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V. Oiwiadczenia PLY

Oiwiadczam(y), ie:

1) oferent* /offi skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)* lzaeZal=la| zoplacaniem

naleinoici z tytulu zobowiEzari podatkowych;

2) oferentr /offi skladajecy niniejsza oferte nie zalega(-jq)* /taffi z oplacaniem
nale2noici z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne;

3) dane zawarte w czqici ll niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem SEdowym* / innA

whrhiwe-ewidcrrcia';
4) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zatlcznikach sE zSodne z aktualnym stanem

prawnym i faktycznym;
5) 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, zloiyly stosowne oiwiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

wnlorll wyFnercw.no w s$teml. witk c.pl. sum. kontrolnai 7.r{iI-369,
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UPROSZCZONA OFERTA REATIZAOI ZADAN!A PUBTICZNEGO

(na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiqzku z

konfliktem zbrojnym na terytorium tego pafistwa)

POUCzENIE co do sposobu wypelniania oferty:
Ofertq naleiy wypelnid wylacznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczeg6lnych polach.

Zaznaczenie gwiazdkq, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ie naleiy skreSliC niewlaSciwq

odpowiedi ipozostawii prawidlowq. Przyklad: "pobia'anier/niepobieranie*".

L Podstawowe informacJe o zloionej ofercie

1. organ admlnlstracJl publlczneJ, do
kt6rego adresowana lest oferta

Katarzyna Klubowicz

Adres e-mail: cpdbialystok@cetrum-klanza.pl Telefon:
s09543925

wnios€k s.y8€nerow!no w ryn€mlc witk.c.pl, ruma ko.trolna: 7.fr'a2:tt'359,

1, Nazwa oferenta(-t6wl, forma prawna, numer w Kralowym Rejestrze Sadowym lub innej

ewidencji, ad res sledzlby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Polskie stowarzyszenie Pedagog6w i Animator6w Klanza Oddzlal Bialostocki, Forma

prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000151746, Kod pocztowy: 15-660, Poczta:

Bialystok, MiejscowoSC: Bialystok, U lica: wincenteSo witosa, Numer posesji: 15b, Numer lokalu:

12, Wojew6dztwo: podlaskie, Powiat: Biatystok, Gmina: m. Bialystok, Strona www:
www.blalystok.klanza.pl, Adres e-mail: cpdbialystok@centrum-klanza.pl, Numer telefonu:

85165LO447,

Adres korespondencjl:
Kod pocztowy: 15-691, Poczta: Biatystok, MiejscowoSi: Biatystok, Ulica: gen. Franciszka Kleeberga,

Numer posesji:8, Numer lokalu: parter, Wo.iew6dztwo: podlaskie, Powiat: Biatystok, Gmina: m.

Biatystok,

2. Dane osoby upowainioneJ do
skladania wyja5nief dotyczqcych
oferty (np. imiQ i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Prezydent Miasta Bialegostoku

ll. Dane oferentaGt6w)

lll. Zakres rzeczowy zadania publlcznego



Doposaienie Centrum Pomocy Dzieciom w sprzQt, testy i

inne pomoce terapeutyczne oraz inne materialy niezbedne
do prowadzenia oddziatywad terapeutycznych

14.7L.2022 30.t2.2022

Opis zadania

Zadanie ma na celu doposaienie Centrum Pomocy Dzieciom w sprzet, testy i inne pomoce
terapeutyczne oraz inne materiaty niezbqdne do prowadzenia oddzialywad terapeutycznych i

