

2 Srodki finansowe wlasne \

300.00 zl 7,90 %

3 Srodki fina-isowe z innych trade! ogO/em (srodk i finansowe wyrruenione
w pkt. 3 1-3 3)i1)

0.00 zl 0 %

3.1 wplal)ll optatvadresat6w zadania publicznego I ' )

0,00 zl 0 %

3.2 srco:« finansowe z innych zrodel publicznych (w szczeqolnosci: dotac je

Z budzetu panstwa lub budzetu jednoslki samorzacu terytorialnego,
funduszy celowych, srodki z funduszy strukturalnych) 17 )

0.00 zl o ':l/~

3.3 pozoslale 1 f)

0.00 zl 0 %

4 Wklad osobowy (w Iym swiaoczerna wolontanuszy I praca spoleczna

cztonkow) 0.00 zl 0 %

5 OgOlem (srodki wymienione w pkt 1- 4)
:3 800.00 zl 100 %

3. Finansowe srodki z innych zrodel pubucznych"!

Nazwa organu administracji I Kwota srodk6w I Informacja 0 tym .

12
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publieznej lub mnej jednostki (w zl) czy wniosek (oferta) -
sektora finans6w publicznyeh o przyznanie w przypadku

srodkow zostal (-a) wruoskow (ofel1)
rozpalrzony(-a) nierozpatrzonych do
pozytywnie, czy lei czasu zlozenia
nie zostal(-a) niniejszej oferty
jeszcze
rozpatrzonyt -aI

Nie dotyczy - AKJNIE1
) -

Uwagl, kl6re rnoqa rniec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

1. lasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22
)

Aby zrealizowac zadania przewidziane w ramach niniejszego projektu oferenl zaanqazuje
wyspecjalizowana kadre. Bedzie to zar6wno wykwali fikowany personel merytoryczny oraz
adrninistracyino-ksieqowy, ooswiaoczony w realizowaniu i roz ticzamu projekt6w finansowanych ze
srodkow publicznych oraz wsp6lnotowych .
Do realizacil niniejszego projeklu zaplanowano nastepujaca kadre:
Koordynalor projektu - osoba z wyksztafeeniem wyzszyrn, legitymujC\ca sie wieJoletnim
doswiadczeniern w pr8CY z osobami chorujacyrni psychicznie, jak rowniez doswiadczeniern w
zakresie zarzadzania realizacja projektow finansowanych ze srodkow krajowych i wsp6lnolowych.
Obsluga finansowo-ksieqowa (rozliczenie projektu ) - osoba legitymujClca sre wieloletnim
doswiadczeniern w zakresie rozliczania projektow finansowanych ze srodkow krajowych i
wscol notowvch

2. Zasoby rzeczowe oferentaloferent6w1) przewidywane do wykorzystania przv realizacji zadania23
)

Zasoby lokatowe i rzeczowe Oferenta : Oferent jest w posiadaniu 4 budynkow/zespotow
pomieszczeri zlokalizowanych w lodzi i na tererue woj . 16dzkiego. W lodzi zlokalizowane beozie
biuro projektu . w pomieszczeniach biurowych, jakimi dysponuje Oferent. W ramach projektu
wnioskodawca zarnierza wykorzystac sprzet, w kt6rego jest posiadaniu : sprzet kompu lerowy i
audiowizualny, w pef"1i wyposazone biuro : telefon, kserokopiarki, fax, costeo do internetu.

3. Dolychczasowe doswiadczenia w realizacj zadan publicznych podobnego rodzaju (ze

wskazaniem , kt6re z tych zadari realizowane byly we wsp6lpracy z adrninistracja pubticzna).

Oferent dotychczas realizowaUrealizuje , m. in., nasteouiace programy/projekly:
-Miejski Osrodek Pomocy Spoleczne] - prowadze-rie Srodowiskowego Domu Samopomocy i
Mieszkari Chronionych dla osob przewlek le chorych psychicznie
-Panstwowy Fundusz Rehabilitacjr Os6b Niepefnosprawnych - wspieranie projektow
realizowanych na rzecz osob niepelnosprawnych orzez organizacje pcza rzadowe
-Narooowy Fundusz Zdrowia - Zaklad Oo ieki Leczniczej : Hos tel dla osob chorujacych
psychicznie: podstawowa opieka zdrowolna - przychodni a lekarska TPN VI Jedliczach
-Mmisterstwo Pracy i Polityki Spolecznej - Ludzie do ludzi- rozwijanie I podtrzymywanie
aktywnosci spolecznych osob chorujacych psychicznie
'Panstwowy Fundusz Rehabilrtacii Os6b Niepelnosprawnych - Spolkanie Wiqilijne Podopiecznych
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i przekazywaniem danych osobowych. a takze wprowadzaruern ich do systemow inlorrnatycznych,

osoby. kt6rych te dane dotycza, zloiyly stosowne oswiadczenla zgodnie z ustawa z drlla 29 sierpnia

