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Potwierdzenie zloienia oferty

Doposaienie w testy psychologiczne, sprzet i materialy niezbqdne do
prowadzenia oddzialywaf terapeutycznych i wsparcia psychologicznego

skierowanego do obywateli Ukrainy a realizowane przez plac6wki

dzialaiqce w obszarze zdrowia psychicznego w 2022 roku
Urzqd Mieiski w Biatymstoku
Departament Spraw Spolecznych
Nowoczesne pomoce terapeutyczne - wsparcie obywateli Ukrainy
367452
fSeT-e293-31f4
08.LL.2022 r.

Fundacja "Oswoid Swiat"
uoz n lrlJsLt li il .1!!T4[UA
)epq p1,;t r-!pqlrry,ycrrlament S

2022 -lt- 0 8

P NE

O3wiadczam(y), ie:

1) oferent* /o'ffi skladajecy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)* / zategahqf z oplacaniem
naleinosci z tytulu zobowiqzaf podatkowych;

2) oferent* /o,ffi skladajEcy niniejszq ofertq nie zalega(-je)* / zateBafiqf z oplacaniem
naleinosci z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne;

3) dane zawarte w czqsci ll ninieiszej oferty sa zgodne z Krajowym Reiestrem SEdowym* / nrrq
urtarjcrw-e-ewffi;

4) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem

prawnym i faktycznym;
5) w zakresie zwiEzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i

przekazywaniem danych osobowych, a takie wprowadzaniem ich do system6w informatycznych,

osoby, kt6rych dotyczq te dane, zto2yly stosowne oiwiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie

danych osobowych.
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U PROSZCZONA OFERTA REALIZACJ I ZADANIA PUBLICZN EGO

(na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiqzku z

konfliktem zbrojnym na terytorium tego paristwa)

POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty:
ofertq naleiy wypelnii wylqcznie w biatych pustych polach, zgodnie 2 instrukcjami umieszczonymi

przy poszczeg6lnych polach.

Zaznaczenie gwiazdkE, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza,2e nale2y skre6lif niewla(ciwq

odpowiedi ipozostawii prawidlowq. Przyklad: "po'b,iranier/niepobieranie+ ".

l. Podstawowe informacje o zloionej ofercie

do Prezydent Miasta Biategostoku

ll. Dane oferenta(-t6w)

Nazwa: Fundacja "Oswoid Swiat", Forma prawna: Fundacia, Numer Krs:0000423745, Kod

pocztowy: 15-157, Poczta: Bialystok, MiejscowoSa: Bialystok, Ulica: Malachitowa, Numer posesji

11, Numer lokalu: brak, Wojew6dztwo: podlaskie, Powiat: Bialystok, Gmina: m. gialystok, Strona

www: www.oswoicswiat.pl, Adres e-mail: fundacja.oswoic.swiat@gmail.com, Numer telefonu:
5021L5727 ,

Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 15-548, Poczta: Bialystok, Miejscowo6a: Bialystok, U lica: ZaScia6ska, Numer posesii

84, Numer lokalu:brak, Wojewodztwo: podlaskie, Powiat: Biatystok, Gmina: m. Bialystok,

2. Dane osoby upowainionei do
skladania wyja5nief dotyczlcych
oferty (np. imiq inazwisko, numer

telefonu, adres poczty elektronicznej)
Adres e-mail: fundacia.oswoic.swiat@gmail.com Telefon:

502t15727

lll. zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytul zadania publicznego Nowoczesne pomoce terapeutyczne - wsparcie obywateli

Ukrainy

2. Termin realizacji zadania Data
rozpoczqcia

Data
zakoiczenia

31,.t2.2022

l

wniosekwyi..erowano wsystehr.wilka. pl,suma ko.t.olna:f5.7_e29il-3 a

1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer w Kraiowym Rejestrze Sqdowym lub innej
ewidencii, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Jolanta Elibieta Swiderska

t4.LL.2022



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

Opis zadania

Fundacja "Oswoii Swiat" od wielu lat z du2ym powodzeniem za.imu.ie siq problematykq os6b z

problemami zdrowia psychicznego, zwlaszcza dzieci i mlodzieiy i ich rodzin. W tym celu nawiEzata

wsp6lpracq z NZOZ Oirodkiem Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Mlodzieiy "Eureka" z kt6rym od

wielu lat realizuje pro.jekt Prowadzenie OSrodka Dziennego Pobytu dla Dzieci iMlodzieiy z