wsparcia psychologicznego w obszarze zdrowia psychicznego wobec mieszkar{c6w Bialegostoku, w
tym takie wobec obywateli Ukrainy. Centrum pomocy D2ieciom Stowarzyszenia KLANZA w
Bialymstoku na co dzier1 realizuje zadania pomocowe w obszane wsparcia os6b - dzieci, mlodzieiy i
doroslych bqdqcych w kryzysie, po doSwiadczeniach traumatycznych. Od momentu wybuchy wojny
na Ukrainie, wraz z naplywem do Bialegostoku uchodlc6w wojennych z tego rejonu Centrum
Pomocy Dzieciom wspiera takie w/w uchodic6w. planowany w ramach projektu zakup
wyposaienia, test6w, mebli, sprzQtu pozwoli na zwiqkszenie jako6ci realizowanych zada6
pomocowych, poprawi komfort warunk6w prary terapeutycznej, a takie wplynie na poprawe
warunk6w pracy specjalist6w na co dzief kontaktujacych siq z traume, w tym wojennq.
DoSwiadczenie traumy przez dziecko wymaga dobrze pojqtego eklektyzmu w doborze metody do
pracy z nim. Trauma charakteryzuje sie tym, ie jest niepoMarzalna, nie ma dw6ch takich samych
katastrof lub innych raniqcych wydaneri iyciowych, a trauma interpersonalna zawsze niesie
skrzywdzenie w jedynej okre(lonej relacji. Doswiadczenie
zdarzenia, czy zdarzefi traumatycznych w traumie kumulacyjnej przeiywane jest w spos6b
subiektpvny. Naleiy to uwzglqdniad w doborze metody pomagania dziecku. Traumy nie da sie
opowiedzied slowami dlatego bardzo waine jest posiadanie zr6inicowanych narzqdzi zar6wno do
diagnozy jak i pracy terapeutycznej. W ramach zadania planujemy doposaiyd tut. plac6wkq w
dodatkowe testy psychologiczne jak np kwestionariusze radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
kwestionariusz poczucia stresu, test rozumienia emocji, kwestionariusz styl6w przywiazania, itd. a
takie w r6inorodne zabawki (np domek dla lalek, pilki, pojazdy, lalki, rodziny zwierzat i inne), ksiqiki
(zar6wno dla dziecijak i specjalistyczne), materialy plastyczne czy papiernic2e aby poprzez inne
aktywnogci podczas sesji terapeutycznych dzieci mogly przepracowywai doSwiadczenia
traumatyczne. Rozwijajqce siq u dzieci objawy pourazowe, maja destruktywny i dlugotrwaty wptyw
na ich rozw6j, zdrowie oraz ich poczucie bezpieczefstwa dziecitrzeba opiekowad nie tylko poprzez
terapiQ ale r6wniei wsparcie opiekun6w/ rodzic6w kt6rzy przy tych dzieciach sE, czQsto takie
straumatyzowanych. Waina jest diagnoza Srodowiska rodzinnego a takie ich zasob6w z rodzin
pochodzenia do czego mogq byc wykorzystane testy takie jak np, Kwestionariusz relacji rodzinnych,
kwestionariusz styl6w przywiqzania, skala samooceny Rosenberga, i inne.
w ramach projektu planujemy zakup sprzqtu i wyposaienia, kt6ry z uwagi na ograniczone na ten cel
Jrodki finansowe w ramach innych dotacji nie m6gl byc zrealizowany. Dziqki zakupowi niezbqdnego
wyposa2enia moiliwe bqdzie takie rozwijanie dotychczasowych uslug pomocowych o nowe formy,
czy metody pracy. W ramach zadania planujemy zakupid m. in: nowe, wygodne knesla do pokoju

wnloset wys.n€royano w syn mhwnk cpt, tum. kont.otna:7.i4r -a69,

1. Tytul zadanla publicznego

2. Termin realLacjl zadanla Data

rozpoczqcra
Data

zakorlczenia

3. Syntetyczny opls zadanla (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)



pracy grupowej, szafy na pomoce terapeutyczne, fotele do pokoj6w terapeutycznych, stoliki do
pracy z matymi dzieCmi oraz elementy dekoracyjne takie jak np. obrazy, plakaty, ramki, zaslony,

karnisze, Pracujac z ludimi doiwiadczajqcymi zdarzefi traumatycznych terapeuci naraieni sq na

prze2ywanie emocji wywolanych traumE iwnoszonych przez klient6w, pacjent6w i podopiecznych

zatem bardzo wainy jest aby zapewniC w miarq dobry komfort pracy tychie os6b. ChcielibySmy

poprzez w/w projekt zakupiC nowA pompq hydraulicznq do pokoju socjalnego aby terapeuci na

bieiqco mogli korzystai z dostqpu do wody. Wainym wyposaieniem planowanym do zakupu w

ramach projektu jest automatyczny ekspres do kawy i napoj6w, sluiacy realizacji funkc.ii

recepcyjnej. Wielu z naszych podopiecznych przyprowadzanych jest przez rodzic6w lw oczekiwaniu

na dziecko mogliby skorzystaC z cieplego napoju, zwlaszcza w godzinach popoludniowych.

