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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) 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

4. Tytuł zadania publicznego Mobilne Dyżury Psychologów - Interwentów

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-03-08 Data

zakończenia 2019-06-02

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 Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA
forma prawna: fundacja
KRS: 0000298471
adres siedziby: Chopina 42, 20-268 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: alinasuska@fundacjafosa.pl, telefon: 502785919, numer
faksu: 583449601, strona internetowa: fundacjafosa.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Alina Kaszkiel - Suska, adres e-mail: alinasuska@fundacjafosa.pl, telefon:
502785919, numer faksu: 583449601, strona internetowa:
fundacjafosa.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
Zakres zadania:
Zadanie polegało będzie na pełnieniu dyżuru interwencyjnego psychologa po godzinach pracy MOPR, tzn: poniedziałek,
wtorek, czwartek w godzinach 15.30 do 7,30 dnia następnego, w środy od 17.00, natomiast w piątki od godz.14.30 do
poniedziałku do godz. 7.30. W święta i dni wolne od pracy całodobowo, poczynając od godziny zakończenia pracy MOPR
ostatniego dnia roboczego (zazwyczaj piątek) do godz 7.30 pierwszego dnia roboczego następującego po danym dniu
wolnym od pracy ( zazwyczaj poniedziałek). Łączny wymiar godzin w okresie 08.03 - 02.06.2019 roku - to 1587 godzin.
Powyższa usługa dotyczyć będzie gotowości i udziału psychologa w interwencjach na rzecz mieszkańców Gdańska, w
różnych sytuacjach kryzysowych występujących w rodzinie, również w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub
zdrowia dziecka bądź dorosłego.
Dyżur psychologa - interwenta realizowany będzie w ścisłej współpracy przede wszystkim z dyżurującym pracownikiem
socjalnym - interwentem a także z innymi służbami pomocowymi na terenie miasta Gdańska, z uwzględnieniem dojazdu
do miejsca zdarzenia.
Do zadań psychologa - interwenta należeć będzie przede wszystkim:
- przyjęcie zgłoszenia od pracownika dyżurującego,
- omówienie zgłaszanej sytuacji i podjęcie decyzji co do zasadności i zakresu podejmowanych działań,
- dojazd na miejsce interwencji i powrót,
- udział w interwencji w środowisku i udzielenie specjalistycznego wsparcia psychologicznego w ścisłej współpracy z
dyżurującym pracownikiem socjalnym,
- podjęcie decyzji i powiadomienie odpowiednich służb ratowniczych gdy sytuacja na miejscu zdarzenia będzie tego
wymagała,
- ścisła współpraca z innymi służbami pomocowymi na terenie Miasta Gdańska w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych,
katastrof także katastrof masowych oraz niezwłoczne informowanie koordynatora działań interwencyjnych MOPR o
miejscu zdarzenia, stratach oraz miejscu zabezpieczenia osób poszkodowanych,
- po zakończonym dyżurze, sporządzenie notatki z podjętych działań i przekazanie jej koordynatorowi działań
interwencyjnych MOPR,

Diagnoza potrzeb:
Zapotrzebowanie na usługę w takiej formie i w takim zakresie oszacowano na podstawie wsparcia psychologicznego jakie
świadczyli psychologowie Fundacji FOSA po ostatnich tragicznych zdarzeniach w Gdańsku, gdzie w okresie 13 - 31.01.2019
roku udzielono 461 konsultacji telefonicznych i 70 konsultacji osobistych. Także na podstawie doświadczenia Fundacji
FOSA i jej pracowników w podejmowanych interwencjach w minionym roku i prowadzonych zadań takich jak 2 Punkty
Informacyjno - Konsultacyjne, Punkt Wsparcia i Terapii Rodzin, Punkt Wsparcia Środowiskowego oraz Punkt Edukacyjno
Terapeutyczny wskazujemy na potrzebę pozostawania w gotowości do udzielania pomocy i wsparcia dla zgłaszających się
Gdańszczan. Od listopada 2018 roku do lutego 2019 roku, 4 psychologów z Fundacji FOSA ściśle współpracowało z MOPR
w Gdańsku w zakresie pełnienia dyżurów interwencyjnych na rzecz Gdańszczan.

