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UPROSZCZONA OFERTA R UBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty:
Ofertq nalezy wypetnii wytEcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczegolnych polach lub w przypisach.

zaznaczenie gwiazdkq, np. " pobiera n ie */n iepobiera n ie* " oznacza, ie nale2y skreSlii niewlaiciwq
odpowiedi ipozostawii prawidlowq. Przyklad: "pobireranie:/niepobieranie*".

l. Podstawowe informacje o zloionej ofercie

Prezydent Miasta Bialegostoku

dzialalnoii na rzecz os6b niepelnosprawnych

ll. Dane oferenta(-t6w)

Nazwa: Polski Zwiquek Niewidomych Okrqg Podlaski, Forma prawna:Stowarzyszenie Reiestrowe,
Numer Krs:0000036695, Kod pocztowv: 15-434, Poczta: Biatystok, MiejscowoSa: Bialystok, Ulica:
Biala, Nunrer posesji: 13133, Wojewodztwo: podlaskie, Powiat: Bialystok, Gmina:m. Bialystok,
Strona www: www.pzn-bialystok.pl, Adres e-mail: pznbial@wp.pl, Numer telefonu: 85 7324283,

Adres do korespondencji iest taki sam jak adres oferenta

Rafal Gawkowski

Adres e-mail: pznbial@wp.pl Telefon: 85 7324283

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Promocja aktywnoSci os6b niewidomych w mieScie

Bialystok

01.L).2027 3L.t2.202L
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rn o5el wv8e.er.wana w svnemiewtkac.p , ruma konrolna Od5-d5ro'l,lo

1. Organ administracji publicznej, do
kt<irego adresowana jest oferta

2. Rodza, zadania publicznego')

1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna. numer w Xraiowym nei€strze SEdowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e+nail, numer telefonu

2. Dane osoby upowainionej do
skladania wyjainief dotyczqcych
oferty {np. imiq inazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

l. Tytul zadania publicznego

2, Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczqcia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizac.ii)

Data
zakodczenia

l



opis zadania

W ramach realizacji zadania zorganizujemy cykl dziala6 promujqcych aktywno5i os6b niewidomych
w mie6cie Bialystok na wielu plaszczyznach iycia. Dzialania promowat bqdq aktywnoSt zarowno
najmtodszych podopiecznych stowarzyszenia jak r6wniei dorostych. Zorganizujemy zajqcia
promu.iace zdrowy styl iycia oraz zachowania prozdrowotne a tak2e 2apewnienie bezpieczeistwa
dla siebie i innych w czasie pandemii. Dziatania promowai bqdq aktywnosi zar6wno najmtodszych
podopiecznych stowarzyszenia.iak r6wnie2 doroslych. Zorganizujemy zajqcia w 3 blokach, w tym:
spotkania dla osob nowo przyjqtych, spotkania dla rod2icow dzieci nowo przyjqtych, spotkania
promujEce zdrowy styl 2ycia i zachowania prozdrowotne. ZajQcia prowadzone bedE w malych 5
osobowych grupach, zapewniajqcych bezpieczeristwo w zwiqzku z epidemiq covid-19.

W ramach spotkad dla nowo przyjqtych zorganizujemy spotkania w dw6ch 5 osobowych grupach.
Kaida grupa weimie udzial w zajqciach w trzech blokach: czynnoici dnia codziennego, orientacji
przestrzennej, rehabilitacji wzroku. Kaidy blok zajQi przeprowadzony bedzie w trakcie 2 godzinnych
zajqc edukacyjno-poznawczych w ramach kt6rych specjali6ci przybli2E osobom nowo przyjetym
tematykq zwiEzan1 z rehabilitacjq wzroku, przemieszczeniem z wykorzystaniem technik
bezwzrokowych oraz wykonywania czynno6ci samoobslugowych z wykorzystaniem pomocy
rehabilitacyjnych. Wszystkim uczestnikom 2apewnimV poczestunek, materialy edukacyjne, drobne
pomoce rehabilitacyjne oraz irodkj ochrony osobistej.