1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Oz. U. z 2002 r. Nr 101, pOZ. 926, z pozn. zrn .) :

5) oferenUoferQnc i') skladsjacy niniejsza oferte nie zalega (~)/Z:alega( jq)1) z oplacaruem naleznosci

z tytuhJ zobowiazan padatkowychfskladek na ubezpieczenia spoleczne";

6) dane okreslone w czesci I nin iejsze] oferty sC! zgodne z Krajowym Rejestrem S"ldowym/wlasciwC1

ewieeRojq-'-);

Towarzystwa Przyjaci~ Niepemosprawnych
·t.6dzki Urzqd Wojew6dzki - zadanie pubhczne z zakresu pomocy spolecznej: Pomoc swiClteczna
·Regionalne Centrum Pol ityki Spoteczne] w todzi urnowa na realizac]e zadania p. n.: Teatroterapia
dla osob po kryzysie psychicznym - 2008 r.
·Starostwo Powiatu Zqierskieco - Prowadzenie Domu Pomocv Spoleczne] w Zoierzu

4. Informacja , czy oferent/oferenci" przewiduiet-a) zlecac reatizacje zadania publ icznego w trybie,

o kt6rym mowa wart . 16 usl. 7 ustawy dnia 24 kwielnia 2003 r. 0 dzielalnosci poiytku publicznego

i 0 wolontariacie .

IN,e dolyczy

Oswiadczam (-y). ze :

1) proponowane zadanie publiczne w calosci rniesci sie w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego

oferentaJoferentow 11;

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie/niepob ieranie" oplat ad adresatow zadania:

.~terentiOfe rend ) jest/sa" zwiazanyt-ni) niniejsza oferta do drua rozstrzyqniecia konkursu, tj. do 15

,...- -: : . bG6Q~01 S r.;
- ') ,'( ~ " \ "J

v , . I,A )" 'w zakresie zwlazanyrn Z otwartym konkursem otert, w tym z gromadzeniem , przetwarzaniem
Sl l-"

7) wszystkre podane w ofercie oraz zalacznixach informacje sa. zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym.

OWARZYSTWOPRZYJACl6t
NIE PEUWSPRAWNYCH

91·824ladt, 13 :. lowiszy (zomega 22
NIP725·10'51 -731 , R€go~ 47060671 5

tel/fax n4 7 1'0 1 f. [)f 20

.~~h;;TPH ... ..
(~:4Jl/JI~Jnej

lub podpisy os6b upewainionych
do skladania oswiaoczeri woli w irnieruu

oferenlaloferent6w I)

Data 19-08-2015 r.
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Zalaczruki ;
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadoweqo, innogo rejoetru lub ewidoncjr)
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezenlacj i podrruotow skladaiacych oterte wspolna niz
wynikaiClcy z Krajowego Rejestru Sadoweqo lub innego wfasciwego rejeslru - dokument
potwierdzajacy opcwaznierue do dzralarua w imien iu oferenta(-6w).

Poswiadczenie zlozenia ofertl5)

Adnotacje urz~dowe25)

I ) Niepotrzebne skreslic.
2 ) Rodzajern zadarua jest jedno lub wiecej zadan publicznych okreslonych w an. 4 usta .....)' z dnia 24 kwiemia
2003 r. 0 dzialalnosci pozyt ku pubhcznego i 0 wolontariacie
3) Kazdy z oferentcw skladajacych ofen" wspolna przedstaw ia swoje dane. Kolejni oferenci dolaczaja wlasciwe
pola.
~) Forma prawns oznacza forme dzialalnosci organizacji pozarzqdowej, podmioru, jednostki organizacyjnej
okresloua na pcdstawie obowiazujacych przepisow, W szczegolnosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne
i jednostki organizacyjne dzialajace na podstawie przepisow 0 SIOSUnJ...-U Pansrwa do Kosciola Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, 0 srosunku Pansrwa do innych kosciolow i zwiazkow wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe obej rnuja prowadzenie dzialal nosci
pozyrku publiczoego, uczniowskie kluby sportowe, ochomicze straze pozarne oraz inne. Nalezy zaznaczyc
odpowiednia forme lub wpisac inna.
5) Pcdac nazwe wlasciwego rejestru lub ewidencj I.

