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REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO

Dzialania na rzecz osob niepelnosprawnych
W trybie art. 19austawy 0 dzialalnoscl pozytku pubhcznego i 0 wolontsrlacie

(rodzaj zadania publicmego)~

Wydawanie publikacjl i material6w inrormacyjnycb dla os6b nlepelnosprawnycb oraz
promujlJcych twOIttOS~ osob niepelnosprawnych

(Kalendarz Oft rok 2015 pt. "Piekne jest w Lodzi, pi~kno jest W DBS")
(tytul zadania publicznego)

W okre ie od 22 wrzesnia 2014 do 31 pazdziernika 2014

W FORt\lIE
POWI ERZENIA WYKONYWAJ IA ZADA lA PUBLlCZt IEGO/WSPlER.ANIA \I/YKONA}J1A ZADA}!lA

PUBLlCZNcGO+l

PRZEZ

Prezydenta Miasta Lodzi

(organ administracji publicznej)

skladana na podstawie przepisow dzialu 11rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietn ia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie



( ) fundacja
( ) koscie lna jednostka organizacyj na
() inna .

1) nazwa: Stowarzyszeniena Rzecz Rehabilitacji Osob Niewidomych i Siabo Widzacych
"SpojrzeDie"

2) forma prawna:
(X) stowarzyszenie
( ) koscielna osoba prawns
() sp6Jdzielnia socjalna

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji:
Krajowy Rejestr Sadowy, nr 0000180857

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 07 lipca2000 r.

5) nr IP: 7262402 140 nr REGO : 472 53079

6) adres:
miejscowosc: L6di:. ul.: Dziewanny

nr po esji: 24, dzielnica tub innaje lnostka pomocni za: Baluty

gmina: m. Lodz powiat: m. Lodz

wojewodztwo: L6dzkie

kod poeztowy: 91-866

7) tel.: 426577941

poczta: L6di

faks: 42 657 78 11

e-mail: stow.spojrzenie@gmail.com
http:// www.blind.edu.pl

8) numer rachunku bankowego: 33 1560 0013 2026 000I 2175 1001

nazwabanku: Getin Noble Bank SA

9) nazwiska i imiona osob upowaznionych do reprezentowania oferentaloferentow *:

a) Marzena Wilczynska - przewodniczacy

b) lzabela Sakwa- zastepca przewodniczacego

10)nazwa,adres i telefon kontaktowy jednostld organizacyjnej bezposrednio wykonujace]
zadanie, 0 kt6rym mowa W ofercie:
Nie dotyczy

11)osoba upowaznionado skladania wyjasnieri.dotyczacych oferty (imie i nazwisko oraz
Dr telefonu kontaktowego)

Izabela akv a - 601 513 879
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12)przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatnapoZytku pubJicznego:

Celem Stowanyszenia "spojrzenie" jest organizowanie swiadczen rehabilltaeyjnych na rzeez niewidomych i
siabowidqcycb oraz dbanie 0 ieh profesjonalny peziom,
Realimcja tego celu ~puJe poprzez:
•ws~ i wspieranie zadail statutowychSpecjabtego <Xrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6 w Lodzl
(J6dzkie szkoly dla niewiclomych i slabowi~cych: zcspOl wczesnego wspomagania rozwoju,przedszkole,
szkola podsawowa, gimnazjum, liceum og6lnoksztalCi\ce, teclUJikum masazu,technikum prac biurowych,
mala policealna, internet),

zapewnianie ci~lej i system.atycznej opieki rehabilitacyjnej dzieciom i mlodzlezy
z problemami wzrokowymi,

• podejrnowanie dzialan rehabilitaeyjnych na rzecz os6b traCllCyeh wzrok,
propagowanie idei rehabilitaeji niepelnosprawnych wzrokowo,

• organizowaniowyjazd6w n::habiUtaqjnych i szkoleniowycb dla uczni6w niepemosprawnych
wzrokowo,

• organizowanie turnusowrebabilitacyjnych oraz prowadzenie dzialaIo~ci sportowo- rekreacyjnej dla
os6b z uszkodzonym wzrokiem,

• dzialaniena rzecz zatrUdnienia, aktywizacj i zawodowej i spolecznejoraz wyrownywania szanscsob
niepdnosprawnychoraz wspieranie i pomoc ich roclzinom,

• prowadzenie dziaialnosci w zakresieedukacji i wychowania osOb sJabawidzllcych i niewidomych oraz
os6b pncujl\CYch z nimi,

• prowadzenie szkoleftdla rodzic6wdzieci niepelnosprawnych wzrokowo
• opracowanie i wydawanie publikacji dotyczl\Cych problematyki zwiltZ8llej z uszkodzeniem wzroku,
• opraeowywanle i drukowaniebrajlemi rysunkiem wypukJym pomocydla niewidomycb.
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodcwe], pielegnowanie polskcsci oraz rozwoju

