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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 Nasz wspólny świat - integracja.

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-11-26 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 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: 531 043 057,
strona internetowa: www.fundacjafascynacje.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Agnieszka Jóźwiak, adres e-mail: astanka@gmail.com, telefon: 602-533-
484
Oskar Wójcik, adres e-mail: oskarwojcik@interia.pl, telefon: 531 043
057

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.
Proponowany projekt przeznaczony jest dla grupy naszych podopiecznych - dzieci z diagnozą ze spektrum FASD, które
objęte są wsparciem terapeutycznym.
Dzieci z płodowym zespołem alkoholowym najczęściej przebywają w rodzinach zastępczych, gdyż nadużywanie alkoholu
przez jednego lub obojga rodziców biologicznych, zaniedbanie, staje się przyczyną odebrania dzieci. Dzieci z FAS/FASD
często odstają od rówieśników, czują się gorsze, doświadczają frustracji i odrzucenia. Dodatkowo nie rozumieją dlaczego
rozwijają się inaczej. Często mają również zaburzenia postraumatyczne związane z odrzuceniem przez matkę (są one w
początkowym okresie życia nieuświadomione, ale silnie oddziałują na psychikę dziecka). Z czasem w przypadku nie
udzielenia profesjonalnej pomocy, u osób z FASD pojawiają się zaburzenia wtórne takie jak m.in. niska samoocena,
problemy psychiczne, uzależnienia, konflikty z prawem, problemy w funkcjonowaniu społecznym, trudności w znalezieniu
i utrzymaniu pracy.

"Nasz wspólny świat" to projekt, który ma stworzyć dzieciom możliwość przeżycia pozytywnego, rozwijającego
doświadczenia,wzmocnić poczucie własnej wartości i sprawczości .Przeznaczony jest dla 30 podopiecznych Fundacji
FASCYNACJE, którzy byli przez naszych specjalistów diagnozowani i którzy uczestniczą w proponowanych przez fundację
zajęciach terapeutycznych. Z racji tego,że dzieci w większości mają zajęcia indywidualne, nie mają okazji się lepiej poznać i
zintegrować. Projekt ma stworzyć ku temu okazję. Także opiekunowie dzieci - rodziny zastępcze zawodowe oraz
spokrewnione- będą miały okazję do integracji, wymiany doświadczeń a w przyszłości być może do bycia dla siebie
wzajemnym wsparciem.

Projekt obejmuje działania:

1) Wyjście integracyjne dla dzieci
Zajęcia w Parku Trampolin, które oprócz charakteru integracyjnego mają także działanie relaksacyjne, zmniejszające
poziom stresu.
Przewidziane są 2 wyjścia w 15-sto osobowych grupach pod opieką pedagoga i wolontariuszy.

2) Spotkanie integracyjne dla rodzin zastępczych
Przewidziane są 2 spotkania z psychologiem będące okazją do wymiany doświadczeń, podzielenia się pomysłami pracy z
dzieckiem z FASD

2) Warsztaty plastyczno - psychologiczne
Warsztaty pobudzające kreatywność, dające możliwość wejrzenia w swoje emocje. Spotkania odbędą się w 2 grupach po
15 dzieci każda (z podziałem na dzieci starsze i dzieci młodsze). Na miejsce warsztatów wybraliśmy Wojewódzką i Miejską
Bibliotekę Publiczną w Gdańsku (Filia nr 9) gdyż miejsce pełne książek stwarza pole do wyobraźni i przestrzeń do
kreatywnej twórczości. Ponadto prowadzący warsztaty są autorami książek - bajek terapeutycznych o emocjach. Pod
koniec zajęć każde dziecko otrzyma taką książkę z autografem i specjalna dedykacją autorów.
Dzieci przekonają się, że by działać twórczo nie są potrzebne nadzwyczajne zdolności czy umiejętności. Dzieci stworzą
własne postaci –swoich sprzymierzeńców (czyli postacie uosabiające cechy, które chcielibyśmy posiadać np. odwagę,
wytrwałość, talent w jakiejś dziedzinie itp.) oraz wspólną opowieść. Wyniki pracy zostaną opracowane w formie grafiki
komputerowej przez specjalistów prowadzących warsztaty. Obraz "Nasz wspólny świat" będzie można zobaczyć w
internecie ( FB Fundacji FASCYNACJE oraz FB MOPR), a oprócz tego w formie wydrukowanej otrzyma go każdy uczestnik
warsztatów. Powstałe materiały będą źródłem inspiracji do pracy terapeutycznej z dziećmi oraz cennym źródłem
informacji dla opiekunów zastępczych.