W ramach spotkad dla rodzic6w dzieci nowo przyjqtych zorganizujemy spotkania w dwoch 5

osobowych grupach. Kaida grupa welmie udzial w zajqciach w czterech blokach: czynno6ci dnia
cod2iennego, orientac.ii przestrzennej, rehabilitacii wzroku, pedagogicznych. Ka2dy blok zajqt
przeprowad2ony bqdzie w trakcie 2 godzinnych zajqi edu kacyjno-poznawczych w ramach ktorych
specjalisci przybliiq osobom rodzicom dzieci nowo przyjqtych tematykq zwiqzanq z rehabilitacja
wzroku, zaspokajaniem pot12eb opieku6czo-wychowawczych, przemieszczeniem z wykorzystaniem
technik bezwzrokowych oraz wykonywania czynno6ci samoobslugowych z wykorzystaniem pomocy
rehabilitacyjnych. Wszystkim uczestnikom zapewnimy poczqstunek, materiaty edukacyjne oraz
Srodki ochrony osobistej.

W ramach spotkai promuiqcych zdrowv styl 2ycia i zachowan prozdrowotnych zorganizujemy
spotkania kierowane do 50 osob w trzech blokach zajqi: dietetyczne, psychologiczne, zdrowia
publiczneBo. Kaidy blok zajec zostanie przeprowadzony w trakcie piQciu 2 godzinnych spotkad, w
ktorych udzial weimie po 5 os6b w kaidym. Uczestnicy zdobqdq wiedzq z zakresu zdrowego
2ywienia wspomagajAcego odpornoii w okresie jesienno-zimowym, wsparcia psychologicznego w
zwiQzku z radzeniem sobie z emocjami w czasie pandemii oraz profilaktyki zdrowia w obszarze
opieki zdrowotnej, promocji szczepie6 przeciw covid-19. Wszystkim uczestnikom zapewnimy
poczqstunek oraz 6rodki ochrony osobistej.

Adresatamizadania bqdzie lEcznie grupa 60 os6b niepelnosprawnych wzrokowo z orzeczonym
znacznyrn lub umiarkowanym stopniem niepelnosprawno6ci ze wzglQdu na wzrok, w tym dzieci i

mlodzie2 szkolna z orzeczonA niepetnosprawn05ciE wzrokowq. Piqidziesiqciu uczestnikom
zapewnimy dwiEtec2ne upomir'rki. Wszyscy beneficjenci projektu posiadaiA adres stalego
zamieszkania na terenie miasta Bialystok.

Miejsce realizacii



miasto Biatystok

Liczba uczestnik6w spotkai dla nowo

Przyjqtych

Lista uczestnikow

10 Lista uczestnikow

50 Lista uczestnikow

Charakterystyka oferenta

Okrgg Podlaski PZN jest.iedynE organizac.ia na terenie wojew6dztwa pod13skiego prowadzqca

dziatania ukierunkowane na rehabilitacjq spolecznq os6b niewidomych islabowidzacych. Okrqg
Podlaski PZN zrzesza w mieicie Bialystok blisko 400 os6b ze znacznym iumiarkowanym stopniem
niepetnosprawnoici znajdujqcych siq zazwyczaj w trudnej sytuac.ii 2yciowej. Okreg Podlaski PZN od
poczEtku istnienia podejmuje dzialania na rzecz rehabilitacii spolecznej dzieci oraz doroslych os6b
n ie petnospraw nyc h wzrokowo. Co roku otaczamy opiekq coraz wiqkszq liczbq dzieci, rozszerzamy
swojq dzialalno6t zatrudniajEc wykwalifikowanE kadrq. Rehabilitacja spoleczna w naszym
przekonaniu daje najwiqksze szanse, by osoby niepelnosprawne wzrokowo, a zwlaszcza dzieci
mogly wykorzystai caty potencjal jakim dysponujq, pozwalajqc im na jak najlepsze funkcjonowanie
w 2yciu spolecznym.

Doawiadczenia w realizacji dzialari planowanych w ofercie

W latach 2010 2020 realizowahsmy zadania zwiqzane z rehabilitaciq spolecznE os6b niewidomych
we wspotpracy:: PFRON, Ministerstwenr Rodziny, Pracy iPolityki Spotecznei. Podlaskim Urzedem
Wojewodzkim, Urzqdem Marszalkowskim Wojew6dztwa Podlaskiego, Regionalnym O(rodkiem
Polityki Spolecznej w Bialymstoku, Urzqdem Miasta Biatystok, Urzqdem Miasta Bielsk Podlaski,
Urzqdem N,4iasta Suwalki, Urzqdem Miasta Sok6lka, Urzqdem Miasta Hajn6wka, Urzqdem Miasta
Moiki, Urzqdem Miasta Kolno, Urzqdem Miasta Lomia.

