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Miejsce realizacji
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obecnoS6 na wykladach lqcznie co najmniei 100 os6b w przypadku spotkania
stacjonarne8o - lista
uczestnik6w, je6li bedzie
konieczno5t spotkania o-line
zapisl zdjqcia

Obecnoic na warsztatach dla rodzic6w
z pierwszej pomocy

co najmniej 10 os6b Lista obecno6ci, zdjqcia

Udzial w konferencji dla zawod6w
medycznych

50 lista obecnoici
w przypadku koniecznoici
organizacji konferencji on-
line - zapis

Udzial w warsztatach dla rodzic6w,
opiekun6w i nauczycieli

lqcznie co najmniej 30 o66b lista obecno6ci
w przypadku spotkania on-
line - zapis

5. Kr6tka charakterystyka Oferenta, Jego doiwladczenla w realizacji dzialaf planowanych w
ofercie oraz zasob6w, kt6re bqdq wykonystywane w realiracji ,adania.

Charakterystyka oferenta

Celem Fundacji Mali Wojownicy jest wszechstronne wsparcie rodzic6w i rodzin zwtaszcza dzieci
przedwcze(nie urodzonych, z problemami okoloporodowymi i rozwojowymi oraz
niepelnosprawnych.

Od piqciu lat udziela wsparcia bezpolredniego (w tym, konsultacji ze specjalistami, wsparcia
psychologicznego, laktacyinego, emocjonalnego, informacyjnego) oraz poiredniego (szkolenia,

konferencie, media spolecznoSciowe). Prowadzi ilobek i przedszkole wspierajAce rozw6j dzieci
przedwczeinie urodzonych, z powiklaniami okoloporodowymi, zaburzeniami i

niepetnosprawnoSciami. Fundacia zabiera gtos w wainych dla ww grupy sprawach. Jest czqdciA

Og6lnopolskiego Porozumienia "Razem dla wczeiniak6w" .

Fundacia posiada zasoby lokalowe, kadrowe oraz do5wiadczenie aby zrealizowai zadania

wyznaczone w projekcie.

DoSwiadczenia w realizacji dzialad planowanych w ofercie

Projekty, kt6re realizowaliSmy:

1. Wczeiniaki - wsparcie rodzic6w szansq na prawidlowy rozw6.i dziecka (Xl - Xll 2017 r.)- zadanie

publiczne zlecone przez Urzqd Miasta Bialegostoku, mi.ni.:
- organizacia Swiatowego Dnia Wczeiniaka w Biatymstoku
- warsztaty na temat: rozwoju psychoruchowego wcze5niak6w, wsparcia neurologopedy w nauce
jedzenia z piersi i butelki, problem6w iywieniowych wcze6niak6w, udzielanie pierwszei pomocy w

2. Wszechstronne wsparcie rodzin dzieci przedwcze6nie urodzonych (V - Xll 2018 r.) - zadanie
publiczne zlecone przez Urzqd Miasta Bialegostoku, m.in.:

wnior?t *y8.nero*m w syrl.oie *iiL..pl , ruha kontroha: lr95b-!:Ile46b



- organizacja Konferencji dla lekarzy i pielqgniarek/ poloinych ,,Wcze(niaki po wyi6ciu ze szpitala -
trudnoJci i wyzwania"
- warsztaty na temat: rozwoju mowy ijej wspierania, chustonoszenia, zaburzed integracji
sensorycznej, zabaw sensorycznych, laktacji, masaiu Shantali
- obchody Swiatowego Dnia WczeSniaka

3. Mogq pom6c swemu dziecku - rodzice - rodzicom (lX - Xll 2018 r.) - mikrodotacje z Funduszu
lnicjatyw Obywatelskich, m.in.
- przeszkolene 7 os6b - rodzic6w na certyfikowanym kursie terapii reki
- spotkania warsztatowe dla rodzic6w na temat; elementy terapii rqki w domu, adaptacii w ilobku/
przedszkolu czy grupie r6wieSniczej, zabaw sensorycznych

4. Wszechstronne wsparcie rodzin dzieci przedwczeSnie urodzonych (lV - Xll 2019 r.) - zadanie
publiczne zlecone przez Urzqd Miasta Bialegostoku, m.in,:
- konferencja dla lekarzy rodzinnych/ rezydent6w oraz poloinych/ pielQgniarek 5rodowiskowych na

temat opieki specjalistycznej nad wczeSniakami oraz wsparcia ich rodzina. A takie dla
wychowawc6w ilobkowych, nauczycieli przedszkoli, terapeut6w i fizjoterapeut6w oraz rodzic6w
- warsztaty ispotkania na temat:,,Od urodzenia do m6wienia", wybi6rczosi pokarmowa w aspekcie
sensorycznym, elementy terapii rqki, Scieika sensoryczna, adaptacja w itobku i przedszkolu,
wstepnej diagnozy m5zgowego poraienia dzieciqcego, komunikacja alternatywnej AAC,

funkcjonowania w mediach spolecznolciowych, masaiu Shantala, laktac.ji
- obchody Swiatowego Dnia WczeSniaka
- cykl spotkaf dla starszych wczeSniak6w przygotowujacych do funkcjonowania w grupie
rdwieSniczej i spolecznej