~wiadomoki narodowej, obywatclskiej i kulturowej;
• dzialaniaw zakresie kultwy, sztuki.oehronydObr kultUIy i dziedzietwa narodowego;
StoWfUZysz:enie ,,Spojrzenle" za dzialania prowadzone na rzeezos6b niewidomych

i sIaOO widzacych otrzymalo pozytywne rekomendacje od:
• Pa6stwowego FunduszuRehabi litacji Osob Niepemosprawnych - Oddzial LOdzki.
• Polskiego Zwi/tZku Niewidomych - Okr" LQdzki.
• BiuraRzec:znika Os6b Niepdnosprawnych Urzedu Miasta Lodzi,
• SOSWNr 6 w Lodzi (L6dzk.ie Szkolvdla Dzieci Niewidomvch i Siabo Widzacvch).

b) dziatalnosc odplatna pozytku pubticznego:
Stowarzyszcnie nie prowadzi 2:adnej dzialablo§ci odpIatnej, korzysta z dotac::Ji flnansowych ze srodkew
publicznych oraz ze ~rodk6w p'eniC;:tnych pocboclz4.cych od osob prywatnych (darowizny i sldadki
ezlonkowskie),

13) jezeli oferent .' ofereAci-tl prowadzi ! prowadzq,j)dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rej estru prz ds iebiorcow 0000 I '0857

b) przedrniot dzialalnosci gospodarczej:

Mirna wpisudo rejestruprzedsi~i0rc6w Stowarzyszenie ..Spojrzenie"nie prowadzi dziatalno§ci gospodarczej.
Stowarzyszenie jest org.anem zatozycielskim NZOZ•.spojrzenie". kt6reao przedmiotem dzialalnoocj jest
"praktylca mcdyczna i pozostata dziaIa1no~ zwie.zana z ochrolU\ tycia ludzkiego". NZOZ ,.Spojrzenie;' jest
plac6wlulniekomercyjn~swiadcZ<\QI uslugi med>'Cme dla os6b niewodnych i stabo widZ1\CYch poprzez kontrakt
zNFZ.
NZOZ "Spojrzcnie" jest odrc;bnym podmiOlem gospodarczym, dziala.i4cym niezaletnie cd StoWlUZ)'szenia,
od.· noSe finanso

II. ln fo rmacj a 0 sposo bie r e p rez ent acj i ofercn t ow wobec organu adm inis trac j i publicznc wraz

z prz)'toczeniem pods taw)' prawn ej lOI

I ic dOI)'C ZY
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ilL Szezeg6lowy zakres ruezowy zadaaia pUbliczoego proponowanego do realizacji

1. Kr6tka charakterystyka zada nia pu bticznego

zadanie bedzle realizowanepoprzez wydaniepublikacji promuiaee] dziatalnosc osob niepelnosprawnych
w formiekalendarza naSciennego na rok 2015 pt. "Pieknojest w Lodzi,plekno jest w nas". Do kalendarza
zostana wykorzystane prace pJastycz:ne wykonane przez osoby niepetnosprawne wzrokowo podczas
warsztat6w plastycznych.
Zadanie realizowane ie w terminie od 22 wrzdnia 2014 r, do 31 .emika 2014 r.

2. Opts potrzeb wskazujllcycb Da konieczno§c wykon8nia zadaola pubUcznego, opls ieh przyczyn

ariz skutkow

Analizuj~dostepne danedoty~ liczby niepelnosprawnych w Polsce (dane zamieszczone na srronieBiura
Pelnomocnika Rzadu ds. Os6b) wynika, te ok. 14,3% w Polsce stanewia osoby z orzeczeniem0 stopniu
nlepelnosprawnosci, rowniez dzieci i mlodziez do Ig roku Zycia,ezyli w wieku przedprodukcyjnym. Os1aJnie
dane zU~ Statystycznego w Lodzi wykazujl\, zewnaszym wojew6dztwi.e zamieszkuje 14% osob
nlepelnospeawnyeh. Ponad polowaniepelnosprawnych w woj. lOdzkim posiadawyksztalcenie podstawowe,
dlatego18k waznejest promowanienauki. Wyksztalcenie znaczaco wplywa na dalsze szanse zyciowe, a
zwtaszcza na moi:Jiwo~ zatrudnienie. osob niepelnosprawnych wzrokowo. Wzwiazku z tym Stowarzyszenie
..Spojrzenie" §CisIe wsp6Jpracuje ze Specjalnym Osrodkiem Szkolno--Wychowawczym or 6 w Lodzi, w kt6rym
dzieci niewidome i slabo widzacead 0 do 6 roku zycia maj'lmotliwoSc kompleksowej rehabilitacji w Zespole
Wczesnego Wspomagania Rozwoju, a takze dalszego ksztalcenia i rehabilitacjipDCZf\wszy od 3 roku zycia (w
SOSW or 6 istnieji\: oddzialy przedszkolne, szkolapodstawowa. gimnazjum.szkoly ponadgimnazjalne (liceum,
technikum), a takte studium policealne).
Anallzujac "Strategic: Rozwoju WojewOdztwa 16dzkiego na lata2007-2020" nalezy zauwazyc, ze zaplanowane
przez nas dzialania Sci~le wpisuj4, si~ w cele zawartew powytszym dokumencie, m.in. takie jak:

poprawajako5ci ksztalceniana wszystkichpoziomach,
promowanie idei nauki,

• wzrost znaczeniasportu, kultury i rekreacji w zyciumieszkancow,
• tworzeniewarunk6w sprzyjajClcych uczestnictwu w zyciu spolecznymosob wykluczonych lub

zagro:tonych wykJuczeniem spolecznym,
• zapobieganie i przeciwdzialanie problemomuzaleznien,
• zwiekszeniesamodzielnego funkcjonowania os6b niepelnosprawnych,

aktywizacja zawodowa osob z grup majdujl\cychsi~ w szczeg6lnieniekorzystnej sytuacji na rynku
praeyoraz pozostaji\.cych paza zatrudnieniem.

