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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

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

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1) 1a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

4. Tytuł zadania publicznego Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 2 osób, wychowanków
pieczy zastępczej.

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-09-03 Data

zakończenia 2018-11-30

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

nazwa: Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE
forma prawna: fundacja
KRS: 0000517766
adres siedziby: Ks. Leona Miszewskiego 17 401/402, 80-239 Gdańsk, poczta: Gdańsk

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: fascynacjefundacja@gmail.com, telefon: 602 533 484,
strona internetowa: www.fundacjafascynacje.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Agnieszka Jóźwiak, adres e-mail: astanka@gmail.com, telefon: 602-533-
484

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE od kilku lat z zaangażowaniem współpracuje z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Rodzinie w Gdańsku wspierając interdyscyplinarnie rozwój dzieci wychowujących się w pieczy zastępczej.
Deklarujemy także chęć wsparcia usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dla nich
mieszkania wspomaganego. W związku z powyższym, zwróciliśmy się z prośbą do z-cy Prezydenta Miasta Gdańska Pana
Piotra Grzelaka o przekazanie w użyczenie lokalu komunalnego mieszczącego się przy ul. Kazimierza Leskiego 38/6, 80-180
w Gdańsku, obecnie otrzymaliśmy pozytywną rekomendację użyczenia w/w lokalu w okresie od września do listopada
2018 r.
Realizacja zadania będzie się opierała na współpracy wychowanków z osobami wspierającymi z ramienia Fundacji, którzy
w czasie pobytu młodzieży w mieszkaniu wspomaganym, będą pracować z nimi nad zwiększeniem umiejętności
prowadzenia gospodarstwa domowego, zarządzania własnymi finansami, odnalezieniem się na rynku pracy, pomocy w
rozwiązywaniu bieżących trudności.Wsparcie na rzecz usamodzielnianych wychowanków świadczone będzie przez 5 dni w
tygodniu, min. 15 godzin tygodniowo - w zależności od indywidualnych potrzeb wychowanków.
Istotne jest, aby młodzi ludzie na starcie w dorosłe życie, uzyskali ukierunkowane na ich personalne potrzeby wsparcie,
które w przyszłości pozwoli im na osiąganie wytyczonych celów i samodzielności.

Cel realizacji zadania
Zadanie, które Fundacja FASCYNACJE zamierza realizować ma na celu wsparcie usamodzielnionych wychowanków pieczy
zastępczej (przy współpracy z opiekunami usamodzielnienia) w przygotowaniu ich do samodzielnego , dorosłego życia.
Wychowankowie pieczy zastępczej , którzy będą korzystać z mieszkania wspomaganego nadzorowanego przez Fundację,
uzyskają pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Przy wsparciu zespołu Fundacji, rozwijać będą swoje kompetencje i
umiejętności między innymi w następujących obszarach: gospodarowania posiadanymi funduszami, prowadzenia
gospodarstwa domowego, odnajdywania się na rynku pracy , uzyskania wykształcenia, nabywania umiejętności
społecznych poprzez funkcjonowanie w lokalnym środowisku. Zgodnie z uchwałą nr XXXI/869/16 Rady Miasta Gdańska z
dnia 24 listopada 2016 usamodzielniający się wychowankowie będą partycypować w kosztach utrzymania lokalu w celu
wykształcenia umiejętności gospodarowania własnymi finansami i zwiększenia odpowiedzialności za miejsce, w którym
będą mieszkać.

Miejsce realizacji zadania
Mieszkanie przy ul. K.Leskiego 38/6, 80-180 Gdańsk.

Grupa odbiorców zadania
Dwóch usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, rekomendowanych przez pracownika socjalnego MOPR
w Gdańsku oraz organizację pozarządową .

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Nie dotyczy

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Przewidziane rezultaty uzyskane w okresie od września do listopada 2018 r. dla dwóch usamodzielniających się osób :

- nawiązanie relacji osób wspierających z wychowankami, poprzez wsparcie psychologiczne oraz pedagogiczne
- zapoznanie się szczegółowe z indywidualnym programem usamodzielnienia, każdego wychowanka ( postanowienia
zawarte w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia)
- podjęcie współpracy i współdziałanie z opiekunami usamodzielnienia
- współpraca ze szkołami osób usamodzielnianych i pomoc w realizacji edukacji
- wsparcie dla wychowanków w tworzeniu i opiniowaniu wniosku o pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (
przedkładanie zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki)
- udzielenie pomocy przy urządzeniu mieszkania
- min. 195 godzin wsparcia psychologiczno - pedagogicznego w okresie od 3.09. do 30.11.2018 r.

Zadanie publiczne stwarza możliwość pomocy dla młodzieży w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych.
Zespół Fundacji oczekuje, że rezultatem działań, będzie aktywne zaangażowanie wychowanków w realizację powziętych
przez nich postanowień, co umożliwi podopiecznym uzyskanie wykształcenia zgodnego z ich możliwościami i aspiracjami,
tym samym kwalifikacji zawodowych. Ze względu na ilość wychowanków zespół Fundacji może wykazać się postawą
zainteresowania i zaangażowania w życie powierzonych podopiecznych.
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity(zł)
do poniesienia z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1 Pedagog 2 550,00 zł 2 550,00 zł 0,00 zł

2 Psycholog 2 550,00 zł 2 550,00 zł 0,00 zł

3 Wyposażenie mieszkania 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

4 Utrzymanie lokalu (media) 900,00 zł 900,00 zł 0,00 zł

5 Transport- przewóz wyposażenia
lokalu 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł

6 Drobne naprawy remontowe 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

7 Materiały biurowe 100,00 zł 100,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 7 800,00 zł 7 800,00 zł 0,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

bezpieczenie społeczne.

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

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

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

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.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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