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Nazwa skladajqcego:

Potwierdzenie ztoienia ofertY

Doposaienie w testy psychologiczne, sprzet i materiaty niezbqdne do

prowadzenia oddziatywaf terapeutycznych i wsparcia psychologicznego

skierowanego do obywateli Ukrainy a realizowane przez plac6wki

dzialajece w obszarze zdrowia psychicznego w 2022 roku

Urzad Miejski w BiatYmstoku

Departament Spraw SPolecznYch

Doposaienie w testy psychologiczne, sprzqt i materiaty niezbqdne do

prowadzenia oddziatywafi terapeutycznych i wsparcia psychologicznego

skierowanego do obywateli Ukrainy a realizowane przez plac6wki

dzialajqce w obszarze zdrowia psychicznego w 2022 roku
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V. OSwiadczenia

o6wiadczam(y), ie:

1) oferent* / oltfe-rtci* skladajqcy niniejszE ofertq nie zalega(-jq)* / zategat-jqf z oplacaniem

naleinoSci z tytulu zobowiqzai podatkowych;

2) oferent* / offi skladajEcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)* / zateeafiqf z oplacaniem

naleino(ci z tytulu sktadek na ubezpieczenia spoleczne;

3) dane zawarte w czq6ci llniniejszej oferty sEzgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym* /inna

wh&nra€wiffi;
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' przetwarzanrem I

przekazywaniemdanychosobowych,atak2ewprowadzaniemichdosystem6winformatycznych'
osoby, kt6rych dotyczQ te dane, zlo2yty stosowne ogwiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie

danych osobowYch.

w.iosek wyB€nerowano w sYstemie witkac'pl, 5uma tontrolna: sdd3-d5cz'a5ad
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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PU BLICZNEGO

(na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiqzku z

konfliktem zbrojnym na terytorium tego paristwa)

PoUczENlE co do sposobu wypelniania oferty:

Ofertq nale2y wypelnit wytEcznie w biatych pustych polach' zgodnie z instrukciami umieszczonymi

przy poszczeg6lnYch Polach.
zaznaczenie gwiazdkq, np. " pobieran ie*/n iepobiera nie * " oznacza' 2e naleiy skreSlii niewlaSciwq

oApo*i"aZ i-porottawit prawidlowq Przyklad:"pobier-anie*/niepobieranie*"'

l. Podstawowe informacie o zloionej ofercie

ll. Dane oferenta(-t6w)

lll. zakres rzeczowy zadania publicznego

Prezydent Miasta Bialegostoku

Doposa2enie w testy psychologiczne, sprzQt i materiaty

niezbqdne do prowadzenia oddziatywafi terapeutycznych i

wsparcia psychologicznego skierowanego do obywateli

Ukrainy a realizowane przez placowki dzialajqce w obszarze

zdrowia psYchicznego w 2022 roku

mio*t wYgene.o*.no w sFtemi' witl'c tl euma kontrol": tddl"d6'2_'6td

1. Organ administracli Publicznej, do

kt6reSo adresowana jest oferta

by,

buestrze 5adowymn Rejumer Krajolvymaformofe prawnazwa t6w),Na renta(
ulefonI temeen adres e-mail,kores ci t,doadres pondnstro aedzisrresadewldencji

Adres do korespondencji iest taki sam !ak adres oferenta

Adres e-mail: glowackae@wp.pl Telefon: 694476870

telefonu:85 652 47 17,

Elibieta Powichrowska
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2. Dane osobY uPowainione.i do

skladania wYia6niei dotYczqcych

oferty (np. imiQ i nazwisko, numer

telefonu, adres poczty elektronicznei)

1. Tytul zadania Publicznego



Data

zakonczenia
04.71.2022Data

rozpoczqcia
reali2acji ntazada

Opis zadania

celem zadania jest doposaienie w sprzqt i materialy niezbqdne do prowadzenia oddziatywad

terapeutycznych i wsparcia dzieci i ich opiekun6w/rodzic6w' w tym z Ukrainy' w ramach statutowej

dzialalnoici plac6wek Stowarzyszenia DRoGA:

1) Punktu Przedszkolnego ANIOI'KOWo,

zi osrodka wspierania Dziecka i Rodziny NASZ DoM'

Si Efnp oStoOk" Profilaktyki iTerapii dla Mlodziezy i Dorostych'

4) Centrum Dar6w.