Rowniez nasze dziafania mieSZCZlJ.si~ w celach zawartych w Wojew6dzkim Programie Wyrewnywanla Szans
OsOb Niepelnosprawnych i Przeciwdzielaniu icb Wykluczenlu Spolecznemu oraz Pomocy w zatrudnieniu Osob
Niepelnosprawnycb na lata 2014-2020, kt6regoglownymcelemjest poprawa warunkOw zycia os6b
niepelnosprawnych poprzez:

• zwiekszenie uczestnictwaos6b niepelnosprawnych w zyciu spolecznymoraz akceptacji srodowiska
Iokalnego wobec osob niepelnosprawnych:

• zapewnienie wlaSciwej rehabilitacjiosobom niepelnosprawnym;
zapewnienie r6wnych szans w dostepie do edukacji na wszystkich poziomach;

• zwi~kszenie mozliwoki samodzielnego funkcjonowania os6b niepelnosprawnych oraz promowanie
innowacyjnych rozwi~ oa ich rzecz;

• poprawa zatrudnialnoki i wzmQ(:nienie politykir6wnoSci szans na rynku pracy os6b
niepefnosprawnycb.

Misjil polityki spolecmej w wojew6dztwie IOdzldm jest podnoszeniejako~ci Zycia ~r6d mieszkanc6w regionu
szczegalnie tych, kt6rzy re wzgl~u na trudnil sytuacj~ tycioWl\ nie S4. w stanie samodzielnie zaspokoic
podstawowych potrzeb bytowych. a przez to nie mogi\. uczestniczyc lub maj4 ograniczony udzial w tyciu
rodzinnym. Z8wodowym i spolecznym, Realizacja misji odbywac si~ ~dzie poprzez dzialania majl\ce na celu
lJIlDiejszenie zjawiskwykluczenia spolecmego.
Na podstawie wyznaczonych priorylet6w polityJd spolecmej wojewOdztwa l6dzkiego Oral misji przyjrnuje s~

m.in. cele strategicz:ne jak:
- tworzcnie warunk6w sprzyjajl\cych uczestnietwu W Zyciu spoJecznym os6b wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spolecmym;
- zwi~kszenie samodzielnego funkcjonowania os6b niepelnosprawnych;
- propagowanie aktywnego trybu tycia i wsparcieos6b w wieku poprodukcyjnym.

'a w zakresie PoU ki S ecme' Wo'ew6dztwa l6dzkie 0 ne. lata 2007·2020 nawi
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polityki spoleczne] zawartej w narodowej Strategii Polityki SpoJecmej w szczegolnoscl w zakresie m.in.
przyj~h celOw strategicznych; .

wdnmmieaktywnej polityki spoleezne],
• systemowa pemoc osoborn i rodzinom,
• tworzenie warunk6w sprzyjajlicych uczestnictwu w tyciu spolecznym os6b wykluczonych lub

zagrotonychwykluczeniem spolecznym,
• zwiekszenie samodziclnego funkcjonowania os6bnlepelnosprawnych,
• propagowanie aktywnego ttybu tycia.

Osoby z niepelnosprawnokil\ wzrokowil a zwlaszcza dzieciniewidome podIegajll stalemudzialaniu stresu,W

zwillZku:(: silniejszym odczuwaniem zagrczenia, Bardziej pragnazaspokojenia potrzeb,kt6rewzmacniajil ich
poczucie pewnoSci slebie,daj,wi~w ieh realnemotJiwoSci. Dotyczy 10 przede wszystkim potrzeby
bezpieczeilstwa i afJrnlacji. Dzieciz uszkodzeniem wzrokubardzie] nit jcbzdrowi rowiesniey pragIl4. dowod6w
na 10, ze S<t. potrzebnc. Aby stworzye odpowiednie warunki do pelnego i wszecbstronnego rozwoju osobowo§ci
dzieci niewidomycb i slabo widzacych powinnismy pomagat im w zaspokajaniu lch potrzeb, abymagi}' one
wzrastat w atmosferze akceptacji i szacunku. Dzieciz dysfunkcji\ wzrokupowinnynauczycs~ rozwiwwat
problemy zwil\Z8Oe z ichniepelnosprawnoscle, iy(: wzgodzie zeswiatem ludzi widzltcych i umiec z nimi
wsp6tpracowae pomimo, it w zyciu codziennym naporykaja wiele trudnosci ze wzgledu na swojC(.
niepelnosprawnosc.
Jedoil z najlepszych form rehabilitacji poprzez zabawe Sll warsztaty plastyczoe. Osoby niewidome i
slabo widzace Sll dumne i szczesliwe, kiedy mogt pokazae innym wyniki swojej praey, zwlaszcza
tak dla nich trudnej,
Ponadlo przyjmujemy podniesicnie kompetencji spolecznych j pobudzenie aktywnosct spolecznej
osob niepelnosprawnyeh, kt6re nie 51\. skazane na zycie n w cztereeh scianach" bi!l.di w odizolowaniu 
projekt rna uzmyslowie i uswiadomic im, ich wlasna wartosc i przydalnosc dla spoleczetistwa, a
spoleezenstwu dae Jasny i klarowny przekaz, it niesprawiedliwe jest dyskwalifikowaniedrugiego
czlowieka ze wzgledu na pewne ulomnosci.
Dzialanie rna nie Iylko przelamae bariery istereotypy swiadomosei spolecznej, ale przede
wszystkim osobom niepelnosprawnym wykazac i udowodnic icb wlasllt wartosc i mozliwosci.
Dzic;ki tego typu dzialaniom zostaje zaspokojona potrzeba integracji os6b niepelnosprawnyeh
wzrokowo, a przede wszystkim potrzeba aktywizacji os6b niepelnosprawnych w zyciu spoiecznym,
kulturalnym, poniewaz osoby niepelnosprawne naleza do grup), spoleczne] zagrozone]
marginalizacja z powodu ograniczonego dostepu do zycia zawodowego i spolecznego to nalety im
pom6c w pokonaniu barierspolecznych i psychicznych.
Ponadlo poprzez wydanie tego rodzaju publikacji bedziemy promowaCaw6rczosc artystyczna os6b
nie rawnych.