5. Wcze6niaki - chce wiedzied wiQcej" (lV - Vl 2020) - zadanie publiczne zlecone przez UrzEd Miasta
Bialegostoku, m.in."
- konferencja dla rodzicow, nauczycieli, wychowawc6w i terapeut6w ,Wczeiniaki - podad pomocnE
dlori" (tematy: komunikacja alternatywna iwspomaBajqca, edukacja wlqczajqca, wsparcie
psychologiczne dla rodzic6w wczeiniak6w, pielqgnacja .iako wsparcie rozwoju ruchowego, rola
dogoterapii, terapie wodne, diagnozowanie zabuzeri caloiciowych)
- warsztaty dla rodzic6w: pierwsza pomoc, pielqgnacja jako wsparcie w pierwszych miesiqcach iycia,
AAC w praktyce

6. Mali Wojownicy w nowej rzeczywisto(ci (Vl - Xl 2020) - zadanie w ramach Programu Wsparcia
Dorainego Organizacji Pozarzqdowych w zakresie przeciwdzialania skutkom Covid-19, m.in.:
- uruchomienie linii wsparcia dla rodzic6w wczesniak6w
- dostqp do platformy webinarowej
- zakup sprzqtu umoiliwiajEcego prowadzenie szkolei on-line: laptop, kamery internetowe, zestawy
sluchawkowe z mikrofonem

7. Wsparcie rodzin wczeiniak6w iwolontariuszy Fundacji Mali Wojownicy w dobie COVID-19 (lX
2OZl - Xl 2022) - zadanie w ramach programu NOWE FIO finansowanego z 6rodk6w Narodowego
lnstytutu Wolnoici, m.in.:
- stworzenie film6w instruktaiowych dla rodzic6w wczeSniak6w z zakresu wsparcia rozwoju
wczeJniaka
- bezplatne konsultacje ze specjalistami- neurologopeda, fizjoterapia, pielegnacia
- wsparcie psychologiczne dla rodzic6w

wnioek wy8.n.row.rc * eyslemie wht c.pl , 5u6a l@trol.a: lrrtEl$eaEb



- kurs dla wolontariuszy
- konferencja dla rodzic6w z zakresu wsparcia w rozwoju dzieci przedwcze(nie urodzonych, w tym

zagroionych niepelnosprawnoSciami (czerwiec 2022)

Zasoby, kt6re bQda wykorrystywane w realizacii zadania

Zasoby kadrowe
Zarzqd Fu ndacji:

Zalo2ycielka i prezes Fundac.ji Mali Wojownicy
Mama wczeiniaka ur. w 25tc. Z zawodu nauczyciel wychowania przedszkolnego, przez ponad 9 lat

dyrektor przedszkoli i ilobk6w, w tym prowadzonych przez Fundac.lq skierowanych do dzieci z

niepelnosprawno6ciami. Terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel Montessori, terapia

NeuroTaktylna oraz integracja odruch6w posturalnych i dynamicznych

Kieruje bieiEcq pracA Fundacji, prowadzi doradztwo i linie wsparcia dla rodzic6w i pelni funkcjq

dyrektora Przedszkola Niepublicznego Dzielne Zuchy oraz zlobka Wesote Sloneczka (zta2onych i

prowadzonych przez Fundacjq) .

Prowadzila szkolenia idoradztwo dla rodzic6w. Przez ostatnie dwa lata niemal co miesiAc

prowadzila darmowe webinary dla rodzic6w wcze6niak6w. Od kilkunastu lat zajmuje siq tei
mediami spoleczno6ciowymi i promoc.iq dzialari NGO's w Internecie.
Od ponad 24 lat instruktorka ZHP z do6wiadczeniem na roinych poziomach organizacji (od

prowadzenia dru2yny igromady, przez dzialanie w strukturach harcerskich miasta, wojew6dztwa

czy na szczeblu centralnym). Ma r6wniei doswiadczenie w pracy w innych NGO's

Wsp6lautorka kilku publikacji dotyczEcych pracy z dzieimi i mlodzie2q. Od wielu lat pracuje z

wolontariuszami iza.imuje siq ich szkoleniami. Ma do6wiadczenie w realizac.ji i rozliczaniu proiekt6w

realizowanych przez Fundacjq Mali Wojownicy oraz inne organizacje po2arzAdowe, w kt6rych

dzialala. Wsp6tpracownik Wydzialu Nauk o Edukacji UwB.

