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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
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych
31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

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 na Rzecz Dzieci Chorych,Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy "Wyspa
Skarbów", Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000665780, Kod pocztowy: 80-298, Poczta:
Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Budowlanych, Numer posesji: 23, Numer lokalu: -,
Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk, Strona www: fizjoterapiadzieci.pl,
Adres e-mail: fundacja@olicon.com.pl, Numer telefonu: 587610100,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Sabina Lach-Ruszkowska
 
Adres e-mail: sabinaruszkowska56@gmail.com Telefon: 
605766917

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
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1. Tytuł zadania publicznego Czas Super Bohaterów - Grupa wsparcia dla
Rodzin/Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

14.11.2020 Data
zakończenia

31.12.2020

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Opis zadania

Badania w przestrzeni publicznej pokazały, iż w Gdańsku nie ma grup wsparcia dla rodziców dzieci
niepełnosprawnych, a jest to przez nich wyczekiwane. Rodzic jest pozostawiony samemu sobie
kiedy dowiaduje się, że jego upragnione dziecko jest niepełnosprawne. Już od samego początku sam
szuka specjalistów, sam szuka informacji co dalej i sam zmaga się z procesem żałoby.
Jest to tak duże obciążenie dla organizmu rodzica, który często traci swoją tożsamość i plany oraz
ulega marazmowi czy ukrytej depresji.

Grupa docelowa projektu:
- rodzice/opiekunowie dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Gdańska
- dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności z Gdańska
- ilość zgłoszonych rodziców/opiekunów 15
- ilość dzieci -15
Przewidujemy, że w spotkaniach będzie uczestniczyć 1 rodzic/opiekun i 1dziecko.
Ze względu na różne sytuacje rodzinne i życiowe w szkoleniach i warsztatach weźmie udział od 10-
15 osób i od 10-15 dzieci.

Celem projektu jest stworzenie takiej przestrzeni dla rodziców/opiekunów w której będą mogli
wymieniać się swoimi doświadczeniami na temat rodzicielstwa, problemów czy rozwoju swoich
dzieci.
To swoista „opieka wytchnieniowa dla rodzica” polegająca na relaksacji, rozmowie ze specjalistami,
uzyskaniu wparcia dla dziecka w postaci rehabilitacji, sprzętu medycznego czy konsultacji,
pozyskania dofinansowania, a także zaspokojenia potrzeb akceptacji , bezpieczeństwa oraz
samorealizacji.
Ponadto w grupie każdy członek ma faktyczną możliwość komunikowania się z innymi nie
pośrednio, przy pomocy innych ludzi, lecz bezpośrednio, „twarzą w twarz”.
Relacje przepełnione bliskością i możliwością uczuciowego dotknięcia losów innego człowieka mają
zaspokajać u członków grupy potrzebę doświadczania wspólnoty, która bazuje na silnych
emocjonalnych więziach, wytwarzanych na podstawie podobieństwa doświadczeń życiowych.
Specyfika doświadczenia grupowego – wiąże się z marginalizacją, medykalizacją i krzywdą, w
związku z tym obejmuje sferę psychiki, wartości, normy, mechanizmy kontroli oraz rytuały.
Fundamentalne znaczenie ma w tym kontekście rozwojowy potencjał sieci międzyludzkich grupy,
dla których spoiwem jest wspólne doświadczenie i wynikające z niego międzyludzkie zaufanie.
Podobieństwo losów wpływa na wytworzenie się pomiędzy doświadczonymi poczucia emocjonalnej
bliskości i współodpowiedzialności, które są podstawą dla zaistnienia pomocy wzajemnej.
Działalność grupy, oparta na wspólnocie doświadczeń i interesów, ukierunkowana jest bowiem na
podjęcie wspólnej walki z trudnościami.
W dobie pandemii, rodzice i dzieci zostali pozbawieni z dnia na dzień, wsparcia, został zaburzony
rytm dobowy rodziny, co wiązało się z nasileniem problemów rozwojowych dzieci oraz do
wyczerpania psychicznego rodziców. Sami rodzice natomiast apelowali by taką grupę utworzyć,
ponieważ wiele z nich czuje się samotnych a momentami bezsilnych w walce o lepsze jutro dla
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swoich dzieci. Wielu rodziców również odbiera sobie prawo do realizacji własnych potrzeb, definiują
się i są definiowani przez otoczenie na podstawie niepełnosprawności swojego dziecka.
Naszym celem zaś jest zmiana postrzegania takiej rodziny.