3, Opis grup adresatow zadan ia pllbl iczn cgo

Adrcsatami zadania jest 15 os6bniepelnosprawnych W2I'Okowo mieszkaflc6w Miasta Lodzi.
Sat. 10 osobyze znacznym i urn iarkowanym stopniem niepebtosprawnosci· w \'ijeku 10- 17 lal oraz
3 wolontariuszy bezposrednio pracujl\cych z osobami niepdnosprawnymi podczasreaJizacji zadaniag. podczas
warsZlat6w las ch i dczas w bam

4. Uzasadnienie pOlneby dofinansowania z dotacji inweslycji zwillzanych z realizacj~ zadania

pubJi~znego, w szczeg6lnoSci ze wskazaniom, W jaki spos6b przyczyni si~ 10 do podwytszenia standardu

realizacji zadania11
)

S. Illformacja. cry w cqgu oslalnich 5 11I1 ofereollefeNRetJ 01rzymailet..,..If) dOlacj~

oa dofinansowanie inwestycji zwil\Z3Dych z rcalilacj'l zadania publieznego z podaniem inwestyeji, kt6re

;zos~ dofinansowane, organu,kt6ry udzieliJ dofinansowania, oraz daly otrzymania dotacjil l
)

INiedotyczy

INie dOtyClV

6. Z8k1adane cele realizacji zadaDIa pubUo:negooraz sposllbichreaUzacji

Cel gl6wnyrealizacji zadania:
z.a obieeanie oraz niwelowanie skutk6w izolac· j S olecznc'
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mfodzici;y.
~e sle to poprzezcele szczeg6lowe:

• przeciwdzlalanie wykluczeniuspolecznernu,
• integracj~ spoleCZO'b
• promowanie tw6rczoSci os6b niepelnosprawnych.
• rozwijaniezainteresoWaD i stwananie mozliwosci prezentacjiumiejQtnoki artystycznych os6b

niepelnosprawnych,
• budowanie ~wiadomoSci spoIecmej dotyc~cej niepetnosprawnych,
• promowanie rehabilitacji os6b niepelnosprawnycb,
• podniesienie poziomu aktywnosci ruchowej i zaradnoSci tyciowej niewidomych i slabo widz4.cych

os6b,
• aktywizacja os6b niepeblosprawnych w zyciu publicznym, spolecznym i kulturalnym.
• wzmacnianie poczncia wlasnej wartosci orazsamooceny i przydatnoSci spolecznej,
• zmiana wizerunku osoby niepebtosprawnej wzrokowo, podniesienieprestiZu,
• promocjamiasta Lodzi zjej pi","ymi miejscami widzianymioczami os6b niepelnosprawnych,

Powytsze celezostana osiqgni~ poprzez wydanie kalendarzanaSciennego, gdzie gl6wnymi wykonawcami
I~ osobynie' rawne wzrokowo,

7. MicJsec realizacji zadanla publicmego

ISiedzJ.ba Stowarzyszenhi lISpojrzenie", 91-866 L6dZ, ul, Dziewanny24.

8. Opis pos7.C.ZCI6lnych dziala6 w zakresle realizacji zadlnia pUblicmegol2~

W ramach ww. zadania Stowarzyszenie"Spojrzenie"planuje wydaniekalendarzanaseiennegopt. Kalendarzoa
rok 2015 pt. "Pi~o jest w Lodzi, pil(kno jest w nas", gdzie gl6wnymiwykonawcamiblrd<i osoby
niepetnosprawne wzrokowo. Planowanejest przygotowanie projektukalendarza- w form.acie A3, petno
kolorowy, 6-stronicowy z nadrukiemdwustronnym. zestrona tytuloWl\ W naktadzie 1000szt,

Realizacja zadaniajest planowana od 22~nia 2014 roku od przygotowail. - rekrutaeja os6b
niepelnosprawnych, ktOre b¢ll wykonywac prac:e wramach warsztatow plastycmych. Nastepnie po~r6d

wykOnanych prac wybierzemyte najlepsze.

zakonczcnie projektu nastapi 31 paidziemika 2014 r.