Problemami Zdrowia Psychicznego w mieicie Bialystok. W zwiEzku z dzialaniami wojennymi na

Ukrainie, w stosunku do dzieci i mlodzie2y z tego kraju Swiadczono specjalistycznE pomoc
psychiatryczno - psychologicznA. W celu zapewnienia zwiqkszenia dostqpno6ci do uslug
psychologicznych, psychoterapeutycznych ipsychiatrycznych dla dzieci z Ukrainy oraz sprawnego
przeprowadzania oddzialywai terapeutycznych jak r6wniei zapewnienia wsparcia

psychologicznego dzieciom i mtodzieiy doSwiadczajEcych kryzysu psychicznego planowane jest

doposaienie Oirodka "Eureka" w testy psychologiczne, a takie doposaienie pomieszczei i

gabinet6w w sprzqt i materiaty niezbqdne do prowadzenia diagnostyki psychiatrycznej. Pierwsza

sala terapeutyczna posluiy terapii rodzinnej. Zostanq zakupione do niei miqdzy innymi meble, flip-

charty isprzQt do nagrywania. Druga sala to "sala do(wiadczenia (wiata" w kt6rej znajde siq miedzy

innymi projektory, tablice do5wiadczalne, kolumna wodna, sprzqty Swietlno-diwiqkowe, panel

manipulacyjny, podiwietlane panele podlogowe, siedziska, 6wiatlowody. Trzecia sala, to sala do

terapii Sl (lntegracja Sensoryczna ). Zostanie ona wyposa2ona miqdzy innymi w pod(wietlane
panele podlogowe, 5ciankq manipulacyjno - sensorycznq, ktadkq r6wnowainE, materace, poduszki,

tunel, Scie2ki sensoryczne, pilki do skakania, matq sensorycznE, sprzQty podwieszane, szafki do

chowania tych pomocy. Czwarta sala, to sala relaksacji. ZnajdE siq tam miqdzy innymi siedziska,

materace, gruszki rehabilitacy.lne, szafki i lustra. Piqta sala to sala w kt6rej odbywajq siq zajqcia z

arteterapii, muzykoterapii, terapii za.jgciowe.l. Zostanie ona doposaiona miedzy innymi w lustra

6cienne, instrumenty, laptop, gtoiniki, materace, szafki na sprzqt, dywan, zabawki, bajki igry
terapeutyczne oraz pakiet pomocy sluiqcy koncentracji uwagi. Doposa20ne zostanE tak2e dwa

gabinety psychologiczne. leden z kqcikiem emocji, drugi z kqcikiem do rozwiqzywania problem6w.

W gabinecie z kqcikiem emocji znajd4 siq miqdzy innymi biurko, stolik i krzesta dzieciqce, materace,

szafa, komputer, worek do boksowania, plansza do wytupywania zloici, dywan z figurami emocji,

poduszki, pilki emotki. W gabinecie z k4cikiem do rozwiqzywania problemow znajdq siq r6wniei
miedzy innymi biurko, stolik ikrzesla dzieciqce, materace, szafa, komputer, parawan, worek do

boksowania, plansza do wytupywania zlo5ci, zegar emocji, poduszki, Sruszki, pilki emotki, pacynki.

