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ORGANIZACJI POZARZJ\DO

J(-YCH)IPODMIOTU(-OW), 0 KTORYM(-YCH) MOWA

WART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNlA 2003 R. 0 DZIALALNOSCI POZYTKU
PUBLICZNEGO I 0 WOLONTARIACIE (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
ZGODNIE Z ART. 19A
USTAWY 0 DZIALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE,
Z POMINI~CIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT, REALIZACJA ZADANIA
PUBLICZNEGO 0 CHARAKTERZE LOKALNYM.
(rodzaj zadania publicznego")

"Narkomania - ezyto nas dotyezy?"
(tytui zadania publicznego)

w okresie od 05.12.2011 r. do 31.01.2012 r.

WFORMIE

POWIERZEJ>lIA REALlZACJI .zADAJ>lIA PUBLIC.zNEGO /
WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEG0 1)

PRZEZ

Burmistrza Miasta Marki
(organ administracji publicznej)

skladana na podstawie przepisow dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie

I.

Dane oferentaloferentow1), 3)

1) nazwa: FUNDACJA NASZA BAJKA
2)

3)

forma prawna."
( ) stowarzyszenie

( X ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna

( ) koscielna jednostka organizacyjna

( ) spoldzielnia socjalna

( ) inna ,.. ""."""""""""""""

numer

w

Krajowym

Rejestrze

Sadowym,

w

mnym

rejestrze

.
lub

ewidencjir''

EJlS: 0000367523
4) data wpisu, rejestracji Iub utworzenia: 6) 08.10.2010 r,

5) nrNIP: 125-158-65-58
6)

nrREGON: 142668794

adres:
miejscowosc: Marki

uI.: Zielona 5

dzielni
iednost ka pomocmcza:
'
7)
zle ca lub
u ilnna Je
gmina: Marki

"

""

..

powiat? Wolomiilski

wojew6dztwo: Mazowieckie
kod pocztowy: 05-270

poczta: Marki

7) tel.: 530 807 169 faks: brak
e-mail: nasza.bajka@interia.eu

http://www.nasza.bajka.org

8) numer rachunku bankowego: 20 1050 1012 1000009030056940
9)

nazwa banku: ING BANK SLt\SKI

10) nazwiska i imiona os6b upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentow;"

a) Malgorzata Kedzierska - Prezes Zarzadu Fundacji
11) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie,
o kt6rym mowa w ofercie:" nie dotyczy
12) osoba upowazniona do skladania wyjasnien dotyczacych oferty (imie i nazwisko oraz nr
telefonu kontaktowego) Monika Dynakowska - 781 95 43 94
13) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:
a) dzlatalnosc nieodptatna pozvtku publicznego
1. tntegracje srodowisk os6b zagroionych wykluczeniem spo!ecznym, w tym m, in.:
a) dziatania na rzecz dzieci i mtodzieiy z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych;
b) dziatania na rzecz dzieci i mtodzieiy zagrozonvch ub6stwem;
c) dziatania na rzecz wyr6wnania szans
dzieci i mlodzlezv oraz os6b dorostych
niepetnoprawnych;
d) dziatania na rzecz os6b starszych.
2. Prornocje zdrowia i polltvke spoieczna, w tym m.in.:
2

a) dzialania na rzecz profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych;
b) organizowanie i prowadzenie rehabilitacji oraz program6w socjoterapeutycznych;
c) dzialania na rzecz poprawy warunk6w iycia os6b zagroionych ub6stwem ze szczeg61nym
uwzglednienlem os6b starszvch i ich rodzin;
d) dzialania na rzecz pomocy spolecznej i charytatywnej.
3. Dztalalnosc edukacyjnq, oswlatowa i wychowawczq, w tvm m.in.:
a) organizacja przedszkoli, punkt6w i zespol6w przedszkolnych;
b) organizacja i prowadzenie "klub6w malucha";
c) prowadzenie plac6wek integracyjnych dziennego pobytu dzieci i mlodzieiy ze szczeg61nym
uwzglednlenlem dzieci niepelnosprawnych;
d) prowadzenie zaj~c terapeutycznych dla dzieci i mlodzieiy;
e) organizowanie i prowadzenie szkoleri, kurs6w, warsztat6w;
f) dzialania na rzecz podnoszenia poziomu wyksztalcenie mleszkaricow wojew6dztwa
mazowieckiego, poprzez organizowanie konferencji, seminari6w lub innych imprez 0
charakterze jednorazowym lub cyklicznym.
4. Prornocje kultury i turystyki, W tym m.in.:
a) organizowanie i prowadzenie "zielonych szk61";
b) organizowanie i prowadzenie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i mtodzlezv;
c) organizowanie i prowadzenie przedslewzlec kulturalnych podtrzymujqcych tradycje
narodowq, plelegnowanie polskoscl oraz rozw6j swiadomosci narodowej, obywatelskiej i
kulturowej;
d) organizowanie turystyki na terenie kraju i zagranica.
5. Wspieranie rozwoju spoteczeristwa obywatelskiego, w tym m.in.;
a) dzialania na rzecz r6wnych praw kobiet i mezczyzn:
b) organizowanie i prowadzenie biura pomocy obywatelskiej,
c) udzielanie pomocy psychologicznej osobom zagrozonvrn wykluczeniem spolecznym;
d) prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych;
e) organizowanie szkoleri, kurs6w i warsztat6w;
f) dzialania wspomagajqce rozw6j gospodarczy, w tvrn rozw6j przedsiebiorczosci:
g) upowszechnianie ochrony wolnoscl i praw czlowieka oraz swob6d obywatelskich, a takze
dzialania wspierajqce rozw6j demokracji;
h) dzialania na rzecz rodziny, rnacterzvnstwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka.
6. Prornocje i crganizacje wolontariatu.
7. Prornocje zatrudnienia i aktywizacji zawodowej os6b pozostajqcych bez pracy lut
zagrozonvch bezrobociem.