Proponowane metod)'dziabnia Silrealne do wykonania w ramachzaplanowanego budzetu, oparte na dobrej
praktyce: lat ubieglych i dostosowane do mozliwosciW2'J'0kowych i psychofizycznychuczcstnilc6w projektu.
PJanuje si~ kOntynuacj~ podobnycb dzialaf1 wpnysz.l~i.

Nie rnazadaego ryzykadla realizacji zaplanowanego zadania, gdyt tego typu przedsi~wzi~ia realizowaneSil
przezStowarzyszeniead lat i zawsze ciesza si~ dutym zainteresowaniem ze strony osob niepelnosprawnych
wzrokowo.

Naukapoprzez zabawe jest najlepsz.ll forma rozwijaniamlodegocziow:ieka i wdraiania go do .tyciaspoIecmego,
Z 0 nieste przede ws lmnieeelnosprawni cofani.

9. HarmooogramU)

l.adanie publiczne realizowanew okresie od 14wrzesnia 2014 do 31 paZdziernika 2014

Oferent lub inny podmiot

Poszczeg61ne dzialariia w zakresie Tenniny realizacji odpowiedzialny

realizowanego zadania publicznego14) poszczeg6Jnych dziabul za dzialanie w zakresie
realizowanegozadania

publicme20

1. Okres przvzotowawczv. wrzesien'zo14 Stowarzyszenie .Spoirzenie'
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R,ekrutacja 15uczestnikow zadania.

2. Warsztatyplastyczne - JS os6b wrzesien, patdziemik'20 14 Stowarzyszenle "Spojnenie"
niepejnosprawnycb wzrokowo. 3
wolontariuszy.

pazdziern ik' 2014 Stowanyszenie ,.Spojrzenie"
3, Wyb6r pracdokalendarza • 1S ooob

niepeln~prawnych wzrokowo,3
wolontariuszy.

4. Przygotowanie projektu kalendarza. patdziemik' 2014 Stowarzyszenie "Spojrzenie"

5. Druk kalendarza w nakJadzie 1000 sztuk. paidziemik' 2014 Stowarzyszenle "Spojrzenie"

10. Zakladane rezultatj realizacji zad an ia publiczn ego"

WwyniJcu pneprowadzenia zadania nastap]:
• przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu,
• integracja spoIeczt1~

• prOmowanie lW6rczoSci os6b niepehlosprawn)'<:b.
• rozwijanie zainteresowan i stwarzaniemozliwosci prezentacji umiejqtnoSci artystycznych osob

niepelnosprawnyth.
budowanie §wiadomo$ci spoleezne] dot)'CZilcej niepemosprawnych,
promewanie. rehabllitaeji osob ntepelnosprawnych,

• podniesienie poziomu aktywnoSci ruchowej i zaradnoki tyeiowej niewidomych i sIabo widz4cych
os6b,

• aktywizacja os6b niepelnosprawnych w tyciu publicznym, spoletznym i kulnnlnym.
• wzmacnianie poczucia wlasnej wartosci OIU samooceny i przydatnoSci spolecmej,
• zmiana wiztrun.ku osoby niepelnosprawnej wzrokowo, podniesienie prestizu,
• promocja miasta Lodzi z jej pi~yrni miejscami widzianymi oczami os6b niepelnosprawnych.

S:zereg dziaIail prowadzonych w toku reaLiZacJi dzialaniarnana celu lagodzenie negatywnych skutkOw
dyskryminacji osobzdysfunkcjl\ wzroku.
Wprzypadku niepelnosprawnej mIodziety kluczowa rol~ w procesie ichrehabilitatjiodgrywaj-. zajeeia
lastyczne,

15os6b niepclnosprawnych mieszkailc6w Lodzi~emialomozliwose wzi~ia udzialu w bardzo
odpowiedziatnym zadaniu i zintegrowanie sit:.
Pierwszoplanowym rczultatcm.jakicbcemy uzyskac dzi,*i realizacjizadania,jcst integracja srodowiska osOb
niepebtosprawnych z pelnosprawnymi. przez co oczekujemy zmniejszenia zjawiskawykluczeniaspoIeezncgo,
onadto wydanie naszego kalendarza to promocja dzialaiitworczych, kulturalnych i artysrycznych os6b

niepelnosprawnych, z; ct:ym wiil1C siltdowartosclcwanie os6bniepeJnosprawnych wzrokowo,
i obilizacja dodalsze] pracy dla samychniepelnosprawnych i aktywizacjaich w zyciuspoIecmym.
zadaniepodjl(le przezDIS rna zapobiec izolacji takich os6b,
Zdobyte doswladezenie podczas rcalizacjizadania poZV>'o~na kontynuacj~ i rozszerzenie zekresu podobnych
dzialaft wprzysrloki 18k, aby osobyniepelnosprawne z mniejszymi szansami moglykorzystaC z romychfonn
zyctaspolecznego.
Og6lnieefektem uezestniezenia nicpclnl»prawnych w zadaniu na pewno~e wi~sza samodzielnosc,
umotliwienie udziahlosobom nlepemosprawnym wzyciu kulturalnym i artystycznyrn,wi~ uniezaleZnienie
sie od pomocy innych prte to polepszy s~ funkcjonowanie i wzrosnie aktywizacja w srodowlsku, komunikacja z
otoczeniem, co wplynie u niwelowanie l:utierspoIecznycb I wykluczenia spoIecznego.
onadto realizacja zadania przyczyni si~ do promocjl naszego miasta poprzez pokazanie pi~knych miejsc: Lodzi-

tl7e w szcze 610 b - oczami osOb· oswn wzrokowo.
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IV. Kalkulacja pruwidywanych koszt6w realizacjl zadaDia publiczoe&o