Wszystkie sale terapeutyczne igabinety diagnostyczne bqdq wykorzystywane do za.lqf

terapeutycznych indywidualnych igrupowych z dzieimi i mlodzie2q oraz ich rodzinami, kt6re bqdq

korzystaly z uslug OSrodka "Eureka" w ramach posiadanych um6w Zajqcia bqdq mialy charakter

arteterapii, terapii zajeciowej, muzykoterapii, terapii zaburzei sensorycznych iterapii
polisensorycznej w sali doiwiadczania 6wiata, a takie terapii i konsultacji rodzinnych w trakcie

pobytu dzieci na kilkutygodniowe.j obserwac.ii i diaBnozie. Zakupione testy psychologiczne poslu2q

do diagnostyki psychologicznej mlodych pac.ient6w. Bqdq pomagai w psychiatrycznej diaBnostyce

162nicowej oraz w kwalifikacji pacjent6w do wtaSciwych form pomocy terapeutycznej. Dodatkowo

w celu skomunikowania siq z rodzinami z Ukrainy zostani€ zakupione urzqdzenie do tlumaczen.

Poniewa2 czas realizacji zadania jest bardzo kr6tki ( do koica 2O22r I uwa2amy, 2e w nastepnym

wniosek wygenerowano w 5y3t.mie wrtkac.pl, 5uda tontrol.a 15€7_.293_:lll{
Stron.218



roku bedzie moina wiqcej rodzin objaa pomocE przy wykorzystaniu zakupionego sprzqtu.

Mieisce realizacii

Pomieszczenia w 05rodku Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci iMlodzie2y "EUREKA' 15-307 Bialystok

ul .Wesola 1711

4. Opis zakladanych rezultat6w realizacii zadania publicznego

Dokumenty ksiqgowe
(faktury, rachunki)

Pomoce terapeutyczne i testy
psychologiczne

zakup pomocy
terapeutyc2nych na kwotq
217 430,00 zl

1. Prowadzenie
ewidencji zajqi
indywidualnych i grupowych
zawierajEcych opis tych
dzialai. 2. Prowadzenie kart
pracy .Wszystkie dokumenty
bqdq udostqpniane do
wglqdu na terenie plac6wki

np. do cel6w kontrolnych

ObjQcie pomocq

terapeutycznq L0 rodzin z

czego 2-3 rodziny z Ukrainy

Dzialania konsultacyjno -

terapeutyczne lekarzy psychiatr6w,
psycholog6w i terapeutow
zajqciowych

wnroi.k wyg€n.row6rc w 5yrt.mi€ witk.c.pl, sum. kontroln. l5€7+293.31fa
Strona:3rA

Nazwa rezultatu

Spos6b monitorowania
rezultat6w / ir6dlo

informacji o osiqgniqciu
wskainika

Planowany poziom

osiagniecia rezultat6w
(warto56 docelowa)

5. Kr6tka charakterystyka oferenta, iego doiwiadczenia w realizacji dzialari planowanych w
ofercie oraz zasob6w, kt6re bQdq wykorzystywane w realizacri zadania.



Charakterystyka oferenta

Fundacja "Oswoii Swiat" od prawie dziesiqciu lat inicjuje i prowadzi r62ne formy pomocy dla dzieci,

mlodzie2y, w tym z zaburzeniami psychicznymi, idorostych niepelnosprawnych i ich rodzin w
sprawach dotyczqcych poprawy zdrowia, warunk6w socjalnych, sytuacji materialnej. Wspiera

wszelkie inicjatywy zmierzajEce do zwiekszenia dostqpnoici do szybszej diagnozy iterapii dzieci i

mlodzie2y z problemami zdrowia psychicznego i ich rodzin. W czasie 15.10.20L4t do 31.t2.2Ot4(
mial miejsce pilotai zadania promujqcego zdrowie psychiczne w5rod mieszkaricow Bialegostoku -

R62ne barwy dwiata. Realizowany on byt na terenie NZOZ O(rodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i

Mlodzieiy "EUREKA" w Bialymstoku. Wyniki tego pilotaiu wykazaty ogromne zapotrzebowanie na

pomoc z zakresu psychiatrii dzieci i mlodzie2y. W zwiEzku z tym w 2015r zostato zawarte
porozumienie pomiqdzy Zarzqdem Fundacji "oswoi( 5wiat" a kierownictwem "Eureki" w celu

zrealizowania proiektu do nazwE - Wspieranie pomocy z zakresu zaburzen psychicznych dzieci i

mlodzie2y w formie prowadzenia Oddziatu Dziennego Opieki Psychiatryczne.i dla Dzieci i Mtodzie2y

w mieicie Biatystok - Swiat ma r6ine kolory. Wsp6lpraca z Oirodkiem "Eureka" zaowocowala
realizacjq w kolejnych latach nastqpu.iEcych projektow :w latach 2016 - 2018 realizowano proiekt
Prowadzenie OSrodka Dziennego Pobytu dla Dzieci iMfodzie2y z Problemami Zdrowia Psychicznego

w miescie Biatystok, a w latach 2Ol9 - 202L kontynuowano kolejnq edycjq projektu Prowadzenie