Cel realizacji zadania
Głównym celem projektu jest integracja podopiecznych fundacji FASCYNACJE oraz wzmacnianie świadomości mocnych
stron u dzieci z FASD.

Miejsce realizacji zadania
1) Fundacja FASCYNACJE ul.Miszewskiego 17 / 401-402
2) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku (Filia nr 9 ul. Jagiellońska 8)
3) Park Trampolin JUMPCITY ul. Grunwaldzka 355

Grupa odbiorców zadania
Podopieczni Fundacji FASCYNACJE - dzieci w wieku 5 -15 lat, z diagnozą ze spektrum FASD, wychowujące się w
zawodowych lub spokrewnionych rodzinach zastępczych oraz w placówkach.
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Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Zadania poszczególnych realizatorów projektów:

Oskar Wójcik
Koordynator wolontariatu w fundacji FASCYNACJE. Student V roku psychologii, współprowadzący zajęcia Treningu
Umiejętności Społecznych dla dzieci z FASD

Zadania: przygotowanie merytoryczne projektu, kontakt z prowadzącymi warsztaty, zakup biletów do Parku Trampolin,
zakup książek dla dzieci, organizacja i zakup poczęstunku, kontakt z wolontariuszami, sporządzenie sprawozdania
merytorycznego.

Agnieszka Jóźwiak
Psycholog kliniczny. Absolwentka szkolenia „Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD”
organizowanym przez Fundację Fastryga oraz w kursie „Diagnostyka dzieci z FASD” organizowanym przez PARPA. W
trakcie szkolenia z psychotraumatologii. Doświadczenie w diagnozie w kierunku FASD (od 2014-). Członek zespołu
diagnostycznego Fundacji FASCYNACJE od 2015. Doświadczenie w pracy z dziećmi z rodzinnej pieczy zastępczej zdobyte
podczas pracy na stanowisku psychologa w Dziale Pieczy Rodzinnej MOPR Gdańsk.

Zadania: prowadzenie 2 spotkań z opiekunami, udział w 2 warsztatach plastycznych z dziećmi celem obserwacji zachowań
i emocji podopiecznych

Alina Wieczorkiewicz
pedagog edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej , animatorka kultury i sportu, szkoli się w terapii behawioralnej dzieci z
autyzmem, w Fundacji FASCYNACJE prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne KROK PO KROKU

Zadania: kontakt z opiekunami, zapisy dzieci na poszczególne zajęcia ,opieka nad dziećmi podczas 2 zajęć w Parku
Trampolin oraz 2 warsztatów plastycznych, pomoc dzieciom ze specjalnymi trudnościami

Joanna Tomaszewska – Kołyszko
Doktor socjologii, autorka książek dla dzieci oraz publikacji z zakresu socjologii i edukacji. Uczyła w gimnazjum, liceum i na
uniwersytecie. Od lat prowadzi warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci i dorosłych.