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego
Nie dotyczy.
14) jezeli oferent/oferenci" prowadzi/prowadza" dzialalnosc gospodarcza:
a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorcow: nie dotyczy
b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

I Nie dotyczy
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II. Informacja 0 sposobie reprezentacji oferentow wobec organu administracji publicznej
wraz z przytoczeniem podstawy prawnejlO)

I Nie dotyczy
III. Szczegolowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
1.

Krotka charakterystyka zadania publicznego

Fundacja Nasza Bajka sklada projekt zgodnie z art. 19a ustawy 0 poiytku publicznym i
wolontariacie, z pominleclern otwartego konkursu ofert, realizacja zadania publicznego 0
charakterze lokalnym.
Proponowany w ramach niniejszej oferty cykl warsztat6w i konsultacji pt. "Narkomania - ezy to
nas dotyezy?" dotyczy wspierania potrzeb edukaeyjno-wyehowawezyeh rodzic6w dzieci z
obszaru Gminy Marki, kt6rych dzieci uczeszczaja do Zespolu Szk61 nr 2 w Markach lub/i do
SWietlicySocjoterapeutycznej Nasza Bajka w Markach. Opracowany przez pracownik6w Fundacji
Nasza Bajka cykl warsztat6w i konsultacji ma za zadanie przvgotowac rodzic6w do pracy z
dzlecrni tak, by przeciwdzialac rozszerzaniu zjawiska narkomanii, a takze do aktywizowania dzieci
i mlodzieiy do tw6rczego spedzania czasu wolnego. Szkolenie przeprowadzone metodami
aktywizujqcymi ma stuzvc uzupelnieniu wiedzy rodzic6w dotyczqcej rozpoznawania os6b
znajdujqcych sie pod wplywem narkotyku i os6b uzaleinionych od srodkow narkotycznych.
Wainym elementem zaj~c jest wskazanie sposob6w zapobiegania uzaleinieniu mlodzieiy,
moiliwych do realizacji przez rodzic6w uczestniczqcych w warsztatach.
Zaplanowane do realizacji zajecla poswrecone beda om6wieniu rodzaj6w srodkow
psychoaktywnych i odurzajqcych dziekl czemu rodzice beda mogli zdobvc ogolna wiedze na
temat narkotyk6w. Trescla spotkania b~dq r6wniei fakty, mity, pulapki i zagroienia zwiqzane
z zaiywaniem niedozwolonych substancji psychoaktywnych, a poruszane problemy pozwola
wyjasnic nieprawdy powstale na temat narkomanii.
Warsztaty oraz konsultacje rozwina wtedze i swladornosc rodzic6w, zaktywizujq ich, wzbogaca 0
kilka pomysl6w na organizowanie tw6rczego i aktywnego czasu wolnego swoim dzieciom,
prowadzac dzialania profilaktyczne w mvsl zasady, ze "Iepiej zapobiegac nlz leczvc", Dla dzieci i
mlodzieiy w ramach projektu proponujemy alternatywne formy spedzanla czasu wolnego,
poprzez uezestnietwo w warsztatach capoeira, kursie tarica nowoezesnego ezy warsztataeh
plastycznych.

2.

Opis potrzeb wskazujaeych na koniecznose wykonania zadania publicznego, opis ich
przyezyn oraz skutkOw

Z obserwaeji pracownik6w Fundacji Nasza Bajka wsp61praeujqcych z dzlecrni oraz rozm6w z
pracownikami Zespolu Szk61 nr 2 w Markach zauwaiono, ii na terenie Gminy Marki pojawil si~
niedawno problem zwiqzany z narkotykami.
Papierosy, narkotyki, alkohol i inne uiywki staly sie w XXI wieku problemem szczeg61nie
powainym. "Branie" dotyezy jui nie tylko muzyk6w roekowyeh czy og61nie ludzi doroslyeh przenioslo sie do gimnazjum i Iice6w. Narkotyki nie orninelv i szkoly w naszej Gminie.
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Dlaczego mlodziez siega po uiywki? Zazwyczaj chodzi 0 zwyklq chec zaimponowania kolegom,
czasem strach przed wvsmlanlem. Poczatki sa niewinne, niewielka dawka narkotyku moze
pomoc w nauce, zwlekszv koncentracje, doda odwagi. Ale dzieci i rnlodzlez nie zdaje sobie
sprawy z tego jak groine jest to uzaleinienie i kiedy dochodzi do wniosku, ie czas z tym
skoriczvc, jest juz czesto za pozno. Statystyki pokazuja, ze 37,7 % girnnazjallstow kiedvs
probowalo narkotvkow, a az 20,65% robi to regularnie. Prowadzone w szkolach pogadanki i
/ekcje z psychologiem i pedagogiem, choc niezwyk/e istotne, nie sa wystarczajqce. To rodzice
powinni zalnteresowac si~ swoimi pociechami, jednak dla nich to ciagle temat tabu. Uwaiajq, ze
narkomania nie dotyczy ich dzleci. Nie rozmawiajq z nimi 0 tym. Gdyby zaistniala sytuacja w
polskich rodzinach zmienita sie, problem rnogtbv si~ zrnnlejszvc.

