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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

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

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Urząd Miejski w Gdańsku

2. Rodzaj zadania publicznego1) 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby,
strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000298471, Kod
pocztowy: 20-268, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Fryderyka Chopina, Numer posesji: 42, Numer lokalu: -,
Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk, Strona www: fundacjafosa.pl, Adres e-mail:
biuro@fundacjafosa.pl, Numer telefonu: 502785919,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Alina Kaszkiel-Suska
 
Adres e-mail: alinasuska@fundacjafosa.pl Telefon: 502785919

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Mobilne Dyżury Psychologów - Interwentów -2

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

03.06.2019 Data
zakończenia

31.08.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis 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). Licząc schematyczne, że w tygodniu na dyżury psychologa interwenta
przypada 80 godzin (5dni x 24 h - 40h) oraz 24 godziny w weekend (suma 104h/tydzień) ponadto przypadające w tym
okresie 2 dodatkowo wolne dni od pracy, łączny wymiar godzin w okresie 03.06 - 31.08.2019 roku - to 1352 godziny.
Przyjęto minimalną stawkę godzinową, wraz z kosztami pracodawcy, w kwocie 17,55 za godzinę, wypłacaną ryczałtowo za
tygodniowy dyżur. Suma godzin płatnych to 515h na kwotę 9038,25, pozostałe 837h to godziny wykonane w
wolontariacie, na kwotę 14689,35.
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 (GOIK)
o miejscu zdarzenia, stratach oraz miejscu zabezpieczenia osób poszkodowanych,
- po zakończonym dyżurze, sporządzenie notatki z podjętych działań i przekazanie jej koordynatorowi działań
interwencyjnych MOPR,

Miejsce realizacji

Gdańsk

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

dyżur interwenta-psychologa 90 dni wykonanie dyżuru wcześniej
zgłoszonego do MOPR

współpraca z instytucjami działającymi w
gdańsku w obszarze interwencji kryzysowej

min 1 -MOPR rejestr połączeń telefonicznych,
notatki z interwencji, kontakty
osobiste,

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
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Charakterystyka oferenta

Fundacja FOSA od 10 lat realizuje zadania zlecane przez organy administracji publicznej. Aktualnie jesteśmy w trakcie
realizacji 24 różnych projektów, w tym 5 z Funduszy Europejskich. W każdym z realizowanych zadań występuje
prawdopodobieństwo zgłoszenia się klienta będącego w kryzysie psychicznym. Niezależnie od przyczyny, podejmujemy
działania interwencyjne. Zarówno w grupie naszych nastoletnich podopiecznych (SDS"Młodzieżowy Szopen") jak i
dorosłych uczestników klubów, mieszkań , występują zachowania suicydalne, sytuacje kryzysowe w rodzinie czy inne
wymagające natychmiastowej interwencji, również w miejscu zamieszkania. Cechą charakterystyczną Fundacji FOSA jest
umiejętne łączenie psychoterapii i środowiskowości. Zatrudniamy psychoterapeutów pracujących "gabinetowo" ale też
psychologów pracujących treningowo, w środowisko, z całym systemem rodzinnym oraz eksperymentalnymi metodami
przynoszącymi efekty terapeutyczne. Poza krótkimi projektami (kilkumiesięcznymi), które uzupełniają zadania stałe
realizujemy: Środowiskowy Dom Samopomocy "Młodziezowy Szopen", 2 kluby samopomocy, Punkt Wsparcia
Środowiskowego, 3 mieszkania wspomagane, 2 Punkty Informacyjno - Konsultacyjne, 2 Punkty Wsparcia i Trapii Rodzin,
Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin, Punkt Edukacyjno - Terapeutyczny, Punkt Równego Traktowania, stronę
www.wsparciewgdansku.pl. oraz całodobową infolinię pomocy psychologicznej. Na stałe współpracujemy z grupą ponad
60 psychologów i psychoterapeutów. Wśród kadry są osoby z biegłą znajomością języka angielskiego, rosyjskiego,
białoruskiego i migowego.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Zapotrzebowanie na usługę w takiej formie i w takim zakresie oszacowano na podstawie wsparcia psychologicznego jakie
świadczyli psychologowie Fundacji FOSA po 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 (jw) 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, natomiast w okresie 8.03-2.06.2019 jesteśmy związani umową do pełnienie
dyżurów przez mobilnych psychologów interwentów.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Oferent zapewni minimum 5 osobowy zespół psychologów, posiadających doświadczenie w interwencji i wsparciu
psychologicznym w sytuacjach kryzysowych.
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 Gdańskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, działającego w strukturach MOPR w Gdańsku.
Psychologowie, którzy zdeklarowali gotowość do pełnienia dyżurów interwencyjnych to:
1. K.R. – psycholożka/pedagożka (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. A.B. – psycholożka/pedagożka (SWPS)
Ukończony kurs : Szkoła Menadżerów Ekonomii Społecznej prowadzonych w ramach programu Dobra Robota Gdańsk.
Ukończone podstawy Psychotraumatologii, kontynuuje II stopień – Studium Psychotraumatologii Specjalistycznej. Od
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. D.S. - 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
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Środowiskowego, Psycholog – interwent na zlecenie MOPR w Gdańsku XI.2018-II.2019.
4. M.M. – 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. M.T. – 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. K.K. - 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,

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Dyżur psychologa interwenta - 1352 godzin x
17,55 brutto/brutto

23727,6    

2. obsługa zadania finansowo-kadrowa za 3m-ce 200,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 23927,6 9238,25 14689,35

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-
tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;

3) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;

4) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły
stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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.............................................

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

.............................................
(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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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