I. Kosztorys ze wzglfdu oa rodzaj koszt6w:

z tego KOSZI
lego

Z finansowych do pokrycia
..:.t. ~ do ~kOw z wkladu... 0 t". wlasny<:h•Vi -= '" pokrycia osobowego,g :1:0-.. 'E Koszt §r0dk6w z itmych

Lp. Rodzaj kout6w16) "'='
g:::; .= z tr6deI, ..... tym

wtympracy
.;; 'E ~ '" ,",u ,nv '- " .. wnioskow spolec.mej'"'0 '-' '-' "C (w zl) wtHat i aplal
:2 ::: 0 anej czJook6w.'" ~ adresat6w- 0 dotacji(w i~::.:: zadsnia

publicznego17')
wolootariuszy

(w zl)
(wzl)

1 Koszty merytoryczne'·'
po stronie
SlOwarzyszcnia
Spojrzenie

I ) drok kalendarza
wraz z projektem 1000 6,00 Egz. 6000,00 6000,00 0,00 0,00

2) pracawolontariuszy
105 10.00 godzina 1050,00 0,00 0.00 1050.00podczas reaJizacji

zadania przez
niepelnosprawnych (3
osobyx 35
godzin=105godzln)

Kosztyobslugiu
zadania. Yo' tym koSZly

II
administJacyjnc: po
stronie....

Innekoszty, w Iym
kosztywyposa2:enia

JJI i promocjipostronie ...
(nazwaOftrenla)I'J;

1)
~.~~ ••• ~.~ '~.UU4•••nu...~.~••••

IV Og6lem: 7050,00 6000,00 0,00 1050,00

2. przewldywaoe tr6dl. finansowania zadania publiczoego

I Wnioskowana kwotadotacji 6000,00 zI 85,11 %

2 Srodki finansowe wtasnel7) 0,00 zi 10,59%

3
Srodki finansowe z innych tr6del og6lem (srodki finansowe

0,00 zI 0,00%
wymienione w pkt 3.1-3.3)1l)

3.1 wplaty i oplaty adresat6w zadaniapublicznego'J' O,OOzl 0.00%

srodki finansowe z innych.tr6delpublicznych (w szczegolnosci:

3.2
do18cje z budtetu panstwa Iubbudi:etujednostki samorzadu 0,00 zJ 0,00%
terytorialnego. funduszy celowych, srodkiz funduszy
SU'Ukturalnych)17)

3.3 pozosrale'" 0,00 zl 0,00%
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4
Wklad osobov y (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna

1050.00 zl 14,89 %
czlonkow)

5 Og61em (srodki \vy mieni one w pkt 1-4) 7050.00 zl 100,00%

3. Finan owe srodki z innych zrodel publlcznych" !

Informacja 0 tym,

Nazwaorganu czy wniosek (oferta) Tennin rozpatrzenia-

administraeji pllblicmej Kwota srodkow o przyznanie ~rodk6w w przypadku wnioskow

100 iMej jednostkisektora (wzl)
zostal(-a) rozpab'ZOny(-a) (ofert) nierozpatrzonych

fmans6w publieznych pozytywnie, cry tez nie do czasuzlozenia
~-a)jeszcze rozpatrzony niniejszej oferty

(-a)
Nie dotyczy Niedolyc2:y TAKlNJE I

) Hie dotyczy
I TAKlNIE1j
I TAKlNJE1t

TAKINIE"

Uwagi, kt6R mogll miceznaczenieprzy oceniekosZlorysu:

V. Inne wybnne iDformacje dotycqce zadania publicznego

1,lasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania pay reallzac]! zadania publicznego22l

Przy organizacji iwykonywanlu zadaniazaangazowaai b¢ll wolonlariusze ~ 3 osoby, ktore maj, wieloletni stat
pracy z osobami niepelnosprawnymi wzrokowo. Powyzsze osoby~l\ sprawowac opiek~ i ~d4 braly udziaJ w
warsztatach plastycmych oraz podczas wyborn prac do kalendana.
Wszyscy wolontariusze maj~ ukoflczone studia z tytlopedagogiki.
Przyjmujemy. ze opieka ww. os6b bedzietrwalaok. 35 godz. razy 3 osoby, to w przeliczeniu na stawk~ to zIna
godzine pracy wynie ie 1050.00 zl wkladu osobowego na rcalizacje zadania.

Koordynatorem bedzie lza bela Sakwa - ryflopedagog, zas tepca przewodn iczacego towarzyszen ia "Spojrzeni e",
pelniaca iuz funkcie koordvnatora proiektow Stowarzvszenia ..Spoirzenie".

