
Zalqczniki do rozporzqdzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 
14 kwietnia 2016 r. (poz. 570) 

Zatqcznik nr 1 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wvpelnlanla oferty: 
Ofertg naleiy wypetnit wytpcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegblnych polach 

oraz w przypisach. 

Zaznaczenie gwiazdkg, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, i e  naleiy skreflit niewtaiciwq odpowiedi, pozostawiajqc 

prawidtowq. Przyktad: ,,-/niepobieranie*". 


I. Podstawowe informacje o ztoionej ofercie 

II. Dane oferenta (-ow) 

Ill .  Zakres rzeczowy zadania publicznego 

I 

Wedlug najnowszych, oficjalnych danych Centrum Kontroli Chorob w Stanach Zjednoczonych ju i  1na 68 dzieci ma 
zaburzenia ze spektrum autyzmu. Zaburzenia te sklasyfikowane w ICD -10 w dziale Zaburzeh psychicznych i 
zaburzeri zachowania pod kodem F84, stanowiq jednq z najczqstszych przyczyn niepetnosprawnoici u dzieci, a w 

I poiniejszym wieku u dorostych. Koszty opieki nad doroslymi osobami z autyzmem sq bardzo wysokie, stqd istnieje 
I koniecznoii podejmowania dzialan ukierunkowanych na jak najwczeiniejsze ich wykrywanie oraz profilaktykq, 
aby w jak najwiqkszym stopniu ograniczyt zwiqzane z nimi skutki spoleczne. Wymaga to tworzenia odpowiednich 
programbw zdrowotnych. Program ,,Badamy dzieci w todzi" jest zarowno zadaniem z zakresu promocji zdrowia 
psychicznego jak i profilaktyki rozwoju zaburzen psychicznych. 

' Rodzaj zadania zawiera sig w zakresie zadari okreilonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoici poiytku 
publicznego io wolontariacie. 

"Termin realizacji zadania nie moie byt  dtuiszy n i i  90 dni. 



Cel zadania: Opracowanie i rozpropagowanie procedur, ktore mogiyby stanowit todzki model badah 

przesiewowych pozwalajqcy na prowadzenie procesu monitorowania rozwoju dzieci w pierwszych latach iycia 

tak, by m6c wychwytywat objawy zaburzen ze spektrum autyzmu (ASD) tub zagroienia ASD na pierwszym etapie 

ich ujawniania siq po to, by rodzice danego dziecka, w razie potrzeby, pod kierunkiem specjalistow mogli jak 

najszybciej wdroiyt dziatania interwencyjne. Wczesna interwencja w tym przypadku ma zapobiegaC pogtqbianiu 

siq i utrwalaniu problemu w wymiarze krotkofalowym, w dtugofalowym zai zapobiegat lub ograniczat zakres 

niepetnosprawnoici zwiqzanej z dysfunkcjq psychicznq. 

Miejsce realizacji: Zespoi itobkow Miejskich w todzi oraz Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu NAVICULA w todzi 

Grupa odbiorcow: ok. 600 dzieci w wieku od 16 do 30 miesiqcy, bqdqcych pod opiekq todzkich itobkow, ktdrych 

rodzice wyrazili zgodq na przeprowadzenie badania kwestionariuszowego oceniajqcego rozwdj ich dziecka w 

sferze komunikowania siq i relacji spotecznych 

Narzgdzie badawcze i przebieg badali objgtych dotowanym zadaniem: W ramach opisywanego zadania zostanie 

przeprowadzony pierwszy etap badan przesiewowych z uiyciem kwestionariusza M-CHAT-R/F jako 

dwustopniowego narzqdzia przesiewowego stosowanego w celu oceny, czy dane dziecko przejawia problemy 

rozwojowe , ktore mogq b y l  zwiqzane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Narzqdzie to przeznaczone jest do 

oceny rozwoju dzieci w wieku 16-30 miesiqcy. Przy jego pomocy specjaliici mogq ocenit ryzyko wystqpienia 

autyzmu u danego dziecka jako niskie, frednie lub wysokie, na podstawie wypetnionego przez rodzicdw i 

opiekunbw w itobkach kwestionariusza (20 pytari). 

Wynik kwestionariusza ma oczywiicie charakter wstqpny i informuje tylko, czy istniejq wskazania do 

podejmowania dalszych dziatan ( selekcja przesiewowa pierwszego stopnia), po ktdrej dzieci mogq zostat 

skierowane do obserwacji klinicznej przy uiyciu narzqdzia SACS-R a po nim do przeprowadzenia petnego, 

kilkunastogodzinnego procesu diagnostycznego. 

W ramach zadania badaniu kwestionariuszowemu poddani zostanq rodzice dziecka ( kaide osobno i obydwoje 

razem) oraz opiekun dziecka w iiobku. Taki sposob przeprowadzenia badan ma na celu wychwycenie 

ewentualnych roinic w ocenie poszczegolnych osob, odpowiadajqcych na pytania kwestionariuszowe oceniajqce 

to samo dziecko. Dzicki temu przekonamy siq czy ma to istotne znaczenie kto ocenia dziecko poprzez uiycie 

narzqdzia przesiewowego pierwszego stopnia jakim jest M-CHAT-R czy t e i  nie. Planujqc model badah 

przesiewowych, ktory miatby byt stosowany w kolejnych latach chcielibyimy uniknqt btqdow jakie mogq wynikad 

z na tyle istotnych roinic w ocenie rozwoju dziecka, i e  w rezultacie mogtoby ono zostad btqdnie zakwalifikowane 

do grupy poza dyspanseryjnej lub nadmiarowo kierowane do dalszych badah, co z kolei niepotrzebnie 

podnositoby koszty realizacji projektu. 

