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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 "Bezpiecznie z nianią"

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-11-01 Data

zakończenia 2018-12-31

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 Dla Rodziny "ogniska Nadziei"
forma prawna: fundacja
KRS: 0000396853
adres siedziby: Sierakowicka 9, 80-298 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: fundacja.ognisko@wp.pl, telefon: 794438794, numer
faksu: 583051899, strona internetowa: www.ogniskanadziei.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Marzena Łada, adres e-mail: fundacja.ognisko@wp.pl, telefon:
794438794, numer faksu: 5803051899, strona internetowa:
www.ogniskanadziei.pl

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
Zadanie publiczne do realizacji zawiera:
1. zatrudnienie opiekunki dziecięcej dla 2 letniego podopiecznego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
socjalizacyjnego.
2. doposażenie jednego z pokoi , w tym zakup mebli spełniających wymogi bezpieczeństwa i dostosowanych gabarytowo
do potrzeb małego dziecka.
- dostosowane do wieku łóżko z zabezpieczeniem oraz odpowiednim materacem i pokrowcem,
- szafa mieszcząca kocyki, ubrania, obuwie,
- dwie komody (na środki czystości/pieluchy oraz zabawki i gry edukacyjne),
-dywanik lub mata antypoślizgowa,
- wyposażenie domu w nakładkę na wc oraz środki pielęgnacyjne i higieniczne jak pieluchy, kremy, środki czystości dla
małych dzieci,
- zapewnienie chłopcu zabawek i gier dostosowanych do potrzeb rozwojowych dziecka ( dziecko dwuletnie lubi
powtarzalność, uczy się polisensoryczne tj :dotyka, smakuje, potrząsa-wszystkie zabawki muszą być z przeznaczeniem dla
dzieci w tym wieku 0-3).

Cel realizacji zadania
Cele :
- zapewnienie poczucie bezpieczeństwa dziecku w aspekcie fizycznym poprzez dostosowanie otoczenia do potrzeb i
możliwości rozwojowych dziecka 2 letniego,
- zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa dziecka rozumianego jako potrzeba bliskiej relacji z co najmniej jedną stałą
dorosłą osobą (opiekunka dziecięca),
- poprawa jakości funkcjonowania dziecka 2 letniego poprzez zapewnienie zabawek, gier stymulujących rozwój małego
dziecka i organizujących mu stałą, bezpieczną przestrzeń.
Niezwykle istotne dla rozwoju dziecka w pierwszych latach życia jest by pierwsza relacja przywiązania była bliska i mogła
stać się wzorcem dla wszystkich późniejszych emocjonalnych więzi w życiu. Dziecko, które utraciło relacje matka-dziecko
lub relacja ta była nieprawidłowa musi jak najszybciej zastąpić ją „prawidłowym wzorcem”. Zapewni to tylko stały kontakt
z jedną osobą, w tym wypadku opiekunką dziecięcą zatrudnioną do opieki nad chłopcem.
Zatrudnienie opiekunki dziecięcej oraz właściwie zagospodarowana przestrzeń pomoże budować dziecku poczucie
bezpieczeństwa. Do tego są bowiem niezbędne:
- co najmniej jedna bezpieczna relacja z dorosłym opiekunem;
- pomoc w uporaniu się z gwałtownymi emocjami (lękiem, smutkiem, złością);
- emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych (takich jak wizyta w przychodni, zmiana rytmu dnia, choroba);
- poczucie przynależności;
- przytulanka, pocieszyciel i poczucie bycia przyjętym w całości, akceptowanym bez warunków;
- przebywanie w otoczeniu, które stawia dziecku jasne oczekiwania, reguły, granice, jest bezpieczne i dostosowane do
jego potrzeb i możliwości.

Miejsce realizacji zadania
Miejsce realizacji projektu: „Dom nad Potokiem” w Gdańsku przy ul. Potokowej 20 C

Grupa odbiorców zadania
Odbiorca: wychowanek „Domu nad Potokiem”, 2 -letni chłopiec
Chłopiec wraz ze starszym rodzeństwem, który został przyjęty decyzją Sądu do placówki opiekuńczo-wychowawczej;
Umieszczenie dziecka poniżej 10. roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, jest możliwe, w
wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wkład własny:
- praca i wsparcie wychowawców/pracowników „Domu nad Potokiem”.
Każdy wychowawca pracujący w domu zapewni optymalną uwagę, troskę i wsparcie dziecku oraz zatrudnionej opiekunce
dziecięcej.
- pomieszczenia z przeznaczeniem na doposażenie.
Placówka przygotuje pokój, który będzie przeznaczony na umeblowanie i wyposażenie w zabawki i inne przedmioty
odpowiednie do wieku małego dziecka.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Zakładanym rezultatem realizacji zadania jest:
- zapewnienie dziecku stałego opiekuna, co jest niezbędne w rozwoju dziecka 2 letniego;
- stworzenie atrakcyjnego dla dziecka miejsca (pokój) z zabawkami, które mogą być bezpiecznie wykorzystywane przez
dzieci w codziennych zabawach;
- uspołecznienie i wdrożenie dziecka do uczęszczania do przedszkola, klubu malucha.
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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 Wynagrodzenie opiekunki dziecięcej
w okresie listopad-grudzień 2018 r. 5 013,96 zł 5 013,96 zł 0,00 zł

2

Doposażenie domu i pokoju; zakup,
montaż i transport materiałów
związanych z potrzebami małego

dziecka.

2 986,04 zł 2 986,04 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 8 000,00 zł 8 000,00 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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