Lista niezbqdnego wyposaienla planowanego do zakupu w ramach projektu byla konsultowana i

wyloniona na podstawie wsp6lpracy wszystkich specjalist6w realizujqcych zadania w Centrum

Pomocy Dzieciom. W ramach w/w projektu uwzglqdnione zostaty potrzeby odbiorc6w w r6inym

wieku - od niemowlqt po osoby dorosle, jak tei ich moiliwoSci czy ograniczenia. Uwzglqdniono

takie r6inorodny charakter wyposaienia - od merytoryczneSo/specjalistyczneSo po techniczny, czy

dekoracyjny. To wszystko wplynie na polepszenie jako5ci uslug pomocowych wobec os6b z

do5wiadczeniem traumy.
Dodatkowo w ramach zadania planujemy zakup urzedzenia ttumaczqcego VASCO TRANSLATOR,

kt6ry bqdzie wspomagal pracq pomocowa szczeS6lnie z osobami z Ukrainy.

Realizacja zadania bqdzie odbywala siq z uwzglqdnieniem zasady zapewnienia dostqpnoici osobom

ze szczeg6lnymi potrzebami oraz zasadq r6wnego traktowania.

Mieisce realizacji

4, Opls zakladanych rezultat6w realizacll zadania publicznego

Nazwa tezultatu
Planowany poziom

oslqgnigcia rezultat6w
(wartoSd docelowa)

Spos6b monltorowania
rezultat6w / Ir6dlo

lnformacjl o osiqgnlQclu
wskain lka

zapewnienie dostqpno6ci do
konsultacji specjalistycznych i

poradnictwa, w tym psychiatrycznych,
psychoterapeutycznych,
psychologicznych dla dzieci i mlodzieiy

dostqpnoii co najmnlej 100
godzin konsultacji

zapisy w kartach czasu pracy

terapeut6w/konsultant6w
lub w elektronicznym
systemie Brafik6w pracy

konsultant6w,
faktury/rachunki do um6w
zlecenie wystawione przez

konsultant6w

wnlot.l wyFnerow.no w twteml€ witkac.pl, suma kontrclnar 7.r{2!l'3697
st.ona:3 r 7

Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Biavmstoku ul' gen. F. Kleeberga 8 -

plac6wka terapeutyczna (wiadczqca nieodplatnE pomoc terpaeutycznl wsparciowq, konsultacyjnl

dla dzieci i mlodzieiy oraz ich rodzic6w/opiekun6w z terenu miasta Bialystok



objqcie pomocQ dzieci i mlodzieiy ze
specjalnymi potrzebami
emocjonalnymi w tym takie dzieci i

mlod2iei z Ukrainy uciekajqcych przed

wojnq

co najmniej 40 os6b
objetych opiekE

adnotacje w dokumentacji
podopiecznych oraz w
elektronicznym systemie
rejestracyjnym bieiqca
ewidencja

co najmniej 30 os6b
objetych opiekQ

adnotacje w dokumentacji
podopiecznych oraz w
elektronicznym systemie
rejesracyjnym bieiAca
ewidencja

zakup niezbqdnych test6w
psychologicznych zakupionych poprzez
licencjq psychologa klinicznego

zakup co najmniej 10 test6w
i kwestionariuszy

treSi faktury, tre3d
zloionych zam6wiei czy
zapytafl ofertowych

zakup wyposaienia do gabinet6w
terapeutycznych

tre3i faktury tre36
zloionych zam6wiei

zakup sprzqtu komputerowego wraz z

oprogramowaniem
2 sprzety komputerowe
(komputer stacjonarny i/lu b
laptop)