3.

Opis grup adresat6w zadania publicznego

Beneficjentami zadania sa rodzice i opiekunowie prawni dzieci i mlodzieiy w wieku 10 - 18 fat
pochodzqcych z Gminy Marki. W warsztatach moie wZiqe udzial od 7 do 10 rodzin,
Zasady rekrutacji beneficjentow: Podmiotem rekrutujqcym uczestnikow projektu bedzle biuro
Fundacji Nasza Bajka zlokalizowane w Markach przy ul. Turystycznej 10. Osoba odpowiedzialnq
za rekrutacje bedzle: Koordynator Projektu. Do zadania zostana rekrutowani rodzice/
opiekunowie prawni dzieci mleszkajqce w Gmlnie Marki, a takze 10 dzieci i mlodzlezv z Gminy
Marki. Informacja 0 rozpoczeciu rekrutacji zamieszona bedzle na tablicy ogloszeri w siedzibie
Fundacji Nasza Bajka w Markach przy ul. Turystycznej 10. Informacje te beda przekazywane
rownlez ustnie osoborn, ktore jui wyrazity zainteresowanie udzialem w tego typu szkoleniu.
Rejestracja uczestnlkow dokonuje si~ poprzez wypelnienie Formularza Zgtoszeniowego i zloienie
go w siedzibie Fundacji Nasza Bajka.
Uczestnikami warsztatow i konsultacji moga bye rodzice lub opiekunowie prawni dzieci
pochodzacvch z Gminy Marki. Kaidy uczestnik projektu zobowiqzany jest do wypelnienia
deklaracji uczestnictwa, w ktore] zamieszczone bedzte zobowiqzanie do co najmniej 80%
frekwencji na szkoleniu oraz oswiadczenia 0 wyraieniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych.

4.

Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja zadania
publicznego, w szczegolnosci ze wskazaniem, w jaki sposob przyczyni sie do podwyzszenia
standardu realizacji zadaniall )

Fundacja Nasza Bajka od kwietnia 2011 r. prowadzi na terenie gminy Marki swietlice
socioterapeutvczna, ktore]
gtownvm celem jest organizowanie dla dzieci i mlodzieiy
atrakcyjnych form spedzania czasu wolnego, tak aby zaspokajac potrzeby psychologiczne dzieci,
ktore sklaniaja do podejmowania zachowari ryzykownych.
Do zadari swietlicy
Socjoterapeutycznej Nasza Bajka na/eiy rowniez wspieranie rodziny, zapewnienie terapii
wychowawczej zapobiegajace] uzaleinieniom.
W ramach dziatari opiekunczo-wychowawczych Fundacja Nasza Bajka proponuje rozne zajecla
aktywizujqce dzieci i mlodziei oraz ich rodzicow i opiekunow prawnych, w tym m.in.: warsztaty
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wychowawcze, wsparcie pedagogiczne dla rodzlcow i opiekunow prawnych, roznorodne formy
spedzania czasu wolnego dla dzieci. Praca z rodzinami niewydolnymi wychowawczo jest
sprawdzonq srodowrskowa forma wsparcia dla dzieci i mlodzieiy z rodzin z problemami
uzaleznlen, daje niepowtarzalnq mozliwosc integracji, konstruktywnych wzajemnych
oddziatvwari i modelowania wrasclwvch postaw.
Fundacja Nasza Bajka obejmuje opieka grupe 18 dzieci i mlodzlezv, pochodzacvch gtownle z
rodzin alkoholowych, jest to grupa najwiekszego rvzvka, generujqca wiekszosc wvstepujacvch w
srodowisku problemow:
• Przypadki agresji i przemocy roznego rodzaju.
• Zagrozenle bezpieczeristwa dzieci i mlodzieiy poza terenem placowki,
• ubostwo materialne wielu rodzin i bezrobocle, zagroienie wykluczeniem spolecznym.
• Niskie potrzeby kulturalne, brak motywacji do pracy nad soba i rozwijaniem

zalnteresowari.
•

Grozba uzaleznleri: eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi i inne
zachowania ryzykowne.
• Brak dyscypliny, niska kultura osobista, niska kultura [ezvka.
• liczne roznorodne problemy wvchowankow w srodowisku, szkolnym, domowym,
rowiesniczym.
Po uzyskaniu dofinansowania Fundacja Nasza Bajka zapewni wsparcie rodzinom dzieci i
miodzieiy z Gminy Marki poprzez organizacje warsztatow wychowawczych i konsultacji
indywidualnych na temat rozpoznawania i przeciwdzialania narkomanii oraz organizowania
czasu wolnego dzieciom. Dofinansowanie projektu przyczyni sie do przeciwdziaiania procesowi
marginalizacji spolecznej i ekonomicznej dzieci ze srodowlsk 0 niskim statusie materialnym.