Uzasadnienie do kalkulacji kosztów:
Przyjęto minimalną stawkę godzinową obowiązującą w 2019 roku czyli 10,54 netto - co w sytuacji pracowników Fundacji
FOSA, wraz z kosztami pracowniczymi i pracodawcy daje kwotę 17,00 brutto, brutto za 1 godzinę dyżuru. Z puli godzin
zdeklarowanych w ofercie - czyli 1587, pula aż 1037 godzin jest wniesiona we wkładzie własnym osobowym Fundacji
FOSA. Dotacja pokryje 550 godzin dyżurów psychologów interwentów.

Realizatorzy :
Oferent zapewni minimum 5 osobowy zespół psychologów, posiadających doświadczenie w interwencji i wsparciu
psychologicznym w sytuacjach kryzysowych m.in: po ostatnich tragicznych wydarzeniach w Gdańsku.
Oferent deklaruje zapewnienie większej liczby psychologów jednorazowo, w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych,
masowych, wymagających wsparcia psychologicznego,
Dyżur pełniony przez jednego psychologa nie będą trwał dłużej jednorazowo niż 2 tygodnie.
Każdorazowa zmiana dyżurnego psychologa - interwenta zostanie personalnie zgłoszona do koordynatora działań
interwencyjnych MOPR,
Psychologowie, którzy zdeklarowali gotowość do pełnienia dyżurów interwencyjnych to:
1. Katarzyna Rozmiarek – psycholog/pedagog (UG)
Rozpoczęta szkoła psychoterapeutyczna - Systemowa terapia rodzin I stopień, Szkolenia z Otwartego dialogu 2018- 2019.
Ukończyła pierwszy stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz studium asystentów środowiskowych. Posiada
doświadczenie zawodowe – realizator programów readaptacji społecznej w areszcie śledczym, Akademia Wolontariatu w
Centrum Interwencji Kryzysowej (2014-2015), w ŚDS Młodzieżowy Szopen od VIII.2016, od VI.2017- psycholog, aktualnie
pracuje jako konsultant w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Psycholog –
konsultant w Punkcie Wsparcia Środowiskowego, Psycholog – interwent na zlecenie MOPR w Gdańsku XI.2018-II.2019.
2. Agnieszka Baranowska – psycholog/pedagog (SWPS)
Ukończony kurs : Szkoła Menadżerów Ekonomii Społecznej prowadzonych w ramach programu Dobra Robota Gdańsk.
Ukończone podstawy Psychotraumatologii, kontynuuje II stopień – Studium Psychotraumatologii Specjalistycznej. Od
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2016 związana z ŚDS Młodzieżowy Szopen. Doświadczenie w pracy z osobami z wykluczenia społecznego -praca w ramach
projektu „Osiedle Sitowie”. Doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie, w tym podejmowanie interwencji od 2011 roku.
Psycholog – konsultant w Punkcie Wsparcia Środowiskowego
3. Dastin Suski - psycholog (SWPS)
Rozpoczęta szkoła psychoterapeutyczna - Systemowa terapia rodzin I stopień. Ukończył specjalizację z zakresu organizacji
pomocy społecznej (Olsztyńska Szkoła Biznesu w 2016r.) Absolwent Szkoły liderów przedsiębiorstw
społecznych/BARR/2013. Ukończył kursy z zakresu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi m.in. trening umiejętności
społecznych w rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi, Przemoc seksualna. Aspekty psychologiczne, prawne,
terapeutyczne. Szkolenie z terapii systemowej rodzin - 130 h, (ORKE/2015).Ukończył szkolenie w Studium asystentów
środowiskowych (2017/2018) oraz Otwartego Dialogu (2017/2018). Dialog Motywujący w pracy z osobami z
niepełnosprawnością intelektualną. Realizował i koordynował projekty „Klub Profil – Komp” i „Młodzieżowy Klub
Samopomocy –Srebrniki”, obejmujące m.in.: warsztaty socjoterapeutyczne. Aktualnie prowadzi 2 kluby samopomocy oraz
Klub Integracji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Psycholog – konsultant w Punkcie Wsparcia
Środowiskowego, Psycholog – interwent na zlecenie MOPR w Gdańsku XI.2018-II.2019.
4. Marcin Matysiak – psycholog, coach zawodowy (SWPS)
Doświadczenie jako konsultant w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym, trener w klubie samopomocy oraz w Klubie
Integracji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Psycholog – interwent na zlecenie MOPR w Gdańsku XI.2018-
II.2019.
5. Michał Tomiak – psycholog (UG)
Interwencja kryzysowa- Akademia Wolontariatu w Centrum Interwencji Kryzysowej, Doświadczenie - psycholog w
projekcie :”Praca w Grupie”, Psycholog – animator w Punkcie Edukacyjno – Terapeutycznym, Psycholog – interwent na
zlecenie MOPR w Gdańsku XI.2018-II.2019. Aktualnie – psycholog w SDS Młodzieżowy Szopen dla dzieci i młodzieży z
zaburzeniami psychicznymi.
6. Kamil Krajewski - Psycholog (SWPS - 2008), filozof (UG - 2010) spec. społeczno-etyczna.
Ukończył podyplomowe studia z zakresu seksuologii klinicznej (SWPS) oraz psychologii klinicznej (GUMed). Ukończył
czteroletnie szkolenie psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów" rekomendowane przez Polskie
Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Uczestniczył w kilkunastu szkoleniach z zakresu
pomocy psychologicznej oraz tworzenia, realizacji i ewaluacji projektów. Od 2009r. pracuje w pomocy psychologicznej
oraz psychoterapeutycznej z młodzieżą, dorosłymi osobami oraz grupami. Od 2009r prowadził zajęcia środowiskowe,
treningi, zajęcia muzyczne. Koordynował pracę poradni specjalistycznej w ramach projektu „Poradnia dla Rodziców –
FOSA na
Dolnym Mieście” „Poradni dla Rodzin: Spec-Art-Eko”, oraz projektów „Poradnia Toruńska”, „Poradnia Toruńska II”,
prowadził animację środowisk lokalnych, warsztaty i zespoły interdyscyplinarne. Posiada doświadczenie w interwencji
kryzysowej-zatrudnienie w Centrum Interwencji Kryzysowej,