Zasoby, ktore bedq wykorzystywane w realizacii zadania

Zasoby kadrovre:
zadanie realizowane bqdzie przez doiwiadc2onq kadrq posiadajqcq specjalistycznQ wiedzq z zakresu
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Liczba uczestnik6w spotkad dla
rodzicow dzieci nowo przyjqtych

Liczba uczestnikow spotkad
promujEcych zdrowy styl zycia i

zachowa6 pro2drowotnych

wn,osrr wvcena,owaiow.y5:em'.wtka. p . slma konvo na O.tSJslOJglo

4. Opis zakladanych rezultat6w realiracji zadania publiaznego

Nazwa le2ultatu Planowany poziom
osiagniecia rezultat6w
(wartoSa docelowa)

Spos6,b monitorowania
rezultat6w / ir6dlo
m?ormacjr o osragnrecru
wskainika

S. Kr6tka charakterystyka Oferenta, iego doiwiadczenia w r€aliracii drialafi.planowanych w
ofercie oraz zasob6w, kt6re bqdq wykorzystywane w realizacji zadania.



pracV 2 osobami niepetnosprawnymi wzrokowo we wszvstkich grupach wiekowych. W jej sktad
wchodzi:
. lnstruktor czynnoici dnia codziennego - dyplomowany instruktor specjalizujqcy siq w prowadzeniu
za.iqa czynnoici samoobslugowych technikami bezwzrokowymi,
. lnstruktor orientac.ii przestrzenne.i - dyplomowany instruktor specjalizuiEcy siq w prowadzeniu
zaiQc z przemieszczania siq technikami bezwzrokowymi,
. Terapeuta wid2enia - dyplomowany terapeuta widzenia, specjalista w zakresie terapii wzroku
specjalizuiAcy siq w prowadzenlu zajqe rehabilitacyjnych z osobami niewidomymi,
. Pedagog - dyplomowany pedagog, spec.ialista w zakresie sprawowania funkcji opiekuiczo-
wychowawczych specjalizujEcy siq w prowadzeniu zajqi z d2ieimi niewidomymi,
. Psycholog - dyplomowany psycholog, specialista w zakresie prowadzenia terapii psychologicznej

specjalizujqcy siq w prowadzeniu zajei z osobami niewidomymi,
. Dietetyk - dyplomowany dietetyk, specjalista w zakresie 2ywienia specjalizu.iEcy siq w
prowadzeniu zaiqi z osobami niewidomymi,
. Farmaceuta dyplomowany mgr farmac.ii, specjalista w zakresie zdrowia publicznego
specjalizr,.iAcy sig w farmacji aptecznej.

Zasoby rzeczowe:
Biuro Okregu Podlaskiego Polskiego ZwiEzku Niewidomych dysponuje lokalem o pow. 168 m 2 ze

:iwietlicq przystosowanE do potrzeb osob niewidomych i slabowidzacych. Posiadamy urzqdzenia i

sprzqt rehabilitacyjny przystosowany do pracy z osobami niepelnosprawnymi wzrokowo, w tym
autolektor, drukarka brajlowska. Posiadamy r6wniei stale lqcze internetowe. Dysponu.iemy

specja listycz nym sprzqtem dziqki, ktoremu osoby niewidome moga samodzielnie korzystaa z

lnternetu, a takie odczytywai czarnodruk. Dysponujemy przestronnq (wietlicE w kt6rej moBE byi
prowadzone spotkania o charakterze integracyjnym w tym prelekcje- Dysponujemy altanE z

ogrodem oraz zaplecze kuchenno-sanitarne w pelni dostosowane do potrzeb os6b
niepelnosprawnych wzrokowo.

lV. Szacunkowa kalkulacra koszt6w realizacji zadania publicznego

Wynagrodzenie instru ktora orientacji
przestrzennej prowadzEcego zajqcia

dla nowo przyjqtych (4 godz. x 100 zl)

Wynagrodrenie instruktora ciynnoSci
dnia codziennego prowadzqcego

zajgcia d!a n.Jwo przyjqtych (4 godz. x

100 zl)

Wynagrocj2enie rehabilitanta wzroku
prowadzqcego zajqcia dla nowo
przyjetych i4 godz. x 100 zl)

Poczestunek dla uczestnik6w zajqi dla
nowo przyjqtych (10 osob x 20 zt)

400,00

400,00

400,00

200,00
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Przygotowanie i wydruk material6w
dla uczestnikow zajqt dla nowo
przyjqtych (10 os6b x 20 zt)