6. \V zaleznosci od rego, w jaki sposob organizacja Jub podrniot powstal.
7. Osiedle. solectwo lub inna jednostka pornocnicza Wypelnienie nie obowiazkowe. Nalezy wypelnic jezeli
zadauie publiczne proponowan e do realizacj i rna bye realizowa ne W obrebie danej jednostki,
, j 7'\ i,: wypelniac w przypadku miasta stolecznego Warszawy ,
9) Dotyczy oddzialow terenowych, placowek i innych jednosre k orgaruzacyjnych ofererna . Nalezy wypelnic jesli
zadan ie rna bye realizowane w obrebie danej jednostki organizacyjnej.
10, Nalezy okres lic czy podstawq 511 zasady okreslone w statucie. pelnomocnictwo, prokura czy lei. inna
podstawa. Doryczy rylkooferrywspolnej.
II) Wypelnic tylko w przypadku ubiegania sie 0 dofinansowaoie inwesrycji.
12) Opis musi bye sp6jny z harmonograrnern i kosztorysem, W przypadku oferry wspolnej - nalezy wskazac
dokladny podzia/ dzialan w ramach realizacj i zadania pubhcznego rniedzy skladajacymi oferte wspo lna,
131 W harmonogramie nalezy podac terminy rozpoczec ia i zakonczenia poszczegolnych dzialari oraz liczbowe
ckreslenie skali dzialan planowanych przy realizacj i zadania publicznego (tzn , rniar adekwatnych dla danego
zadania publicznego, np, liczba swiadczen udzielanych rygcdniowo, rniesiecznie, liczba adresarow).
1') Opis zgodny z kosztorysern.
15) Nalezy opisac zakladane rezultary zadania publicznego - ezy beda rrwale oraz w jakim stopniu realizacja
zadania przyczYlll si~ do rOZW1¥3nia problemu spolecznego lub zlagodzi jego negaTy\vne SkUlki.
16) Nalczy uwzg l ~dn i c wszystkie planowane koszey. w szczegoloosci zakupu usrug. zakupu rzeczy .
\\ynag,rodzen .
\'l)Doryczy jedynie wspieram.a zadania publicznego .
IS) Nalety wpisae koszty bezposrednio zv,1~zane z celcm rcalizowanego zadnnia publicznego.
191 W przypadku ofeny wsp61nej kolejni ofcrcnci dol,!czaj~ do tabeli inro m1acjy 0 s\voich kosltach.
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201 Nalezy wpisac koszry zwiazane Z obsluga i administracj a realizowanego zadan ia, ktore zwiazane s'l
z wykonywaniem dzialari a charakterze administracyjnyrn, nadzorczyrn 1 konrrolnyrn, w ryrn obsluga finansowa
i prawna projekru.
!I) Wypelnienie fakuliarywne - urnozliwia zawarcie w umowie postanowienia, 0 kt6 rym rnowa W § 16
ramowego wzoru urnowy, stanowiacego zalacznik nr 2 do rozporzadzen ia Mi nistr a Pracy i Pol ityki Spolecznej 2.

dnia 15 grudnia 20 10 r w sprawie wzoru oferry i ramowego wzoru umowy doryczacy ch realizacj i zadania
pub licznego oraz wzoru sprawozdan ia z wy konania tego zadania, Doryczy jedyn ie oferty wspierama rea lizacj i
zadania publicznego.
22) Informacje 0 kwalifikacjach osob, ktore bedq zatrudn ione przy realizacj i zadania publtcznego, oraz
o kwal ifikacj ach wolontariuszy, W przypadku oferry wspolnej nalezy przyporzadkowa c zasoby kadrowe do
dysponuj acych nimi oferentow.

23) Np . lokal, sprzet, rnaterialy, \V przypadku oferty wspo lnej nalezy przyporzadkowac zasoby rzeczcwe do
dysponuj acyc h nimi ofercntow.
:~I Odpis musi bye zgodny z aktualnym stanern fakrycznym i prawnyrn, niezaleznie a d (ego, kiedy zostal
wydany.
, ~ ) Wypelnia organ adrninistracji publicznej.
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