Program szczegółowy projektu:
Szkolenia-wykłady:
- szkolenie w formie wykładów 4 x po 2 godz. - dla rodziców/opiekunów o nastepującej tematyce:
1. Rozwój pozanwczy dziecka z niepełnopsrawnością 2 x po 2 godz..
Prowadzący : Anna Badaszek - psycholog, Joanna Szymańska -oligofrenopedagog
2. Domowa fizjoterapia - jak rodzic/opiekun może się bawić i pomóc swojemu dziecku z
niepełnosprawnością w domowym zaciszu 2x po 2 godz.
Porwadzący: Martyna Konkel - fizjoterapeuta, Joanna Kaczyńska - fizjoterpaeuta, psycholog

W związku z rozwijajacą się pandemią i zaostrzeniem przepisów pandemicznych, jeżeli sytuacja nie
ulegnie poprawie, wykłady odbędą się on-line za pomocą messengera, zoom czy webex com

Warsztaty:
Nasz projekt przewiduje warsztaty dla rodziców i dzieci, by nauczyli się wspólnego, radosnego bycia
ze sobą.
Z uwagi na obecne przepisy anty- covidove, pozwalające na spotykanie się w grupach 5 osobowych,
przewidujemy zorganizowanie 4 warsztatów w 3 lub 4 grupach 5 osobowych.
Czas trwania warsztatu 1 godz. tj. 12 godz. warsztatów.
Z uwagi na bardzo kameralne grupy, przewidujemy, że warsztaty będą miały charakter zajęć
psychoterapuetycznych, dlatego przewidujemy, że warsztaty poprowadzą:
Monika Ciąćka - pedagog specjalny oraz Anna Badaszek - psycholog, psychoterapeuta
Cel warsztatów: wyposażenie rodziców /opiekunów w umiejętności psychologiczne aby wspólnie
mogli cieszyć się z bycia ze sobą i posiadania siebie nawzajem

Miejsce realizacji

Gdańsk, siedziba firmy Olicon Sp. z o.o. , Gdańsk ul. Budowlanych 23 i Centrum Terapii Wyspa w
Gdańsku ul. Kartuska 214
W związku z obecną sytuacją pandemii, jeżeli dojdzie do zaostrzenia rygorów sanitarnych, które
uniemożliwią spotkania osobiste w salach, podejmiemy zorganizowanie wykladów on-line, za
pomocą messengera, zoom czy webex com.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

udział rodziców/opiekunów w
szkoleniach/warsztatach

10-15 osób czyli po 1 osobie
z Rodziny i 1 dziecko

lista obecności
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wsparcie merytoryczne i
psychologiczne rodziców/opiekunów
posiadających dziecko
niepełnosprawne

rezultat przewidujemy u 10-
15 Rodzin bioracych udział w
projekcie

ilość osób uczestniczących w
poszczególnych
szkoleniach/warsztatach -
lista obecności

integracja rodziców/opiekunów dzieci
niepełnosprawnych

wymiana doświadczeń,
dzielenie się osiągnięciami u
min.50 % uczestników

ankieta oczekiwań i
ewaluacji

integracja dzieci niepełnosprawnych z
różnych środowisk

nawiązywanie znajomości,
przyjaźni, wspólne
zainteresowania, u min. 30%

obserwacja Koordynatora,
informacje, zdjęcia i opinie
od rodziców/opiekunów i
dzieci

wsparcie rzeczowe/ finansowe pomoc w zakupie terapii,
sprzętu czy zabiegu, pomoc
w pozyskaniu
dofinansowania u min.30%
uczestników

ankieta ewaluacji

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

Charakterystyka oferenta

Jesteśmy Fundacją - organizacją pożytku publicznego, która działa na terenie województwa
pomorskiego od 3 lat. Zajmujemy się niepełnosprawnymi dziećmi oraz ich rodzinami. Do tej pory
pomogliśmy 15 dzieci opłacając im cykl specjalistycznej terapii, turnusy rehabilitacyjne, zakupiliśmy
potrzebne ortezy a rodzinom potrzebne artykuły codziennego użytku.
Swoje cele realizujemy poprzez:
• pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym, szczególnie dzieciom i młodzieży z różnego
rodzaju wadami rozwojowymi, z deficytami psychofizycznymi i trudno uleczalnymi chorobami,
• pomoc Rodzinom w ciężkiej sytuacji życiowej spowodowanej chorobą dziecka,
• finansowanie operacji i leczenia, zabiegów rehabilitacyjnych i medycznych,
• zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz leków.
Dotychczas w/w cele realizowaliśmy ze środków własnych, z darowizn Pracowników firmy Olicon
Sp. z o.o. i Przyjaciół.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Fundacja pozyskuje fundusze od osób fizycznych i prawnych i w całości przeznacza je na
rehabilitację i terapię dzieci, objętych w danym roku pomocą.
Fundacja prowadziła rehabilitację i terapię swoich podopiecznych w Centrum Terapii Wyspa w
Gdańsku przy ul. Kartuskiej 214, który jest nowoczesnym i kompleksowo wyposażonym ośrodkiem
rehabilitacyjnym.
W specjalistycznych gabinetach podopieczni otrzymywali następującą pomoc:
- w zakresie rehabilitacji ruchowej – metodą NDT Bobath, MEDEKA, FITS, PNF, Kinesiotaping,
- terapię neurologopedyczną,
- terapię psychologiczną indywidualna i rodzinną,
- terapię integracji sensorycznej,
- terapie widzenia,
- terapię ręki,
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- treningi rozwijające rozwój oraz EEG Biofeedback