Drobny sprzqtu rehabilitacyjny dla
uczestnikow zajqi dla nowo przVjqtych
(10 osob x 20 zl)

Srodki ochrony osobistej dla
uczestnik6rv zajqt dla nowo przyjqtych

{10 osob x 10 zl)

Wynagrodzenie instruktora orientac.ii
przestrrennej prowadzqcego zajgcia
dla rodzicow dzieci nowo przyjqtych (4

godz. x 100 zl)

Wynagrodzenie instruktora czynno:ici
dnia codziennego prowadzqcego

zajecia dla rodzic6w dzieci nowo
przyjqtych (4 godz. x 100 zt)

Wynagrodzenie rehabilitanta wzroku
prowadzqcego zajqcia dla rodzic6w
dzieci no\a'o przyjqtych (4 godz. x 100
zl)

Wynagrodzenie pedagoga
prowadzqcego zajqcia dla rodzicow
dzieci nowo przyjqtych (4 godz. x 100
zt)

Poczqstun€k dla uczestnik6w za.iec dla
rodzic6w dzieci nowo przyjqtych (10

osob x 20 zt)

Przygotowanie i wydruk material6w
dla uczestnikow zalqi dla rodzic6w
dzieci nov./o przyiqtych (10 osob x 20

zt)

Srodki ochrony osobistej dla
uc?estnikdrw 2aiec dla rodzicow dzieci
nowo przyjqtych (10 os6b x 10 zt)

Wvnagrodzenie dietetyka
provradzqcego zajqcia dla uczestnik6w
spotkari promujqcych zdrowv stvl iycia
(10 godz. x 100 zt)

Wynagrodzenie psychologa
prowadzqcego zajqcia dla uczestn ik6w
spotkan promujEcych zdrowy styl 2ycia
(10 godz. x 100 z'l)

200,00

200,00

100,00

400,00

400,00

400,00

400,00

200,00

200,00

100,00

1000,00

1 000.00
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19

11. Wynagrodzenie farmaceuty
prowadzqcego zajqcia dla uczestnik6w
spotkan promujqcych zdrowy stvl zycia
(10 godz. x 100 zl)

1000.00

Poczestunek dla uczestnikow spotkad
promujqcych zdrowy styl iycia (50

os6b x 5 zt)

250,00

Srodki ochrony osobistej dla
uczestnikdw spotkai promujQcych

zdrowy styl zycia (50 os6b x 5 zt)

250,00

20. Paczki Swiqteczne dla uczestnikow
zajqa (50 osob x 50 2l)

2 500,00

10 000,00 10 000,00

V. OSwiadczenia

OSwiadczam(y), ie:

1) propononane zadanie publiczne bqdzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalnosci po2ytku
pu blicznego of erenta(-t6w);

2) pobieranie (wiadczei pieniq2nych bedzie siQ odbywat wylqcznie w ramach prowadzone.l
odplatnej dzialalno(ci po2ytku publicznego;

3) oferent' :te=mia sk'acaiEcy niniejszQ ofertq nie zalega(-jq)* / zategafigf z oplacaniem
nale2no6ci z tytulu zobowiazai podatkowych;

4) oferent* / oferetrcir skladajqcy niniejsza ofertq nie zalega(-jq)* / zafega(=iqf z oplacaniem
naleinoici z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne;

5) dane zawarre rv czqdci ll niniejszej oferty sq zgodne z Krarowym Rejestrem Sqdowym* /.ifin-4
vr@;

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

7) wzakresiez\ iqzanym z: skladaniem ofert, wtym zgromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a tak2e wprowadzaniem ich do systemow informatycznych,
osoby, kt6ryctr dotyczq te dane. zlo2yty stosowne o5wiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

w..se/ rwe.e owrn.!! svnehEwtka..p, !uma konrol.a ft)d5nsl0-t940

Suma wszystkich koszt6w realizacii 0,00
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(podpis osoby
uPowa2nionej

lub podpisy osob
upowainionych

do skladania oiwiadczed
woli

w imieniu oferenta)
o"tr.k.L4.:9aU

Zalqczniki:

L. Slatul (obligotoryjny - zloiony elektronicznie)

tr Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zada6 okre6lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dziatalno(ci po2ytku publicznego io wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450, z poin. zm.).

'z) Termin realizacji zadania nie moie byi dlu2szy ni2 90 dni.

, ilds d510 1910


