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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Urząd Miejski w Gdańsku

2. Rodzaj zadania publicznego1) 7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW, LEKARZY I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z DYSFUNKCJAMI
ROZWOJU "OKNO NA ŚWIAT", Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000278707, Kod pocztowy: 80-058, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Smoleńska,
Numer posesji: 17A, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk, Strona www:
www.oknonaswiat-gdansk.pl, Adres e-mail: sekretariat@oknonaswiat-gdansk.pl, Numer telefonu:
535787666,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Piotr Bronk
 
Adres e-mail: piotrbronk@wp.pl Telefon: 535787666

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Kurs PJM dla terapeutów i wolontariuszy stowarzyszenia
"Okno Na Świat"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

03.09.2021 Data
zakończenia

14.11.2021

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

Umożliwienie terapeutom oraz wolontariuszom Stowarzyszenia “Okno na Świat” pozyskanie
kompetencji w zakresie Polskiego Języka Migowego”. Kurs będzie realizowany w terminie
03.09.2021- 14.11.2021 roku na terenie Gdańska. W ramach zadania zostanie zrealizowany Kurs
Polskiego Języka Migowego (poziom B1) obejmujący 70 godzin dydaktycznych.
Język migowy (PJM) jest językiem specyficznym, składa się ze zbioru skodyfikowanych gestów
przekazywanych kanałem gestowo-wzrokowym, za pomocą umownych znaków migowych i
swoistą gramatyką. Jest typowym językiem pozycyjnym, w którym stosunki gramatyczne oznaczane
są nie przez formy samych wyrazów, lecz za pomocą wyrazów pomocniczych. Kursy, które
dotychczas odbywały się w Gdańsku były na poziomie podstawowym (A1, A2). Aby sprawnie i
płynnie posługiwać się PJM należy nieustannie podnosić kompetencje językowe.
W Kursie PJM , weźmie udział 12 osób są to terapeuci oraz wolontariusze Stowarzyszenia “Okno na
Świat” biorący bezpośredni udział w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami.
Celem zadania jest: Przygotowanie zainteresowanych osób do skutecznej rehabilitacji społecznej
osób z niepełnosprawnościami, ułatwienie komunikacji pomiędzy osobami głuchymi lub
słabosłyszącymi, a osobami biorącymi udział w procesie rehabilitacji. Posiadanie wysokiego
poziomu znajomości języka migowego stworzy optymalne warunki do kształtowania właściwej i
pełnej komunikacji pomiędzy podopiecznymi stowarzyszenia (głównie dziećmi niesłyszącymi), a
osobami biorącymi czynny udział w rehabilitacji.

Miejsce realizacji

Miasto Gdańsk. Zadanie będzie realizowane w sali szkoleniowej dedykowanej dla 12 uczestników.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Realizacja Kursu na poziomie 70 godzin
dydaktycznych

1 (100%) lista obecności,
dokumentacja fotograficzna,

Udział 12 uczestników na kursie PJM,
terapeuci oraz wolontariusze
Stowarzyszenia “Okno na Świat”

12 (100%) lista obecności,
dokumentacja
fotograficzna

Podniesienie poziomu kompetencji i
kwalifikacji wolontariuszy oraz
terapeutów Stowarzyszenia “Okno na
Świat”.

Co najmniej 70% osób
uczestniczących w Kursach

notatka z obserwacji i
rozmów z
osobami uczestniczącymi

Niwelowanie barier pomiędzy światem
osób niesłyszących i światem osób
pełnosprawnych (wolontariuszami,
terapeutami, a podopiecznymi
Stowarzyszenia)

Co najmniej 70% osób
uczestniczących w Kursach

notatka z obserwacji i
rozmów z
osobami uczestniczącymi
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Zwiększenie poziomu motywacji
wolontariuszy