Oirodka Dziennego Pobytu dla Dzieci i Mfodzie2y z Problemami zdrowia Psychicznego w mie(cie

Biatystok. A w 2021r podpisano umowq na kolejne trzy lata na prowadzenie osrodka Dziennego

Pobytu. Od 2012r prowadzite2 Dzienny Osrodek dla Dorostych Os6b z Autyzmem, realizuje zajqcia

dla niepelnosprawnych dzieci i mlodzie2y we wsp6lpracy z Miastem Biatystok, z Regionalnym

O(rodkiem Polityki Spolecznej i PFRON.

Doiwiadczenia w realizacji dziala6 planowanych w ofercie

Fundacja "Oswoic Swiat" od 2012 r zrealizowala okolo 100 projekt6w skierowanych do os6b z

zaburzeniami psychicznymi, osobami z niepelnosprawnoiciami i ich rodzin, ma.lqcymi na celu
poprawq jako5ci iycia zar6wno tych mtodych jak i tych doroslych. Byly to projekty realizowane we
wsp6lpracy z Gminq Bialystok, Regionalnym 06rodkiem Polityki Spolecznej w Biatymstoku czy te2

PFRON-em. Wsp6lpraca Fundacji ze wszystkimi partnerami na przestrzeni lat ukladala siq zawsze

rzetelnie iterminowo w wykonywaniu zadai i rozliczaniu funduszy. Bylo to iiest podstawE do
dlugotrwatej owocnej wsp6lpracy. Pare lat wczeSniej Fundacji udato siq tak2e pozyskaf fundusze z

Brukseli w ramach projektu NAT-2016-Poland, kt6re byly przeznaczone na doposaienie DzienneSo

Oirodka dla Dorostych Os6b z Autyzmem w sprzqt i potrzebne pomoce do pracy wykorzystywane
tak2e w realizowanych projektach z dzieimi i mlodzieiq.

Zasoby, kt6re bqda wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe:
W NZOZ Oirodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Mlodzie2y "EUREKA" pracuje dw6ch lekarzy
psychiatr6w specjalist6w psychiatrii i psychiatrii dzieci i mlodzieiy z wieloletnim do(wiadczeniem
zawodowym nabytym w calodobowym Oddziale Psychiatrii Dzieciqcej, w Poradni Zdrowia
Psychicznego iOddziale dziennym. Lekarze ukoric2yli kurs systemowej terapii rodzin, kurs

interwencji kryzysowej, caloiciowy kurs psychoterapii na Uniwersytecie Jagielloiskim w Krakowie

wniosek rvaeHoeano w sysr.mi. witka..pl,suma ko.kolna: E ?-.2$-3rfil
St.ona:4 r 8



Trzech Psycholog6w posiadajqcych spec.ializacjq z psychologii klinicznej oraz Certyfikat
Psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiadaj4cy ukoticzony kurs

systemowej terapii rodzin, caloSciowy kurs psychoterapii na Uniwersytecie lagielloiskim w
Krakowie, a tak2e zdobywajqcy do5wiadczenie zawodowe w Oirodku "Dat Szansq"

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Bialymstoku oraz poradni Psychologiczno-Pedagogiczne.l.