5.

Infonnacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat nferent/oferenci'! otrzymal/otrzymali' dotacj" na
dofmansowanie inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji,
ktore zostaly dofinansowane, organu, ktory udzielil dofinansowanie, oraz daty otrzymania
dotacji

I Nie dotyczy
6.

Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji

Cel gf6wny: gtownvm celem programu bedzie promocja zdrowego, wolnego od nalogow stylu

zvcia.
Cele szczeg6iowe:
- przybliienie problematyki narkomanii, zapoznanie si~ z terminologla, mechanizmami
uzaleinienia;
- poszerzenie wiedzy oraz prawidiowego rozumienia rodzajow i etapow uzaleinienia;
- wyposaienie w umleletnoscl rozpoznawania svgnatow ostrzegawczych;
- ksztaitowania urnlejetnoscl zdrowego stylu iycia;
- zaznajomienie z adresami i punktami w ktorvch rnozna znalezc pomoc dla osob uzaleinionych;
Cele zamierzamy osiagnac poprzez reallzacje warsztatow dla rodzlcow i opiekunow prawnych
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dzieci i mlodzieiy z Gminy Marki oraz udzial dzieci i mlodzieiy w alternatywnych formach
spedzania czasu wolnego w postaci warsztat6w capoeira, kursu tarica nowoczesnego i warsztaty
plastyczne, w kt6rych moga razem z dziecmi uczestniczvc rodzice.

7.

Miejsce realizacji zadania publicznego

Miejscem realizacji zadania publicznego bedzle gmina Marki, powiat wolomlnski, wojew6dztwo
Mazowieckie. Zajecia organizowane beda w:
SWietlicy Socjoterapeutycznej Nasza Bajka
wMarkach
przy ul. Turystycznej 10.

Do realizacji zadania Fundacja Nasza Bajka posiada wynaj~te pomieszczenia 0 pow. 76 m 2 z
dostepern do wezta sanitarnego, w kt6rych sklad wchodzq: Sala zajeciowa i bluro,

8.

Opis poszczeg61nych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego 12)

Mlodziei w wieku adolescencji przeiywa okres buntu i dqiy do uniezaleinienia sie od rodzic6w,
co staje si~ powodem naplec i konflikt6w. Rodzic na tym etapie rozwojowym swojego dziecka
czesto nie jest swiadorny zagrozeri zwiqzanych z tendencjq nastolatka do eksperymentowania,
zaiywania uiywek oraz substancji psychoaktywnych. Rodzice borykajq sie z problemami
zaniedbywania przez dziecko obowiqzku szkolnego, niezrozumialego zachowania w dornu,
szybkiego wchodzenia w konflikt. Towarzyszenie dziecku w jego dorastaniu stawia przed
rodzicami nowe wyzwania, kt6rym musza jak najlepiej sprostac.
Projekt: .Narkomanla - czy to nas dotyczy?" stanowi wsparcie dla rodzic6w na etapie
dojrzewania ich dzieci. Sluiy wzmocnieniu rodziny oraz ochronie dziecka przed uiywaniem
substancji psychoaktywnych oraz zachowari ryzykownych. Daje podstawy profilaktyki oraz uczy
umlejetnoscl wychowawczych.
Warsztaty dla rodzic6w i opiekun6w prawnych dzieci i mlodzieiy beda si~ odbywaly w terminie
od 05 grudnia do 31 stycznia 2012 r. Bloki tematyczne beda omawiane w kazda srode i b~dq
trwaly 3 godziny. Warsztaty bedzle prowadzila pedagog posiadajqca odpowiednie przygotowanie
i wiedze z zakresu narkomanii. Do zaj~c wykorzystywane beda filmy socjoterapeutyczne,
prezentacje multimedialne, itp.
Ramowy program warsztat6w:

1. Narkomania - gl6wne pojecia i terminy (poszerzenie wiedzy 0 uzaleinieniu narkotykach i
mitach):
- naduiywanie a uzaleinienie;
- uzaleinienie fizvczne, psychiczne i spoleczne;
- fazy uzaleinienia, zesp61 abstynencyjny i zjawisko tolerancji (tolerancja krzyiowa).
2. Diagnostyka narkomanii ( Jak rozpoznac osobe pod wplywem substancji psychoaktywnej? Jak
rozpoznac symptomy uzaleinienia?).
3. Poszczeg61ne typy toksykomanii, rozpoznawanie narkomanii- obraz kliniczny (substancje
psychoaktywne).
4. Rodzina i srodowlsko szkolne wobec zjawiska narkomanii
5. Jak wyglqda swiat nastolatka i jego potrzeby?
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6. Jak pornoc dziecku iye bez narkotvkow?
7. Wlasciwe postawy rodziny i otoczenia wobec dziecka czyli komunikacja w rodzinie.
8. Co zrobic gdy mam podejrzenia?
9. Leczenie uzaleinienia (metody leczenia, gdzie uzvskac pomoc?).
Program szkolenia zostal opracowany na podstawie publikacji opracowanej przy wspotpracv
Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii - ,,(pac czy bye" Aleksandra Markiewicza.
Podczas zaj~e uczestnicy warsztatow beda mieli zapewniony poczestunek w postaci cieplych i
zimnych napoi oraz slonych i slodkich przekasek,
Forma zaj~c
Interaktywne metody szkoleniowe, burza mozgow, studium przypadku, materialy filmowe,
miniwyklady, cwiczenia grupowe i indywidualne;
Po zakoriczonvrn szkoleniu planowane jest 2 godziny konsultacji indywidualnych dla kazdego
uezestnika szkolenia.
Projekt obejmuje rownlez opleka wyehowawczq dzieci i mtodzlez dla ktorvch przvgotowaltsrnv
warsztaty capoeira, kurs tarica nowoczesnego, warsztaty plastyczne oraz warsztaty w Bajkowym
Klubie Odkrywcy pod patronatem Centrum Nauk Kopernika. W zajeciach beda uezestniczyli
rownlez rodzice. Celem zaj~e integraeyjnych jest nawiqzanie kontaktow pomledzv rodzicami i ich
dzlecrnl. Podczas wspolnvch zaj~e zostana wplecione tresci soejoterapeutyezne, ktore pozwola
na odnalezienie wsp61nyeh wartosci rodzinnych. Zajecia b~dq si~ odbywaly 1 raz w tygodniu od 1