2. Zasoby rzeczowe oferenta/efereetew" przewidywane do wykorzystania przy realizacj i zadania'"

Realizacja zadania odbedzie~ na terenie Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawezego nr 6 w Lodzi,
l6dzk.iej szicoiy dlaosdbslabo widzaeych i niewidomych, ktorajest doStOsowana pod wzgI~
architelaonicznym dla osob niepelnosprawnych nie tylko wzrokowo. ale r6wniet ruchowo.Na organizacj~ tego
wydarzenia OSrodek uzyczy nieodplatnie~ lokalowaW postaci specjalist)'cznej pracownipIastycznej i
infonnalyCZnej. W zadaniu ZOSIanl\ wykorzystane m.in.: komputer, skaner,aparat fotograficzny,

W stameieSOSW or 6 orazstatucie Stowarzyszenia .,Spojrzenic" jest zapis m6wi'lCY 0 obopolne] wspOlpracy na
rzeczos6b niepelnosprawnych wzrokowo.

3. Dotychczasowe doswiaclczenia w realizacji zadafl publicznych podobnego rodzaju (ze wskazanicm, kl6re

z tych zadari realizowane byly we wspolpracy z adrninistracja publiczna)

Stowarzys.:zenie "Spojrzenie"w okresie ostamich 5 lal przeprowadzilo rn.in. dzielania:
I. Prowadzenie indywidualnych zaj~ rehabilitacyjnych dla os6b niewidomych i slabo widZl\Cych
dofinansowanie ze sr0dk6w PFRON.
2. Wamtaly i zaj~ia psychoedukacyjrie dla rodzindzieci z uszkQdzonym wzrokiem wzbogacaj'lCCichwi~ i
umiejfCtn~ci wychowawczO.. rebabililaCY.ine - dofmansowanie~ $rodk6w PFRON,
3. Wizyty dornowe i zajecia specjalisryczne obejJ11u iace opiekq rehab i lilac \' in~ male dzieci nie widome i slabo
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widzilce wnormie i z niepelnosprawnoscia, zJoton<t~ dofiaansowanieze Srodk6w PFRON.
4. Indywidualnc zaj~ia usamodzielniajftce i indywidualne zaj~ia rehabilitacyjne (00 2009 do 20II roku)
dofinansowanie ze sr0dk6w PFRON.
5. Impreza turystyeznaz elementami terapii pedagogicznej dla dzieci i mlodziezy z dysfunkcjl\olU'Zltdu wzroku
(Zakopane- maj 2009r.) - dofinansowaniezeSrodk6wPFRON.
6. lmprezy rekreacyjnaz kursem przygotowuj~ mlodziezniewidomai slabo widzl\Cl\ dosamodzielnego
funkcjonowania w codziennym zyciu i w spoleczenstwie (Zakapane- czerwiee/ Jipiec 2009r.) - dofinansowanie
zeSrodk6w PFRON.
7. KursuIyflologiczny dla mlodziezy niepelnosprawnej wzrokowo(Poddllbie - sierpiel\20IOr.) dofinansowanie
ze Srodk6w PFRON.
8. Szkolenie tyflologicznedla mlodzieZy niepelnosprawnej wzrokowo (Zakopane-listopad 201Or.)
dofinansowanie re srodk6w PFRON.
9. Projekt..Goal-ball- istomym elementem rewalidacjios6b niewidomych i sIabowi~cb" -dofinansowanie
zeSrodk6w PFRON,z1ecajl\cy zadanie: UI'Zl\d Marszalkowski
w Lodzi.
10.Kurs z zakresudorn.dztwa zawodowegodla mlodzie1y niepelnosprawnej wzrokowo(zakopane - grudzien
201Or.) dofinansowanie ze Srodk6w PFRON.
1I. SzkoJenie tyflologicme dla mlodziety niepelnosprawnej wzrokowo(zakopane -Hpiec 201Ir.)
dofinansowanie zesrodkow PFRON.
12.Kursuryflologiczny dla mlodziety niepelnosprawnej wzrokowo (Bukowiec- sierpief.t 201Ir.)
dofmansowanie zeSrodk6w PFRON.
13. .Szkelenie dla rodzicowdzieci niepelnosprawnych wzrokowo(Bialystok,LOdZ-listopad. grudziet.2011)
doflnansowanie zesrodkow PFRON.
14.Szkolenie dla nauczycieli (tyflopedagog6w) w zakresiestosowanianotaeji brajlowskiej.zasad adaptaeji
materialow i grafiki(ilustracji, map, rycin) dla ucmi6w niewidomych i slabo widzl\cycll (Ustr06-grudzieil
201I) doflnansowanie ze mxtk6w PFRON~ch w dyspozycji Wojew6dztwa LOdzkiego.
IS."Dotkrn¢t uslyszec,zobaczyc..."- integracyjnej imprezykulturalnej (30.XI.20II )-dofinansowanieze
Srodkow PFRON bedacych w dyspozycjiWojew6dztwa LOdzkiego.
16. Projekt ..Start 2 - indywidua1ne zaj~ia usamodzielniajl\CC" (od I kwietnia2012)-dofinansowanie ze
Sr'odkow PFRON.
17."Integracja spolecznadzieci i mlodziety niepeinosprawnej"- (wrzesiet.-grudzied 2012 r) dziabmiena rzecz
os6bniepelnosprawnych 0 charakterze regionalnym- dofinansowanie ze Srodk6w PFRON~l\cycb w
dyspozycji Wojew6dzr.va L6dzkiego.
18."Uwierz w siebie" - Kurs tyflologicznydla mfodziety niepeb10sprawnej W2J'0kowo (Ustroil-czerwiec
2012r.)dofinansowanie ze srodk6w PFRON.
19...Uwierzw siebie"- Kurs z zakresu doradztwazawodowego dla mlodziety niepeinosprawnej wzrokowo
(Bukowiec - sierpiel\2012r.)dofinansowanie ze srodkowPFRON.
20...UwierzW siebie·t - Kurs tyflologicznydla rnlodziezy niepelnosprawnej wzrokowo(Zakopane -Iuty
20I3r.) dofinansowanie ze Srodk6w PFRON.
21. "DziefJ BialejLaski- swi~lo os6b niewidomych i stabo wldzaeycb" (wrzesien2013 - grudziefl2013r)
dziaWtie na rzeez os6b niepclnosprawnych 0 charakterze reglonalnym- dofinansowanieze Srodk,6w PFRON
~b w dyspozycjiWojew6dztwaL6dzkiego.
22. "Szkolenie dla 40 tyflopedagogow z zakresu integracj] dzieci i m10dzietyz niepeinosprawooScil\ wzrokowa
ze Srodowiskiem os6b pelnosprawnych w S'wietle Konwencji ONZ0 PrawachOs6b Niepelnosprawnych"
(wrzesien-listopad 2013) - dziabmiena rzecz os6b niepeblospra:wnych 0 charakterzeregionalnym-
doflnansowanie zemxlk6w PFRON bedacvcbw d 'i Wojew6dztwa LOOzkiego.