Trzech Terapeut6w zajqciowych z wyksztalceniem i wieloletnim do(wiadczeniem w teSo rodzaju

pracy. Osoba obslugujqca recepcjq posiada tak2e wieloletnie do(wiadczenie w pracy oddzialu.iak i

poradni. Odpowiedzialny za prawidlowy przebieg realizac.ii zadania koordynator, posiada

wieloletnie doiwiadczenie w prowadzeniu podobnych projekt6w - wyksztalcenie wyisze z tytulem
doktora nauk medycznych. KsiqgowoSi poprowadzi biuro rachunkowe.
Zasoby rzeczowe

Nzoz O(rodek Psychiatrii i Psychologii Dzieci iMlodzieiy "EUREKA" (na terenie kt6rego bqdzie

realizowane zadanie )dysponuje lokalem o powierzchni 189m2 w kt6rym znajdujE siq: recepc.ia,

poczekalnia, 5 gabinet6w lekarskich, gabinet diagnostyczno - zabiegowy, 2 sale terapeutyczne w

tym jedna z aneksem kuchennym, toaleta dostosowana do potrzeb os6b niepelnosprawnych, wqzel

sanitarny z natryskiem dla pacjent6w, toaleta personelu, szatnia dla pacjentow, pomieszczenie

socjalne dla personelu z aneksem kuchennym. OSrodek wyposa2ony jest w podstawowe media,

telefon stacjonarny ikom6rkowy, oraz dostqp do internetu.
Zasoby finansowe:
Realizacja projektu bqdzie wykonywana w oparciu o fundusze jakie przeznaczy na ten cel miasto

Biatystok i podane w ogtoszeniu konkursowym. w roku 2022 bqdzie to kwola - 222 28o,oo zl.

*n'oqk wygenerow.e * ttr€mc witk c pl, suma kontroln.,I5.7tt93-3rL
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lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publiczneto

1. Doposaienie pomieszczei terapeutyczno-diagnostycznych 147 430,00 L47 430,OO 0,00 0,00 0,00

55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,002. Zakup test6w psychologicznych wraz z oprzyrzqdowaniem

15 000,003 Zaku p sprzqtu komputerowego 15 000,00 0,00 0,00 0,00

4. U rzqdzenie do tlumaczeh 1400,00 1400,00 0,00 0,00 0,00

5 Ksiqgowa 1200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00

1250,00 1250,00 0,00 0,00 0,006 Koordynator

1000,00 0,007 Materialy do dziafaf promocyjnych 1000,00 0,00 0,00

222 280,OO 222 280,OO 0,00 0,00 0,00

wniosek wya.n.rowano w ey3t.mi. witkac.pl, s!m. kontroln.: f5.7+293.31f4
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Rodzaj kosztu

Suma wsuystkich koszt6w realizacii zadania

Wartosa PLN z dotacii
Z wkladu

finansowego
Z wkladu

osobowego
Z wkladu

rzeczoweto
Lp.



lnne informacje, kt6re mogq mied znaczenie w trakcie rozpatrywania wniosku, w tym odnoszqce

siq do kalkulacji przewidywanych koszt6w oraz ofwiadczef zawartych na kofcu oferty

Koszt planowanego do zakupy sprzqtu bqdzie analizowany nie tylko pod kEtem jednostkowej ceny,

ale r6wniei pod kqtem korzySci w uzytkowaniu np. termin Swarancji, serwisowanie . W odniesieniu

do o(wiadczei zawartych na koncu oferty informujq,2e Fundacja od poczqtku dziatalno6ci nie

zalegala z nale2nymi oplatami zar6wno w Urzqdzie Skarbowym czy te2 zakladzie Ubezpieczei
Spolecznych.

V. OSwiadczenia

O6wiadczam(y), ie:

1) oferent* / o,ffi skladaiqcy niniejsza oferte nie zalega(-jq)* /nffi z oplacaniem
naleinoici z tytulu zobowiqza6 podatkowych;

2) oferent* / o,feterrcF sklada.jqcy niniejszq ofertq nie zalega(-je)* / zalega(=jq)* z oplacaniem

nale2noSci z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne;

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

rrfa@;
4) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zatqcznikach sE zgodne z aktualnym stanem

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

przekazywaniem danych osobowych, a takre wprowadzaniem ich do system6w informatycznych,

osoby, kt6rych dotyczq te dane, zlo2yly stosowne o6wiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie

danych osobowych.
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L. slatut (obligotoryjny - zloiony elektronicznie)
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