Co najmniej 70% osób
uczestniczących w Kursach

notatka z obserwacji i
rozmów z
osobami uczestniczącymi

Wzrost poziomu profesjonalizacji
Stowarzyszenia

Co najmniej 70% osób
uczestniczących w Kursach

notatka z obserwacji i
rozmów z
osobami uczestniczącymi

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie "Okno na Świat" powstało w 2007 z inicjatywy matki dziecka z głębokim
niedosłuchem. Chciała ona w ten sposób rozpocząć działania mające na celu pomoc dzieciom z
niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Codzienne trudności życia z dzieckiem z niedosłuchem
sprawiły, że praca zawodowa, którą zaczęła wykonywać ukierunkowana została na pracy z dziećmi z
problemami mowy i słuchu. Mimo ogromnych chęci niesienia pomocy innym, jej działania
podporządkowane były głównie pomocy swojemu synowi oraz pracy jako logopeda w placówce
oświatowej.
Po kilku latach, spotkanie równie zmotywowanego co ona rodzica, zaowocowało reaktywacją
działalności Stowarzyszenia. W 2019 roku nastąpiła zmiana Zarządu Stowarzyszenia "Okno na
Świat". Od tego momentu wspólnymi siłami zarówno Zarząd, jak i członkowie Stowarzyszenia
wspólnie próbują rozwinąć jego działalność. W zeszłym roku, po wyborach nowych Władz,
podjęliśmy przedsięwzięcia, aby rozwinąć działania Stowarzyszenia. Nasza działalność to przede
wszystkim terapia dzieci z problemami słuchu (surdologopedia, logopedia, sensoryka, logorytmika,
pedagogika). Wsparcie dzieci i młodzieży z dysfunkcjami słuchu podczas ich codziennych
obowiązków (szkoła, zajęcia pozalekcyjne), organizacja zajęć pozalekcyjnych, organizacja zajęć
urozmaicających spędzanie czasu wolnego.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W 2020 roku po raz pierwszy udało nam się uzyskać środki z konkursu WRS, na zorganizowanie
kursu PJM dla części wolontariuszy Stowarzyszenia. Dzięki temu osoby te podniosły swoje
kwalifikacje oraz zdobyły umiejętności w posługiwaniu się językiem migowym. Pragniemy
kontynuować podnoszenie umiejętności komunikacyjnych naszych wolontariuszy i terapeutów w
zakresie języka migowego. Wiedza zdobyta podczas kursu zwiększyła częstotliwość kontaktów
wolontariuszy i terapeutów Stowarzyszenia “Okno na Świat” z podopiecznymi/beneficjentami
Stowarzyszenia, w szczególności dziećmi niesłyszącymi. W znacznym stopniu zmniejszyła bariery
pomiędzy światem osób niesłyszących i światem osób pełnosprawnych (wolontariuszami a
podopiecznymi Stowarzyszenia). Pomimo trudności związanych z pandemią Covid 19 i licznymi
obostrzeniami udało nam się odpowiednio dostosować do wytycznych i bezpiecznie przeprowadzić
kurs PJM. Nauczeni doświadczeniem z roku 2020 jesteśmy pewni, że będziemy w stanie bezpiecznie
zorganizować kolejne kursy na równie wysokim poziomie.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Eksperci w zakresie Polskiego Języka Migowego:
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Ze względu na brak lektorów PJM w Gdańsku , dla potrzeb realizacji zadania przewiduje się
przeprowadzenie Kursu PJM przez lektora z Olsztyna.
Koordynator projektu :
Piotr Bronk, Prezes Stowarzyszenia "Okno na świat", bardzo silnie zmotywowany do działania ojciec
niesłyszącego 10 letniego dziecka, posiadający doświadczenie w koordynacji projektów.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynajęcie sali dydaktycznej 2 300,00    

2. Działania związane z obsługą projektu
(środki ochrony osobistej, woda, kawa,
materiały biurowe i piśmiennicze itp.)

700,00    

3. Kurs Polskiego Języka Migowego na
poziomie B1

7 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 10 000,00 0,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;

3) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;

4) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną
właściwą ewidencją* ;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;

7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.
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........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Aktualny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go
reprezentujących - o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów
Krajowego Rejestru Sądowego (fakultatywny)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający
z KRS lub innego, właściwego rejestru – pełnomocnictwo oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty
skarbowej, jeśli nie obwiązuje zwalenie z opłaty (fakultatywny)

3. Kopia umowy lub statutu spółki w przypadku gdy Oferent jest spółką prawa handlowego, o której
mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie. (fakultatywny)

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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