Czlonek zarz4du, odpowiedzialna za koordynacjq OSrodka Wsparcia ,,Horyzont"
Jest dorostym wcze6niakiem, dziQki temu zna doskonale sytuaciQ rodzin wczeSniak6w. Jej zadaniem

w Fundac.iijest rozwiniQcie dzialari o6rodka Wsparcia ,,Horyzont". z wyksztalcenia jest filologiem

polskim oraz logopedq i neurologopedq, zaimuje siq terapiE Neurotaltylna oraz integracjq odruch6w

dynamicznych i posturalnych. Ma doswiadczenie w pracy z wcze6niakami, dziedmi ? MPD i innymi

chorobami neurologicznymi.

Czlonek zarzqdu, odpowiedzialna za koordynacje akcji charytatywnych

Jest nie tylko mamq wczeSniaka z 32 tc, ale sama urodzila siQ w tym samym tygodniu ciEiy co Jej

c6rka. Dobrze zna sytuacie rodzic6w wczeiniak6w idzieci z niepelnosprawnoCciami, zaburzeniami

dlatego w Fundacji koordynuie akcje charytatywne i wpiera biuro. Jest odpowiedzialna za kontakt z

potencjalnymi darczyicami i sponsorami.

specjali6ci prowadzqcy szkolenia, webinary: osoby od lat wsp6lpracujqce z Fundacja w zakresie

prowadzenia terapii, szkolen oraz wsparcia rodzic6w.

zasoby rzeczowe
Fundacia dysponuje zasobami rzeczowymi, kt6re bqd4 zaanSaiowane w realizaciQ projektu. sQ to

m.in.:
- aparat telefoniczny (do linii wsparcia), sprzqt do prowadzenia konferencji - laptop, kamerki,

*.ios€l wya€ner@am w sytremie *itl6..pl, rlma ldt,oln.: €sE3:totll5b



stuchawki - pozyskane ze Srodk6w NIW w ramach wsparcia dla NGO'S w zwiEzku z COV|Dl9
- siedziba Fundacii, biuro ze sprzqtem typu drukarka, laptop, ksero, wyposaienie meblowe
- dostgp do platformy webinarowej

Zasoby finansowe
Fundacja nie zaklada anEaiowania zasob6w finansowych organizacji w realizacjq zadania

lV. Sracunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego

V. OSwiadczenia

O6wiadczam(y), ie:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalnogci poiytku
publicznego oferenta(-t6w);

2) pobieranie Swiadczeri pieniqinych bqdzie siq odbywai wylqcznie w ramach prowadzonej
odplatnej dzialalno6ci poiytku pu blicznego;

3) oferent* / o,fcrerrcir sktadajqcy niniejsza ofertq nie zalega(-jq)* / alegaf.jgf z optacaniem
naleinoici z tytulu 20bowiAzad podatkowych;

4) oferent' / ofurtnci' skladajqcy niniejszq oferte nie zalega(-jq)r / zalegaf'jqf z optacaniem
naleinoici z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne;

5) dane zawarte w czeici ll niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem SEdowym+ / irma
w@iqr;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;

7) w zakresie zwiQzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a takie wprowadzaniem ich do system6w informatycznych,
osoby, kt6rych dotyczE te dane, zloiyty stosowne o(wiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

Lp Rodzaj kosztu WartoJd PLN Z dotacji Z innych
l16del

1 Organizacja Dnia Wczeiniaka
(animacje, upominki, poczestunek,

itp,)

2 250,00

Konferenc.ja (wyklady, poczqstunek) 3 750,00

3 Wyklady dla student6w oraz warsztaty
dla rodzic6w, opiekun6w i nauczycieli

3 500,00

4 Obsluga ksiqgowa 250,00

5 Materiaty biurowe i plastyczne 250,00

Suma wsrystkich koszt6w realizacji zadania 10 000,00 10 000,00 0,00

onio{t wyi.ne.owano w systemie w[tec.pl,eurna kontro na: 095b-130c-9f5b
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Sylwia Wesolowska
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ciiiid lardr ru@l Mall uloionnicY

Fundacja Mali Wojownicy
15-669 Bialyetok, ul. H6iana g/5

l\]rP 9062114919 Rt0ol'l 368226348Cm00

(podpis osoby
upowainionej

lub podpisy os6b
upowa2nionych

do skladania o(wiadczef
woli

w imieniu oferenta)

o"t"..ll.;.1.o.20

Zalqczniki:

1. Statut fobl,botoryjny - zloilony elektronicznie)

1) Rodzaj zadania zawiera sig w zakresie zadai okre(lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r
o dzialalnoici poiytku publicznego io wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450, z p6in. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie moie byi dluiszy nii 90 dni.
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