Dzialania obejmowai bqdq: pracq opiekuiczq iwychowawcza' specialistycznq pracq psychiatry'

Irr.flr,"r"o"",o*, streltworkerow, pedagoi6w i psycholo66w' w formie pracy indywidualnej i

;;j;;;;; ;;.h opracowanvch indvwiiullnvch plan6w wsparcia' lub indvwidualnvch plan6w

i;*0,'. ;;". rr"czowq i2ywno(ciowE, pomoc we wspieraniu edukacji dzieci i mlodzie2y'

Miejsce realizacli

Plac6wki Stowarzyszenia : Punkt Przedszkolny ANIOIKOWO' OWDiR NASZ DOM' Centrum Dar6w ul'

Protetariacka 21, Oirodek ETAP ul Wl6kiennicza 7

Spos6b monitorowania
rezultat6w / ir6dlo

informacji o osiqgniqciu
wskainika

b czn a ua negozadare za pre tat6w c,klaza ado4. s nychp

listy dzieci objete wsparciem

plac6wekliczba dzieci i mlodzie2y biorQcYch

udzial w oddzialYwaniach

zaplanowanYch
w ramach projektu,

listy dzieci objqtych

wsparciem Plac6wek
liczba dzieci i mlodzie2y z Ukrainy

biorqcych udzial w oddzlatywaniach

zaplanowanYch w ramach Projektu,

minimum 3 dzieci wwieku
przedszkolnYm,

minimum 15 dzieci w wieku

szkolnym

wniosek wvsenerowano w svslemie witkac'pl' suma kontro!ra: 5ddn6c2-a6ad

Stronar2zT

37.12.2022

rea liza cji)jegowskazaniem miejscaZCzadania (wraz3. opisSyntetycznY

PlanowanY Poziom
osiqgniqcia rezultat6w

(warto!d docelowa)
Nazwa rezultatu

25 dzieci w wieku
przedszkolnYm,

80 dzieci w wieku szkolnYm,



liczba rodzic6w/ opiekun6w prawnych

dzieci i mlodzieiy biorqcych udzial

w oddziatpvaniach zaplanowanych w

ramach pro.iektu.

minimum 40 os6b og6lem
minimum 10 os6b z UkrainY

5. Kr6tka charakterystyka Oferenta, iego do(wiadczenia w realizacji dziatari planowanych w

ofercie oraz zasob6w, kt6re bqde wYkorzystywane w realizacii zadania'

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie PomocY Rodzinie DRoGA istnieje od 1991 roku. Od poczqtku dzialalnosci zajmuje

sie pracE z dzieami i rodzinq Od 1993 Stowarzyszenie prowadzi Osrodek Wspierania Dziecka i

Rodziny NASZ DOM -miejsce dla dzieci w kryzysach. od 1997 Stowarzyszenie prowadzi r6wnie2

OSrodek ETAP - terapiq indywidualnq, grupowq, oSrodek dzienny dla mlodzie2y eksperymentujEcej

z alkoholem, narkotykami, komputerem i in nymi uzale2nieniami. Praca obejmowani sq r6wnie2

rodzice. od 2010 roku przy Stowarzyszenlu DRoGA dziata nieodptatny Punkt Przedszkolny

ANIoIKOWO dta dzieci w wieku 2,5-5 lat opieka w nim objqte sq rodziny wieloproblemowe, w

swuacji kryzysowei, samotni rodzice poszukujacy zatrudnienia. Od 2020 roku Stowarzyszenle

realizowalo projekt,, Wspieranie rozwolu asystentury i innych form wspierania funkcjonowania

rodzin" - zadanie wsp6lfinansowane z dotacj i Wojew6dztwa Podlaskiego. Dziatanie to objqlo

r62norodnq formE wsparcia i pracq z rodzina mi przeiywajEcymi trudno(ci w wypetnianiu funkcji

opiekuriczo - wychowawczych, poprzez inten sywna i wszechstronnq pracq terapeutyczno-

pomocowa, majAcE na celu zmianq ich dotychczasowych postaw Od 1997 Stowarzyszenre prowadzi

r6wnie2 NZOZ ETAP - terapiq indywidualnq, grupowq, oSrodek dzienny dla mlodzie2y

eksperymentujqcej z alkoholem, narkotykam i, komputerem i innymi uzaleinieniami

DoSwiadczenia w realizacii dzialaf planowanych w ofercie

Od poczEtku trwania wojny na Ukrainie wspieramy w postaci 2ywno6ci i paczek higieniczno-