-3 h.
Zajecia odbvwac sie

b~dq

w wynajlltych pomieszczeniach, przeznaezonych na dzlatalnosc

Swletlicv Socjoterapeutyeznej Nasza Bajka w godzinaeh przedpoludniowyeh oraz w holu Zespolu
Szko! nr 2 w Markach w godzinaeh wieczornych.
Dla uatrakcyjnienia wsp61nych warsztatow planujemy jedno wspolne wyjscie do kina, na film
wybrany wspolnie przez rodzicow i dzieci.
Do obslugi administraeyjnej zadania zostanie zatrudniony koordynator projektu w formie
wolontariatu.
Piecze nad prawidlowq realizacjq projektu bedzie sprawowal Koordynator zadania (Prezes
Zarzadu Fundaeji), kt6ry bedzie odpowiadal za:
- pozyskanie srodkow finansowyeh do realizacji projektu,
- opracowanie i przygotowanie wniosk6w 0 dofinansowanie w ramach procedur
konkursowych,
- rekrutacje uczestnikow zadania we wspotpracv z instruktorami i wychowawcami,
- zatrudnienie kadry wvktadowcow i instruktorow,
- rozliczenie projektu,

- wspolprace z ksiegowa,
- przygotowanie i gromadzenie dokumentacji projektu (karty rekrutaeyjne, regulamin
uczestnika Swietllcv Socjoterapeutyeznej Nasza Bajka, Iistv uczestnlkow projektu, itp.),
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9. Harmonegram'j"
Zadanie publiczne realizowane od 05.12.2011 r, do 31.01.2012 r,
Terminy
realizacji

Poszezegolne dzialania w zakresie
realizowanego zadania pnblicznego 14)

poszczegelnyeh
dzialan

Oferent lob inny
podmiot odpowiedzialny
za dzialanie w zakresie
realizowanego zadania

pnblicznego

Powolanie i rozpoczecle prae zespolu
odpowiedzialnego za realizacje projektu
(wskazanego w ofercie). Przydzial funkeji i
zadan.(2osoby)

05.12.2011 r. do
31.01.2012 r.

Fundaeja Nasza Bajka

Akeja informaeyjna - ogloszenie na tabliey
informaeyjnej w siedzibie Fundaeji Nasza
Bajka

05.12.2011 r. do
31.01.2012 r.

Fundaeja Nasza Bajka

Nab6r uezestnik6w na podstawie
(opisanyehw regulaminie) kryteri6w-710 rodzin

05.12.2011 r. do
31.12.2011 r.

Fundaeja Nasza Bajka

Realizaeja programu "Narkomania- ezy nas
to dotyezy?" - 15 h szkoleniowyeh oraz 20
05.12.2011 r. do
h konsultaeji indywidualnyeh dla rodzic6w
31.01.2012 r.
oraz 54 h warsztat6w dla dzieci i

Fundaeja Nasza Bajka

miodzlezv.
10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego 15)

Rezultaty twarde
•
•

Liczba uczestnik6w zajec- 20os6b
Czas trwania zadania - 2 miesiqce

•
•
•

Liczba grup warsztatowych - 5
Liczba instruktor6w zaj~c - 4
Liczba os6b do obstugi administracyjnej-1

• Liczba godzin warsztat6w - 60 h
• Liczba konsultacji indywidualnyeh - 20 h
Rezultaty mlekkle
• Zdobycie nowej wiedzy i doswiadczenla w rozpoznawaniu objaw6w korzystania z uzvwek,
•
•
•

Integracja wok6t realizacji wsp61nego celu,
Dowartosclowanle os6b wycofanych spotecznie,
Mozliwosci prezentacji uzdolnieri dzieci i mlodzieiy,

•
•

Rozwijanie indywidualnych tw6rczych zamitowari i pasji,
wzrost pewnosci sieble, poziomu samooceny,

•
•
•

urniejetnosc funkcjonowania w rodzinie,
ksztaltowanie postaw oplekuriczvch wobec mtodszych i stabszych,
nabywanie umiejetnosci dbania 0 tad i porzadek wok6t siebie,