tre(i faktury, tre(C
zlo2onego zam5wienia

zakup pompy hydraulicznej do pokoju
soc.ialnego

1szt. tresd faktury, tre6i
zloionego zam6wienia

zakup ekspresu do kawy inapoj6w
cieptych

1 szt tre6i faktury

zakup urzqdzenia tlumaczacego 1 szt treii faktury

Charakterystyka oferenta

PSPiA KLANZA Oddzial Bialostocki od ponad 15 lat realizuje dzialania w zakresie pomocy dziecku
krzywdzonemu i przeciwdzialania przemocy w ramach Centrum Pomocy Dzieciom. Od lat
Stowarzyszenie jest ambasadorem wielu kampanii spolecznych w zakresie przeciwdzialania
przemocy wobec dzieci, organizatorem wielu akcji spolecznych oraz edukacyjnych na rzecz wsparcia
rodziny, bezpieczedstwa dzieci oraz przeciwdzialania przemocy r6wieSniczej. Centrum pomocy
Dzieciom jest miejscem gdzie udzielana jest wszechstronna, interdyscyplinarna pomoc dziecku
krzywdzonemu oraz jego rodzicom. Ponadto posiadamy wieloletnie doJwiadczenie w zakresie pracy
psychiatryczno-psychologiczno-terapeutycznej z rodzinami, dzieCmi imlodzieiq. Z pomocy Centrum
korzystaja takie bialostoccy profesjonaliSci, na co dzieri pracujqcy w obszarze pomocy iwsparcia
dzieci. W Centrum pr2ygotowuje sie dzieci oraz ich rodzic6w do uczestnictwa w procedurach
prawnych. W Centrum funkcjonuje tzw. Polityka na rzecz szeroko rozumianego bezpiecze6stwa
dzieci, kt6ra obejmuje zbi6r standard6w i procedur udzielania pomocy dzieciom i uruchamiania

wnlo$k wytenerowano w sy3t.mle wttkac_pl, iulI. tontrolna: ?.t{2!ti69,

objqcie opiekq rodzic6w/opiekun6w
prawnych dzieci i mlodzieiy biorqcych
udzial w oddzialywaniach w tut.
plac6wce

zakup co najmniej 12
krzesel, 2 szaf, 3 foteli,

5, Kr6tka charakterystyka Oferenta, jego do6wiadeenia w realizacjl dzialarl planowanych w
ofercie oraz zasob6w, kt6re bqdq wykonystyr{ane w realizacii zadanla,



niezbqdnych procedur na jego rzecz. Stowarzyszenie KLANZA w Bialymstoku jest ambasadorem

dzialafi w zakresie popularyzacji wdraiania Polityk bezpieczefstwa dzieci na terenie plac6wek

o5wiatowych w woj. podlaskim,

W latach 2OO7-2022 stowarzyszenie realizowalo projekty umoiliwiaiqce funkcionowanie plac6wek,

realizujqc zadania zawarte w projekcie, finansowane m.in. przez Urzqd Miejski w Biatymstoku,

Regionalny OSrodek Polityki Spolecznej w Bialymstoku, Podlaski Urzqd Wojew6dzki, Urzqd

Marszalkowski Wojew6dztwa Podlaskiego oraz Fundacje Dajemy Dzieciom Silq w Warszawie. Po

wybuchu wojny na Ukrainie Stowarzyszenie wlqczylo siq w dziaiania realizowane na rzecz

uchodlc6w z Ukrainy w formie pomocy terapeutycznej, wsparciowej, integracyjnei oraz na rzecz

os6b opiekujqcych siq uchodicami z terenu wojny.

Doswladczenia w realizacll dzialarl planowanych w ofercie

Stowarzyszenie Klanza w Biatymstoku posiada l5letnie doSwiadczenie w zakresie realizacji zada

pomocowych wobec dzieci i rodzin, w tym zwlaszcza w sytuacji kryzysu psychicznego i po

doswiadczeniach traumatycznych. W ramach tych dziata6 na co dziefi realizowano dzialania

diagnostyczne, interwencyjne iterapeutyczne wobec os6b przezywajqcych trudnoici natury
psychicznej, korzystano z profesjonalnych narzqdzi diagnostycznych i pomocy terapeutycznych.

Kadra przewidziana do realizacji dzialai projektowych jest przygotowana do prowadzenia swych

zadari z uiyciem profesjonalnych narzqdzi, test6w i pomocy terapeutycznych. Stowarzyszenie

Klanza w ramach dziatarl Centrum Pomocy Dzieciom od samego poczatku wybuchu wo,iny na

Ukrainie wspiera ukrai6skich uchodic6w, a takie podejmuje dzialania wspierajace osoby, kt6re

udzielajq im pomocy.

Zasobn kt6re bqdq wykonystywane w realizacji zadania

Zasoby rzeczowe itechniczne: dzialania projektowe bqdq realizowane w siedzibie Centrum Pomocy

Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA - lokalu o wysokim standardzie, spelniajqcym wymogi bezpiecznej

i przyjaznej przestrzeni, gwarantujQcym dostqp do uslug pomocowych osobom niepelnosprawnym.