.t,".i.rnv.t' uchodic6w z Ukrainy. Przynajmniej raz przyszlo do-nas po wsparcie 1013 rodzin' dajqc

filrUr roia *OU. W ciEgu jednego tygodnia zglasza siq do nas 350 - 500 rodzin Prowadzimy

lp".j.fi*v..nV punkt konsultacyjnyih ze speclalistami w jqzyku ukrairiskim i polskim z zakresu

psychotogii i prawa. WoziliSmy wsparcie medyczne na UkrainQ organizujac 7 wyjazd6w

ir."",,."r.t,, dostarczajqc 6rodki opatrunkowe do szpitali wojskowych i miejskich'

zasoby, kt6te bQda wykorzystywane w realizacli zadania

1. wychowawcy Przedszkolni,
2. wychowawcy/specjali(ci OSrodka NASZ DOM'

J. raara ocroat a ETAP, w tym - lekarz psychiatra, psycholog, psychoterapeuci' streetworker'

pielqgniarka,

4. pracownicy iwolontariusze Centrum Dar6w'

i. 0".i"r.Ir""," iwyposaienie plac6wek Stowarzyszenia przy ul Proletariackiej 21 iWl6kienniczej

listy os6b objqtych
wsparciem

wnidet wygenerowano w svslenie witkac'pl suma konttolna: 5dd:,{5c2-a5'd
stronar 327



1

6. zywnoSi i Pomoc rzeczowa

wriosek wvgenerowano w sYstemieritt&'pL M kontrclm: 5d6n6c2-'5ad



lv, Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego

z wkladu
rzeczoweSo

z wkladu
osoboweSo

Z wkladu
finansowego

0,000,000,004 600,004 600,00
doposaienie w testy psychologiczne niezbqdne do diagnozowania

dzieci i mlodzieiy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

rozwojowymi, specyficznymi trudnogciami w nauce, problemami

szkolnymi, emocjonalnymi i spolecznymi;

1

0,000,000,0069 620,0069 620,00
doposaienie w sprzet (w tym sprzqt komputerowy) i materiaty

niezbqdne do prowadzenia oddziatywari terapeutycznych i wsparcia

psychologicznego;

w tym:
- laptopy na uiYtek uczni6w/podopiecznych (10 * 2 200 PLN) = 22

000
- komputer stacjonarny- serwer do obslugi sieciowej laptop6w = 20

000
- zestaw do wideokonferencii z monitorem = 3 000

- sluchawki do laptop6w ( 10 szt.) = 729

- wie2a stereo z glo6nikami = 1300

- rzutnik/Projektor = 1300
- drukarka kolorowa = 1800
- tablice multimedialne (pionowa i pozioma, 2 szt )= 19 500

2

0,000,000,001 400,001 400,00
zakup urzqdzenia do ttumacze6 - translatora3

wniolet wyge.erowano w svnemie wttac.pl, suma kont'ol'a: 5dd3i&2_r6:d

z dotaciiWartoSd PLNRodzaj kosztutp.



75 620,00 75 620,00
---*l

0,00 0,00
Suma wszYstkich koszt6w realizacii zadania

wniotekwVgenerowa.owsYstemiewitkac'p,5uma kontrolna:5dd3"d6c2'a6'd



Do kalkulacji koszt6w zakupu przyjqto oferty prezentowane w

warto(ci zakupu mogq ulec zmianie Do kalkulacji nie przyjqto

kwotami dotYczacymi zakupu urzEdzei i produkt6w'

sklepach internetowych
innych koszt6w zadania

Ostateczne
poza

1)

2l

3)

4)

s)

oswiadczam(Y), 2e

(podpis osobY

upowa2nionej
lub podPisY os6b

upowa2nionYch

do skladania oiwiadczei
woli

w imieniu oferenta)

Zalqczniki:

L. slatul (obligotoryiny - zloiony elektronicznie)

oferent* / ofete-rrci* skladajqcy niniejszE ofertq nie zalega(-jq)* / zateBat-iqf z optacaniem

nale2no6ci z tytutu zobowiazai podatkowych;

oferent* / offi sktadajacy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)* / zateg"t'iq)x z oplacaniem

naleZno(ci z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne;

danezawartewczqscillniniejszejofertysqzgodnezKrajowymRejestremsEdowym*/irrrra
wlalcivq-ewidenciqa ;

*r.-V"f,i" i"f"t."aie podane w ofercie oraz zatqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem

prawnym i faktycznYm;

w zakr;sie zwiazanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem' przetwarzanlem I

prr"f"ry*r"4, danych osobowych, a tak2e wprowidzaniem ich do system6w informatycznych'

osoby, kt6rych dotyczE te dane, zioZyty stosowne oswiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie

danych osobowYch.
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