Cel realizacji zadania
Zapewnienie dostępu do specjalistycznej pomocy psychologicznej w sytuacji wystąpienia kryzysu w rodzinie lub otwartej
przestrzeni miejskiej dla mieszkańców Gdańska, po godzinach pracy MOPR, w ścisłej współpracy z dyżurującym
pracownikiem socjalnym, w terminie 08.03 - 02.06.2019 roku w wymiarze 1587 godzin.

Miejsce realizacji zadania
Obszar Miasta Gdańska,

Grupa odbiorców zadania
Mieszkańcy Gdańska, dzieci i osoby dorosłe, u których wystąpiła sytuacja kryzysowa i wobec których konieczne jest
podjecie działań interwencyjnych, w tym wsparcie psychologiczne.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wkład osobowy - gotowość, dyżur psychologa interwenta realnie pełnione przez 1037 godzin -jest wkładem własnym ,
Wkład rzeczowy - transport na miejsce zdarzenia,

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

- 90 dni dyżuru psychologa - interwenta,
- 1587 godzin gotowości i dyżuru psychologów interwentów, z czego 1037 godzin wnoszone jest we wkładzie własnym
osobowym,
- 6 dwutygodniowych dyżurów interwencyjnych,
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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 Dyżur psychologa interwenta - 1587
godzin x 17,00 brutto/brutto 26 979,00 zł 9 350,00 zł 17 629,00 zł

2 obsługa zadania finansowo-kadrowa
3m-ce x 150,00 450,00 zł 0,00 zł 450,00 zł

Koszty ogółem: 27 429,00 zł 9 350,00 zł 18 079,00 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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