•
•

ksztattowanie tolerancji - rozumienia potrzeb i zachowari innych ludzi,
poznawanie wielu ciekawych form spedzania wolnego czasu,
9

• wzrost umiejetnosci zdobywania informacji,
W wyniku realizacji projektu 100% jego uczestnik6w:
• rozwinie swoje zdclnosci wychowawcze,
• rozwinie samodzielnosc i zaradnosc zvclowa,
• zyska urnlejetnosc funkcjonowania w rodzlnle,
• wyksztalci postawe tolerancji - rozumienia potrzeb i zachowan innych ludzi,
• rozwinie urniejetnosci zdobywania informacji,
Spos6b badania rezultat6w:
•
•
•
•

Usta obecnosci os6b uczestniczqca w projekcie,
Karty czasu pracy pracownik6w realizujqcych projekt,
Karty zgloszeniowe do projektu.
Deklaracje uczestniczenia w projekcie.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego
1.
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10.

5500,00 zl

5300,OOzi

200,00zl

0,00 zl

wynagrodzenie wykladowey -

1.1 warsztaty dla rodzic6w (1
osoba, umowa 0 dZielO)

15

60,00 zl

I qodzina

900,00 zl

90000z1

0,00 zl

0,00 zl

1.2

Instruktor kursu tarica (1
osoba, umowa 0 dzielo)

9

100,00 zI

i aodzma

900,00 zl

900,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

1.3

Instruktor capoeira (1 osoba,
umowa 0 dzielo)

9

100,00 zl . aodzlna

900,00 zl

900,00 zI

0,00 zl

0,00 zl

Instruktor warsztat6w

1.4 plaslycznyeh (1 osoba, umowa
dZielo\

18

50,00 zl

aodzina

900,00 zl

900,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

18

50,00 zl

godzina

900,00 zl

900,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

20

50,00 zl I aodzina

1 000,00 zl

800,00 zl

200,00 zl

0,00 zl

1400,00 zl

400,00 zl

0,00 zl

1000,00 zl

Instruktor warsztat6w Klubu

1.5 Odkrywey (1 osoba, umowa
1.6

2.

0

dzlelo)
konsultaeje indywidualne dla
rodzic6w (1 osoba, umowa
zlecenia)

Koszty obstugi zadania publicznego, w tym
administracyjne po stronie Fundacji Nasza Bajka

2.1 Koordynato zadania (1 osoba,
porozumienie 0 wolontariaeie\

2.3

2

500,00 zl

m-e

1 000,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

1 000,00 zl

2

200,00 zl

m-e

400,00 zl

400,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

Obsluga ksi~gowa (faktury

VAn
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Koszty zwlazane z uczestnictwem bezposrednlch
adresat6w projektu

3.

3.1 Malerlalyedukacyjne I

olastvczne (faktura VAn

3.2
3.3

4600,00 zl

4300,00 zl

300,00 zl

0,00 zl

2

300,00 zl m-c

600,00 zl

500,00 zl

100,00 zl

0,00 zl

2

150,00 zl m-e

300,00 zl

300,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

500,00 zl

400,00 zl

100,00 zl

0,00 zl

600,00 zl

500,00 zl

100,00 zl

0,00 zl

2600,00 zl

2600,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

11 500,00 zl 10 000,00 zl

500,00 zl

1 000,00 z/

Malerialybiurawe (Faklura
VAn

Biletywstspu do kina, (Faklura
20

VAn

3.4 Poczesfunek dla uczeslnik6w
zadania (Faklura VAn

2

3.5 Wynajem pomieszczeri +
media do realizacii proiektu

2

4,

25,00 zl osoba
300,00 zl m-ce
1 300,00 zl m-c

Og6/em:

2.

Przewidywane zrOdla fmansowania zadania publicznego:

1

Wnioskowana kwola dotacji

~

Srodki finansowe wlasne ' )

10 000,00 zl

86,96%

500,00 zl

4,34%

f'

Srodki finansowe z innych zrode! ogolem (srodki finansowe
wymienione w pkt 3.1 - 3.3)")
13·1 wplaty i oplaty adresatow zadania publicznego' )
13·2

0,00 zl

0%

0,00 zl

0%

0,00 zl

0%

0,00 zl

0%

1000,00 zl

8,70%

10200,00 zl

100%

rodki finansowe z iunych zrodel publicznych ( w szczegolnosei:
idotacje z budzetu panstwa Inb budzetu jednostki samorzadu
terytorialnego, funduszy celowycb, srodki z funduszy

trukturalnvchj'"
3.3 pozostale'"
4

~klad osobowy

5

w tym swiadezenia wolontariuszy i praea spoleczna ezlonkow)
Ogolem (srodkl wymienione w pkt 1 - 4)

3.

Finansowe srodki z innych zrodel pubhcznyclr'!'
Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finans6w publicznych

Kwota srodkow
(w zl)

Nie dotyezy

0,00

Informacja 0 tym, czy
wniosek (oferta) 0
przyznanie srodkow
zostal(-a) rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy tez Die
zaslal( -a) jeszcze
rozpatrzonyr-a)

TAKlNIE 1)

Termin rozpatrzenia
- w przypadku wnioskow

(ofert) nierozpatrzonych
do czasu zlozenia
niniejszej oferty

Nie dotyczy

Uwagi, ktore moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:
Kwoty wynagrodzen zostaly zaplanowane na poziomie srednich cen rynkowych na terenie powiatu
wolomlrisklego. Fundacja nie jest platnikiem VAT. Wyiej wymienione koszty Sq nlezbedne do
wlasclwe] realizacji projektu i zostaly oszacowane zgodnie z zasada oszczednego gospodarowania
srodkarnl publicznymi.
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V. Inne wybrane infonnacje dotyezaee zadania pnblicznego

I.

Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego'F'

Koordynator zadania - Mafgorzata Klldzierska, absolwent Wyiszej Szkoly Przedslebiorczoscl i
arzadzania im. l Kozmirisklego, kierunki: finanse i bankowosc, zarzadzanie zasobami ludzkimi, 15
letnie doswiadczenle zawodowe w administracji publicznej, 4-letnie doswiadczenle w prowadzeniu
organizacji pozarzqdowej, autor i koordynator wielu projekt6w dofinansowanych ze srodko
publicznych, ukoriczone szkolenia w zakresie "Opodatkowania stron um6w cywilno - prawnych",
,Elementarz EFS", "Rusz glowq - od pomyslu do projektu", "Tworzenie wniosku w EFS", "Program
Operacyjny Kapital ludzki, planowanie projektu w ramach EFS", "Ochrona danych osobowych",
"Prawa dziecka niepelnosprawnego", absolwent "Szkoly ekonomii spolecznej". Autor i koordynato
projekt6w w realizowanych przez Fundacje Pomocna R~ka w Markach w latach 2007-2011.
Wykfadowca warsztatcw dla rodzicow - pedagog, psycholog posiadajqcy doswiadczenle
odpowiednie przygotowanie do pracy z mlodziei q trudna, terapeuta.
nstruktor tarica nowoczesnego - osoba posiadajqca wymagane kwalifikacje, posiadajqca
doswiadczenia w pracy zespolowej z dziecml.
Instruktor Capoeira - osoba posiadajqca wymagane kwalifikacje, od 2005 r. prowadzi sekcj
zlecieca, Od 2010 posiada uprawnienia instruktora samoobrony nadanych mu przez Polsk
kadernie Sportu.
Instruktor warsztatow plastycznych - artysta plastyk, osoba, kt6ra prowadzi w Fundacji zajecia od
kwietnia 2011 r. dla dzieci i mlodzieiy uczestnikow Swietlicy Socjoterapeutycznej Nasza Bajka.
Instruktor Klubu Odkrywcow - osoba posladajaca doswladczenle w pracy z dzlecml i miodzleza ,
posiada uprawnienia Centrum Nauk Kopernika do prowadzenia tego typu warsztat6w.

2.

Zasoby rzeczowe oferentaJoferent6w') przewidywane do wykorzystania przy realizacji
zadaniav"

Do realizacji zadania Fundacja Nasza Bajka posiada wynaj~te pomieszczenia 0 pow. 76 m'
z dostepern do wezta sanitarnego, w ktorvch sklad wchodza: sala zajeciowa, pomieszczeniE
biurowe. Na wyposaieniu biura Fundacji znajduja sie: laptop, komputer stacjonarny, drukarka
skaner, kserokoplarka, telefon oraz Internet, odtwarzacz Radio i CD.
Rzeczowy wklad wfasny w realizacje zadania:
-Iaptop 3 000,00 zt, komputer stacjonarny 2500,00 zt, urzqdzenie wielofunkcyjne 500,00 zl,
sprzet RTV - odtwarzacz CD 400,00 zl do warsztatow, razem: 3400,00 zl
Osobowy wkfad wlasny w reallzacle zadania:
Praca wolontariuszy przy organizacji i koordynacji zadania:
- dzialania informacyjne w srodowlsku
12

- przeprowadzenie naboru przez pracownik6w swietlicv
- pedagog6w szkolnych.
lqcznie: ok. 50 godzin (4 osoby x 12,5 godziny) x 50 zl/h
Razem: 5 900,00 zl

3.

=2 500,00 zl

Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan podobnego rodzaju (ze wskazaniem, kt6re
z tych zadan realizowane byly we wsp6lpracy z administraeja publiczna)