Opieką zostają objęte również całe Rodziny, dla których w miarę naszych możliwości
zorganizowaliśmy pomoc rzeczową w postaci zakupu artykułów spożywczych, higienicznych oraz
sprzętu edukacyjnego dla dzieci.
Pomogliśmy Rodzicom w nawiązaniu kontaktów z firmami oferującymi sprzęt rehabilitacyjny dla
dzieci a następnie zorganizowaliśmy akcję informacyjną w celu pozyskania funduszy na
dofinansowanie tego sprzętu.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

1.Wykwalifikowana kadra prowadząca szkolenia i warsztaty:

Monika Ciąćka - pedagog specjalny, tyflopedagog z wieloletnim doświadczeniem z dziećmi z
wszelaką niepełnosprawnością.
Pracowała m.in. w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej oraz w Ośrodku Wczesnego
wspomagania Rozwoju dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Sobieszewie, gdzie trafiają
prawie wszystkie niewidome i słabowidzące dzieci z Pomorza.
Prowadzi terapię pedagogiczną dzieci niepełnosprawnych oraz terapię wzroku. Miłośniczka
komunikacji alternatywnej.
Ukończone kursy: zrozumieć dziecko z ADHD- podstawy terapii, wspomaganie rozwoju,
Sensomotoryczna terapia widzenia, Funkcjonalna ocena i terapia widzenia dzieci słabo widzących,
ACC. Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się.

Martyna Konkel- mgr fizjoterapii, terapeuta Koncepcji NDT Bobath, terapeuta Koncepcji Integracji
Sensorycznej oraz absolwentka takich kursów jak : Kinesio-Tapingu, Terapia ręki u dzieci,
Wspomaganie rozwoju wcześniaków i dzieci zagrożonych, Ocena neurorozwojowa i interwencji
terapeutycznej dzieci z zaburzeniami rozwojowymi 0-2 lat , NDT Bobath Basic, Diagnostyka Metodą
Prechtla oraz Dynamiczna Stymulacja Kinetyczna – MEDEK.

Joanna Kaczyńska - mgr fizjoterapii, mgr psychologii (spec. neurobiopsychologia),
oligofrenopedagog, terapeuta Koncencji NDT Bobath, terapeuta Integracji Sensorycznej.
Absolwentka następujących kursów : Wielowymiarowa Terapia Stóp,Kinesiology Taping ,Koncepcja
PNF,Terapia Ręki,Koncepcja Halliwick ,Wczesna diagnostyka małego dziecka, Diagnostyka Metodą
Prechtla. Mózgowe uszkodzenia widzenia i trudności wzrokowe uwarunkowane nieprawidłowym
funkcjonowaniem układu nerwowego w fizjoterapii i rehabilitacji wzroku. Anatomy Trains –
rozluźnianie powięziowe w neurologii – I moduł. Uwalnianie mięśniowo – powięziowe w pracy z
dziećmi z problemami neurologicznymi.

Joanna Szymańska - oligofrenopedagog, mgr wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z
niepełnosprawnością, terapeuta integracji sensorycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy
z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu i z problemami w nauce.

Anna Badaszek- psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności psychospołecznych, wykładowca
akademicki.Od 17 lat zajmuje się niesieniem pomocy psychologicznej rodzinom z dziećmi mającymi
trudności w obszarze rozwoju psychoemocjonalnego, poznawczego, motorycznego.
Ma również kilkuletnie doświadczenie prowadzenia wsparcia terapeutycznego (indywidualnego i
grupowego) dla pacjentów z rozpoznaniem choroby nowotworowej. Ukończyła czteroletnie
Studium Psychoterapii Integracyjnej w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie.

2. Zaplecze lokalowe na warsztaty zostanie udostępnione przez firmę Olicon Sp. z o.o.,która posiada
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w pełni wyposażoną salę wykładową wraz z salą dla dzieci.

3. Sale do terapii zostaną udostępnione przez Centrum Terapii Wyspa w Gdańsku
4. Pomoc informatyka z firmy OliconSp. z o.o. w celu uruchomienia wykładów on-line.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Prelegenci : wykładowcy 8 godz. x 100
zł = 800,00

800,0    

2. Warsztaty: 4 x 3 godziny= 12 godzin
warsztatów
1 godz. 100,00 zł x 2 osoby = 200,00
razem: 12 x 200,00= 2400,00

2400,0    

3. Materiały na warsztaty dla 4 grup:
flipchart,farby, kolorowe brystole,
kolorowy papier samoprzylepny,
plastelina, piasek sensoryczny,
flamastry,barwniki spożywcze, mąka,
sól, galaretk,i itp.
3x200,00=600,00

600,0    

4. materiały odkażające i sanitarne typu:
płyn do dezynfekcji rąk, powierzchni,
maseczki, rękawiczki jednorazowe
3x100,00=300,00

300,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 4100,0 4100,0 0,0

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,
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osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

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

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

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

(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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