Wojciech Kołyszko
Malarz, grafik, rysownik, ilustrator, autor książek dla dzieci. Pomysłodawca i autor serii bajek terapeutycznych o uczuciach
wydawanych przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Przez wiele lat pracował z dziećmi w szkołach publicznych,
społecznych i artystycznych, także w świetlicy socjoterapeutycznej oraz w Ognisku Plastycznym. Twórca animowanego
filmu autorskiego „Fikotko, wróć” (2015 produkcja: Serafiński Studio i Studio Munka)

Razem jako Zespół Autorski zajmują się:
- pisaniem opowieści psychoedukacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci. (m.in cykl bajek o uczuciach „Złość i
smok Lubomił”,
„Strach i Pogromca Potworów”,„Radość i Wyspa Hop-Siup”,„Smutek i Zaklęte Miasto”„Zazdrość i wyścigi żółwi”, Wstyd i
latający śpiwór”)
- realizacją projektów edukacyjno-artystycznych w zakresie edukacji pozaszkolnej,
- prowadzeniem warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych (kreatywność, edukacja emocjonalna, warsztaty plastyczno-
literackie etc.),
- szkoleniem osób pracujących z dziećmi (nauczyciele, bibliotekarze, wychowawcy placówek opiekuńczych i
resocjalizacyjnych etc),

Zadania: przygotowanie autorskiej koncepcji warsztatów, przygotowanie kilku wariantów scenariuszowych dopasowanych
do specyfiki grupy, prowadzenie 2 spotkań z dziećmi , przygotowanie grafiki - obrazu „Inny ŚWIAT”,obróbka komputerowa
stworzonych przez dzieci postaci, montaż komputerowy stworzonych prac, przygotowanie plakatu do druku

Wolontariusze
4 osoby z Koła Wolontariatu Fundacji FASCYNACJE

Zadania: udział w 4 spotkaniach z dziećmi, zadbanie o zaspokojenie indywidualnych potrzeb podopiecznych, pomoc
prowadzącym

Elżbieta Borszcz
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obsługa księgowa projektu

Zadania: sprawowanie nadzoru nad wydatkami z projektu, przygotowanie sprawozdania finansowego

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Zakładane rezultaty:

- integracja dzieci uczęszczających na terapię a tym samym szansa na nawiązanie nowych znajomości, przyjaźni
- wzmacnianie świadomości mocnych stron u dzieci,
- wspieranie dzieci w przełamywaniu własnych słabości i ograniczeń (lęków, nieśmiałości, tremy, braku wiary w siebie)
- doświadczanie radości z osiągania „małych sukcesów” w warunkach zapewnionego bezpieczeństwa psychicznego w
grupie,
- motywowanie do rozwijania indywidualnych zainteresowań i pasji (pobudzanie wyobraźni, zdolności twórczych),
- rozwijanie umiejętności prospołecznych i przestrzegania norm poprzez aktywne i twórcze uczestnictwo w zajęciach,
- uczenie konstruktywnego sposobu odreagowywania napięć emocjonalnych,
- uczenie nawiązywania i utrzymywania satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami
- utrwalanie potrzeby pozytywnej aktywności zadaniowej wzmacnianej współpraca zespołową,
- lepszego rozumienia uczuć własnych i uczuć dziecka przez opiekunów zastępczych
- integracja opiekunów zastępczych, którzy wychowują dzieci z FASD

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 Koordynator projektu 750,00 zł 750,00 zł 0,00 zł

2 Opieka psychologiczna 550,00 zł 550,00 zł 0,00 zł

3 Opieka pedagogiczna 550,00 zł 550,00 zł 0,00 zł

4 Warsztaty plastyczne - prowadzący 1 350,00 zł 1 350,00 zł 0,00 zł

5 Warsztaty plastyczne - prowadzący 1 350,00 zł 1 350,00 zł 0,00 zł

6 Poczęstunek dla dzieci 550,00 zł 550,00 zł 0,00 zł

7 Poczęstunek dla opiekunów 350,00 zł 350,00 zł 0,00 zł

8 Materiały plastyczne 380,00 zł 380,00 zł 0,00 zł

9 Wydruk plakatów 800,00 zł 800,00 zł 0,00 zł

10 Książki dla dzieci 600,00 zł 600,00 zł 0,00 zł

11 Aparat fotograficzny 500,00 zł 0,00 zł 500,00 zł

12 Obsługa księgowa projektu 150,00 zł 150,00 zł 0,00 zł

13 Bilety do Parku Trampolin 620,00 zł 620,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 8 500,00 zł 8 000,00 zł 500,00 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;
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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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