Stowarzyszenie dysponuje takie podstawowym sprzqtem technicznym niezbqdnym do realizacji
projektu - drukarka, komputer, telefon, skaner. Sprzqt ten bqdzie uzupelniany w ramach projektu.

Zasoby kadrowe: zadania w zakresie wsparcia psychologiczno - terapeutycznego realizowane
poprzez przedmiotowy projekt bqde realizowane przez doswiadczona kadre specjalistyczna w tym

lekarza specjalisty psychiatrii dzieci imlodzieiy, lekarza psychiatrq, psycholog6w klinicznych,

psychoterapeut6w iterapeut6w majEcych do6wiadczenie w pracy z dzieimi i mlodzieiq ze

specjalnymi potrzebami.

wnios€k wy!.n.rowano w rytt.mi. witlac.Pl, tum. kontroln.: ?.fr{2:f'tli9,
Stronai 517



lV. Szacunkowa kalkulacia koszt6w realizacii zadania publicznego

1. zakup pomocy terapeutycznych, w tym m.in. gry, ksiaiki,
specjalistyczne testy, zabawki, materiaty plastvczne i papiernicze,
AGD oraz RTV

33 100,00 33 100,00 0,00 0,00 0,00

2 zakup wyposaienia do gabinet6w terapeutycznych, w tym m.in.
mebli, mebli do przechowywania test6w i innych pomocy
terapeutycznych, krzesel, dekoracji, sprzQtu wptywajacego na
komfort pracy terapeutycznej os6b po traumie

25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00

3. zakup urzqdzenia do tlumacze6 1 900,00 1900,00 0,00 0,00 0,00

4. zakup sprzqtu komputerowego wraz z niezbqdnym
oprogramowaniem oraz sprz Qt techniczny bqdqcy jego
wyposaieniem uzupetniajqcym np. drukarka

10 000,00 10 000 00 0,00 0,00 0,00

5. zakup wyposaienia technicznego, w tym m.in pompy hydraulicznej i

ekspresu
5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

6. honorarium obslugi administracyjnej, w tym ksiqgowa, pracownik
techniczny, pracownik administracyjny - umowa zlecenie/dodatek do
um o pracq

5 000,00 0,00 0,00 0,00

80 000,q) 80 000,00 000 0,00 0,00

mios.k *ya.n..orano w syst.mi. wiit*.p|, suma loinoln :r.ll1?3{-itry.,,

tp. Rodzaj kosztu Wartosd PIN z dotacji
Z wkhdu

finansowego
Z wkladu

osobowego
Z wkladu

rzeGloweSo

5 000,00

Suma wszystkich koszt6w reali:acji zadania



V. OSwiadczenia

Oiwiadczam(y), ie:

1) oferent* / orfurerrci* sklada,iQcy niniejsza ofertq nie zalega(-jq)* / zalega(.jqf z oplacaniem
naleinoSci z tytulu zobowiqzafi podatkowych;

2) oferent* /offi skladajqcy niniejszE ofertq nie zalega(-jq)* / 
"alcga{-jq)r 

zoplacaniem
naleinoici z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne;

3) dane zawarte w czqSci ll niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym* / inn-{

w+arftivrpwide-iicier ;

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

5) w zakresie zwiqzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i

przekazywaniem danych osobowych, a takie wprowadzaniem ich do system6w informatycznych,
osoby, kt6rych dotyczA te dane, zloiw stosowne oswiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

.-YszENrE
.1" ATCROW

W ICEP F.EZI Eco

(podpis 9.p9by,.,
upowainionej

lub podpisy os6b
upowainionych

do skladania oiwiadczei
woli

w imieniu oferenta)

Zataczniki:

1. statut /obl,grotoryjny - zlo2ony elekronicznie)

ii 6r

Iubottt
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lnne informacje, ktrSre mogq mied znaczenie w trakcie rozpatrywania wniosku, w tym odnosrqce
siq do kalkulacji pruewidywanych koszt6w oraz o5wiadczef zawartych na kofcu oferty

W ramach poz. nr 6 w budiecie -honorarium obsiugi administracyjnej przewidujemy wynagrodzenie

osobom, kt6re odpowiadaC bqdq za plan zakup6w, bede w/w zakupy realizowaty czy tei bqdq braly
udziat w pracach technicznych tj skladanie i montaz mebli. w ramach projektu przewiduje sie takie
wynagrodzenie ksiqgowej.