4. Informacja. cLy oferentJofurenei') przewiduje(-q) zlecac rea li zacj~ zadania publicznego w trybie, 0 ktorym

mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziaJalno~i pozytku pubJicznego

i 0 wolontariacie

Siowarzyslenie..Spojrzenie" nie przewiduje zJecat realizacj~ zarlania w trybie, 0 ktorym mowa wart. 16 ust. 7

ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. 0 dziahlbtoki potytku publicznego i 0 wolontariacie.
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Oswiadczamty), ze:
1) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci si~ w zakresie dzialalnosei potytku publicznegooferental

9fefe8t8WI}:

2) wrarnac:h skladanej oferty przewidujemy pehieRtAii!lniepobieranie')opiat oct adresat6w zadania;

3) oferentle f.ereRei I) jestJslt..f.l twUtzan~iniejsZC\ ofertl\dodoia31.10.2014 r.

4) w zakresie zwiazanym Z otwartym kookursem ofert, w tym Z gromadzeniem, przerwarzaniem

i pm:kaz:ywaniern danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do system6w informatycznych. osoby,

kt6rych te dane dotycza, zlotyty stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa 1. dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (Oz. U, z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z p6tn. zm.);

5) oferentl9fenaei+l skiadajilcy niniejsza oferte nie zalegat-ift)J mlega( j~ I) Z oplacaniem naleznosci

z tytulu zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne";

&) dane okreslone w c~sci I niniejszej oferty s.ll zgodne z Krajowym Rejestrem Sl\dowym!wlB5ej·....lt

ewideRejl\-+'Ii

7) oferentlef8feRerl skladajflCY ninlejsza oferre nie ma(jltilM8e~-Io+ zadluzenia wobec Miasta i miejskich

jednostek organizacyjnych;

) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach informacje sa zgodne z ak..tualnym stanern prawnyrn

falctycznym.

9) Dodatkowo oSwiadC28lll(y)•ze:

- nic prowadzimy',I9Wah:im)''') dzialainoSci wcelu osiagniecia zysku,

• nie Sil prowadzonelSll prewlIsMRe* wobec naszej organizacji pozat'Zlldowejl,eElmieftl egzekucje~owe

badz adrninistracyjne,

• nie ubiegamy si~/a"i88BRlr sie+) 0 srodkl tinansowe z budietu Miasta Lodzi na realizacj~ wlw zadania

publicznego bl\dijego~i z innych kom6rek organizacyjnych Urzedu Miasta Lodzl i miejskichjednostek

organizacyjnych,

• w ciqgu ostatnich 3 let wykorzystaliSmy zgodnieJ Aia ~edAie+' z przeznaczeniem doraeje na realizacje

iii "r, " ~diNI E NA RZEC
EHA81L1TACJI osos

N1EW!OOMtGH I Sl:.ABOWID~CY-: !-l
~pq}I"IlerII~ ...

(n-868 t6C:t, :;1. DZlt;wanny 24
I '; If .; 0-42/65 7 .79-41, tal. 0-421617 . 10-85
NiP 7~6-2t.: -02 - 14D Regon 472~53079

(podpisosoby upowatnionej 19b podpisyos6b upowaznionych do skladania oswiadczen woli
w imieniu oferentalBfeFtlftl:ew"~

Data,L6df, dn. 4 wrzesnia2014r.
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