Kolejne etapy badan obejmujqce: drugi poziom M-CHAT-R/F ( follow up ), badanie narzqdziem obserwacji 

klinicznej SACS-R oraz przeprowadzenie diagnozy wtaiciwej w odniesieniu do dzieci, ktore znajdq siq w grupie 

wysokiego ryzyka zaburzeli ASD zostanq przeprowadzone przez placowkq referencyjnq osobno, nie stanowiq wiqc 

czqici opisywanego zadania, chod bqdq stanowity jego naturalnq kontynuacjq. 

Do przeprowadzenia badan w ramach zadania potrzebne bcdq dwie osoby przeszkolone w uiywaniu do cel6w 

I 



klinicznych kwestionariuszy M-CHAT-R/F. Planujemy, ieby praca jednej z tych osob nad analizq kwestionariuszy 

i dokonaniem podziatu dzieci na grupq poza dyspanseryjnq oraz grupe zakwalifikowanq do dalszych badan ( nie 

bedqcych ju i  czqiciq opisywanego zadania), mogta zostae opiacona z dotacji UMt, druga zai bedzie pracowat jako 

wolontariusz. Praca tej drugiej osoby bedzie stanowita nasz wkiad wiasny ( osobowy, przeliczony na godziny) w 

zadanie. Z uwagi na to, i e  do programu zgtoszonych jest ponad szeitset dzieci, przewidujemy i i  

opracowanie wszystkich pakietdw kwestionariuszowych i dokonanie przydziaiu do w/w grup bqdzie wymagato 

minimum 300 h pracy. 100 h przewidujemy dla specjalisty, ktory wykona pracq w ramach umowy dotowanej 

przez UMt  a 200 h wykona inny specjalista w ramach wolontariatu. Pierwszym specjalistq bqdzie p. Marta tazik- 

pedagog specjalny z przeszkoleniem do uiywania M-CHAT-R/F do celow klinicznych, wolontariuszem zai p. Mitosz 

Rozetti- dzieciqcy psycholog kliniczny, takie odpowiednio przeszkolony do uiywania w/w narzqdzia. Pracq 

specjalisty, ktory wykona pracq w ramach umowy wyceniamy na kwotq 60 zt/h, za5 pracq 

specjalisty/wolontariusza, tak jak jest to zwyczajowo przyjqte na 20 zl/h. 

2. Zaktadane rezultaty reallzacji xadanla publlcznegoI I ,., $,:* ;k&. .,, ...:,. 
Bezpoirednim rezultatem zadania bqdzie przebadanie ok. 600 dzieci, zakwalifikowanie czqici z nich do grupy poza 

dyspanseryjnej ( czyli takich dzieci, ktorych rozwdj wskazuje na niskie ryzyko rozwiniqcia zaburzen z krqgu ASD ) 

oraz wylonienie grupy dzieci ze Srednim i wysokim ryzykiem rozwiniqcia zaburzenia ze spektrum autyzmu i 

skierowanie ich na dalsze badania (weryfikacja follow up M-CHAT-R, badanie SACS-R jako drugi poziom przesiewu 

oraz wytonienie grupy dyspanseryjnej podlegajqcej procedurze pogtqbionej diagnozy specjalistycznej). Dokonana 

zostanie rowniei analiza ewentualnych roinic w sposobie dokonywania oceny tego samego dziecka przez roine 

losoby, a wnioski z tej analizy zostanq wziqte pod uwage przy planowaniu badati przesiewowych w kolejnyrn rokuj 

Ipo to, by mogly bye one obarczone jak najmniejszym ryzykiem btqdu. I 
Oczekiwanym rezultatem dtugofalowym bedzie zmniejszenie stopnia niepetnosprawnoici dziecka powodowanego 

zaburzeniami z krqgu ASD poprzez wskazanie rodzicom koniecznoici podjqcia szybkiej interwencji terapeutycznej 

b e  wczesnym stadium zaburzeti. I 

I IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego (w przypadku wigkszej liczby kosztow 
istnieje moil iwoft dodania kolejnych wierszy) 

LP. Rodzaj kosztu 
Koszt catkowlty 

(24 

do poniesienla 
z wnloskowanej 

dotacj13' 

do ponleslenla 
zq frodkdw 

Qlnansowych 

' 3 
Wartost kosztdw ogdtem do poniesienia z dotacji nie moie przekroczyt 10 000 zt. 



Oiwiadczam(-y), i e :  

1) proponowane zadanie publiczne bgdzie realizowane wytqcznie w zakresie dziatalnoici poiytku publicznego oferenta; 

2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy niepobieranie iwiadczeri pieniqinych od adresatow zadania; 

3) wszystkie podane w ofercie oraz zatqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 

4) oferent skladajqcy niniejszq ofertg nie zalega z optacaniem naleinosci z tytutu zobowiqzari podatkowych; 

5) oferent sktadajqcy niniejszq ofertq nie zalega z optacaniem naleinosci z tytutu skiadek na ubezpieczenia spoleczne. 


(podpis osoby upowaznionej 

lub podplsy osbb upowainionych 

do sktadania olwtadczerl wol l(ralo~8 T o ~ a r z y ~ ~ ~ 
Auyrmu 

w irnieniu oferenta) ODDZIAL w LODZ~ 
93-460 kodz. d. choclanowlcka 198 Data .............15.06 2016........................................... 

Tel. 042 GUO 21 00 
I'FGON 4715777!10 N I P  736 71 7,?.377

Zatacmik: 

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym - potwierdzona za zgodnoit z or~ginatem 

kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewldencji. 


'w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 