Fundacja Nasza Bajka jako organizacja pozarzadowa dzlatajaca od 08.10.2010 r. i jako osoba
prawna nie realizowala projekt6w w tym zakresie. Doswiadczenie takie posiadajq osoby,
kt6re zostaly wskazane do realizacji niniejszego zadania w cZ(f5ci dotyczqcej zasob6w
kadrowych. Osoby te w okresie ostatnich 4 lat prowadzily projekty 0 podobnym zakresie
inansowanych ze srodkow publicznych.
Fundacja Nasza Bajka od marca 2011 r. prowadzi warsztaty capoeira, kurs tarica
nowoczesnego, warsztaty plastyczne dla dzieci i mlodzieiy oraz dogoteraple dla dzieci poniiej
5 roku iycia. Projekt pn. "Latajqcy dywan" i "Swietlica Nasza Bajka" zostal dofinansowany
przez Grnine Marki oraz Wojew6dztwo Mazowieckie. W zajeciach uczestniczylo 40 dzieci i
mlodzieiy Gminy Marki.
W okresie wakacyjnym zrealizowalismv dwa projekty, w ramach kt6rych realizowane byly
zajecia socjoterapeutyczne dla dzieci i mlodzieiy - byl to program "Wakacje w naszej Bajce" i
"Do Zawoi po usmiech" w kt6rych uczestniczylo razem 40 dzieci. Programy zostaiy
dofinansowane przez darczvncow i sponsor6w prywatnych.
We wrzesnlu i paidzierniku realizowallsmv szkolenia dla organizacji pozarzqdowych z woj.
Mazowieckiego dotyczqce zasad funkcjonowania i pozyskiwania srodkow finansowych dla
organizacji pozarzqdowych. W szkoleniach uczestniczylo 35 przedstawicieli 8 organizacji
pozarzqdowych. Szkolenie zostalo sfinansowane w ramach EFS.
W paidzierniku 2011 r. Fundacja Nasza Bajka zorganizowala .Bajkowv Piknik" w ramach
kt6rego rodziny naszych podopiecznych mogiy spedzlc czas sluchajqc fascynujqcych bajek z
r6inych stron swiata, wvstuchac koncertu artyst6w niepelnosprawnych i razem z dzlecmi
wziqc udzial w konkursach, grach i zabawach. Piknik zostal sfinansowany przez sponsor6w
prywatnych.
W Iistopadzie rozpoczellsrnv dztatalnosc Bajkowego Klubu Odkrywc6w pod patronatem
Centrum Nauk Kopernika w Warszawie. Obecnie na zajecia uczeszcza 12 dzieci z Marek.

4.

I

Infonnacja, czy oferent/oferenci" przcwidujet-a) zlecac realizacje zadania publicznego
w trybie, 0 kt6rym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dania 24 kwietnia 2003 r, 0 dzialalnosci
pozytku publicznego i 0 wolontariacie

Nie dotyczy.

Oswiadczam/-y), ze;

1) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego
oferenta/eferemewfl ;
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2) w ramach skladanej oferty przewidujemy l'ebiOFallie/niepobieranie l ) oplat od adresatow zadania;
3) oferentiefereHei+) jest/sa zwiazanyr-ni) niniejsza oferta do dnia 05.12.2011 r.;
4) w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem
danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemow informatycznych, osoby, kt6rych te dane dotycza,
zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danyeh osobowych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pozn. zm.);
5) oferentleferenei l ) skladajacy niniejsza oferte nie zalega(-j~)!ilalega( j~)I) z oplaeaniem naleznosci z tytulu
zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieezenia spoleezne;
6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym/ wlaSeiw'l ewklooej'l+\
7) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach informaeje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Puwfruja !J(asza t:Bajlia tFurlf1£uja W;l.<9:f'! \lJi21i'1fl
05-270 Marki, ul. zrerO""il'5~ ..:,:,
Tei. 530 807 159

~_[!lz.e.>'I>~"~J:td"""".""""
trJt~

!Mil ot: ta 1(fdZ ~fi!J
.................................................................

NIP: 12HSB-65-58 REGON: 142658794

(podpis osoby upowaznionej lub podpisy osob upowaznionych
do skladania oswiadczeri woli w imieniu oferenta/oferentow)"

Data Marki, 21.11.2011 r.
Zalaczniki:
I. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejeslru Sadowego, innego rejestru lub ewidcncjr'",

Poswiadczenie zlozenia oferty'"

Adnotacje urz ydowe2 5)

I)
2)

Niepotrzebne skreslic.
Rodzajem zadania jest jedno lub wiecej zadan publieznych okreslonych w art. 4 ustawy z dania 24 kwietnia
2003 r. 0 dzlalalnosci pozytku publieznego i 0 wolontariaeie.
3) Kazdy z oferentow skladajacych oferte wspolna przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dolaczaja wlasciwe
pola.
4) Forma prawna oznacza form, dzialalnosci organizaeji pozarzadowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej
okreslona na podstawie obowiazujacych przepisow, w szczegolnosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne
i jednostki organizaeyjne dzialajace na podstawie przepisow 0 stosunku Panstwa do Kosciola Katoliekiego
w Rzeezypospolitej Polskiej, 0 stosunku Paristwa do innyeh kosciolow i zwiazkow wyznaniowyeh oraz
o gwaranejaeh wolnosci sumienia i wyznania, jezeli ich eele statutowe obejmuja prowadzenie dzialalnosci pozytku
publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straze pozarne oraz inne. Nalezy zaznaczyc odpowiednia
form, lub wpisac inna,
5) Podac nazwe wlasciwego rejestru Iub ewidencji,
6) W zaleznosci od tego, w jaki sposob organizacja lub podmiot powstal.
7) Osiedle, soleetwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypelnienie nieobowiazkowe. Nalezy wypelnlc, jezeli zadanie
publiczne proponowane do realizaeji rna bye realizowane w obrebie danej jednostki.
8) Nie wypelniac w przypadku miasta stoleeznego Warszawy.
9) Dotyczy oddzialow terenowych, placowek i innyeh jednostek organizaeyjnyeh oferenta. Nalezy wypelnic, jesli
zadanie rna bye realizowane w obrebie danej jednostki organizaeyjnej.
10) Nalezy okreslic, ezy podstawa sa zasady okreslone w statueie, pelnomocnictwo, prokura ezy tez inna podstawa.
Dotyczy tylko oferty wspolnej.
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