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PROSZCZONA OFE RTA REALIZACJ I ZADAN tA PU BLICZNEGO

,bbri

POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty:

ofertq nale2y wypeinii wytqcznie w biatych pustych porach, zgodnie z instrukcjami
umieszczonymi
przy poszczeg6lnych polach lub w przypisach.
zaznaczenie gwiazdkE, np. "pobiera nie */n ie pobiera nie *" oznacza, ie nareiy
skreirii niewra6ciw4
odpowiedl i pozostawii prawidtowq. przyktad;',po@niepobieranie*,,.
l, Podstawowe informacje o zloionej ofercie
1. Organ administracji publicznei, do
kt6rego adresowana lest oferta

Prezydent Miasta Biategostoku

2. Rodzaj zadania publicznegol)

6) ochrony i promocji zdrowia, w tym dzialalno(ci leczniczej
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o

dziaialno6ci leczniczej

ll. Dane oferenta(-t6wl

l. Nazwa oferentaGt6wl, forma prawna, numer w xrajowym Rejestrze Sadowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telelonu
Nazwa: Fundacja Mali Wojownicy, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000694323, (od
pocztowy: 15-659, Poczta: Biatystok, Miejscowo(i: Bialystok, Ulica: l(raicowa,26b,
Numer posesji:
9, Numer lokalu:5, Wojew5dztwo: podlaskie, powiat: Bialystok, Gmina: m. Biatystok, Strona www:
, Adres e-mail: biuro,maliwojownicy@gmail.com, Numer telefonu: ff,2A4122L,

Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta

2. Dane osoby upowarnioneJ do
skladania wyja6nief dotyczacych
oferty (np. imie inazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Sylwia Wesolowska
Adres e-mail: funda€jamaliwojownicy@gmail.com
Telefon: 502848221

lll. zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytul 2adania publicznego

,,Wcze(niaki- chcq wiedziei wiqcej"

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczqcia

0r.o4.2020

Data

zakoiczenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego reali:acJl)

Miose& wveercrowano w sFtedie *itla.,Dt , suma l@ntrolnar tdf+..30-9rf6

2A.06.2020

&.o2Qcb

ri'. f!l

Opis zadania
Rodzice dzieci przedwcze(nie urodzonych potrzebujq:
1) szcze96lnego wsparcia ze strony wykwalifikowanego personalu medycznego,
2)wiedzy na temat rozwoju swoich dzieci i mofliwych powikrari wynikaiacych z wcze6niactwa
3) wsparcia emocjonalnego ze strony innych rodzic6w wczejniakdw

4) pomocy przy zaopatrzeniu siq w sptzqt niezbqdny w pierwszych miesiacach po powrocie do
domu 2 dzieckiem
przedwcze(nie urodzonym,
5)zrozumienia swojej sytuacje ze strony spoleczedstwa.
Projekt "wczeiniaki- chcq wiedziei wiqcej" ma na ceru wsparcie rodzin dzieci przedwczeinie
urodzonych gl6wnie w zakresie dostarczenia wiedzy nt. rozwoju wczeiniak6w i moiliwo6ci ich
powikla6, moiliwo(ci spotkad z innymi rodzicami oraz promocjq wiedzy nt. wczeiniactwa
wirdd
spoteczeflstwa.
W ramach realizacji projektu zakladamy podjqcie nastqpujEcych dzialai:
1' organi2acja konferencji ,,wcze(niaki- podai pomocnq dlori" skierowanq gr5wnie do rodzic6w,
nauczycieli, wychowawc6w, opiekun6w, terapeut6w istudent6w kierunkdw pedagogicznych.
Podczas konferencji zostanA poruszone nastQpujqce tematy:
a)Edukacja wlqczajqca
b) Wspa rcie psychologiczne rodzic6w wcze jniak6w
c) Rozwdj ruchowy
d)Rola dogoterapii
e) Terapie wodne

f) Komunikacja alternatywna
g) Diagnozowanie zaburzei calodciowych
2. organizacja lll Rodzinnego Festynu profilaktycznego dla mieszka6c6w miasta, promuiQcE wiedzg
nt- wczeiniactwa i umoiliwiajecego spotkanie ze specjalistami.
3. Zorganizowanie warsztat6w dla rodzic6w wczejniak6w i zainteresowanych os6b nt.:
a) ,,PielEgnacja- wsparcie rozwoju ruchowego w pierwszych miesiEcach 2ycia

b) ,,AAC w praktyce"
c) ,, Pierwsza pomoc w naglych wypadkach,,

4. Doposaienie ,,Wypoiyczalni sprzetu Fundacji Mali Wojownicy,,
Miejsce realizacji
Projekt bqdzie realizowany na terenie Miasta Bialegostoku zar6wno na oddziale Neanatologii i
lntensywnej rerapii Noworodka w r.JsK w Bialymstoku, w centrum Aktywnoici spotecznej oraz
siedzibie Fundacji iinnych obiektach na terenie Miasta.

4. Opis zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego
Na2wa rezultatu

Planowany poziom

Spos6b monitorowania

osiaBniqcia rezultat6w

rezrtltat6w I ir6dlo
informacji o osiegniQciu
wskainika

(wartoii docelowal

wniosekwvgenerowa.o w systeeie wirka..pt, euma kontrotnr: 1dt6&3c9?t6

Zwiqkszenie wiedzy rodzic6w,
nauczycieli, wychowawc6w,
student6w kierunk6w pedagogicznych

4s%

ankieta

Zwiekszenie iwiadomoSci spofecznej
dot. dzieci przedwcze(nie urodzonych

40%

ankieta

Doposaienie dzialajqcej wypoiyczalni
sprzqtu.

1 szt,

dowod zakupu

nt. wczeiniactwa, jego powiklai
rodzaj6w wsparcia.

i

5. Xr6tka charakterystyka Oferenta, jego doJwiadczenia w realizacji dzialari planowanych w

ofercie oraz zasob6w, kt6re bQda wykorzystywane w realizacji zadaoia.
Charakterystyka oferenta
Fundacja powstala z inicjatywy Sylwii Wesolowskiej - mamy wczelniaka z 25 tc. WalczEc o iycie
c6reczki, kt6ra spEdzita w s2pitalu ponad 4 miesiqce poznala r62ne historie dzieci i rodzic5w. Sama
czula,2e trzeba czegoi wigcej. Po wielu rozmowach z rodzicami innych wczeiniak6w, zdecydowala
siq zaioiyi Fundacjq Mali Wojownicy, kt6ra realnie ma pom6c calym rodzinom. Dzialai lokalnie, ale
wspierai i informowai r6wnie2 wszqdzie tam gdzie jest potrzebna.
Celem Fundacjijest ws2echstronne wsparcie rodzic6w i rodzin zwlaszcza dzieci pnedwczeinie
urodzonych, z problemami okoloporodowymi iro2wojowymi oraz niepelnosprawnych. Prowadzi
oirodek Wsparcia "Horyzont", kt6ry zajmuje siE organizacjq szkoleri dla rodzicdw, nauczyciel,
zainteresowanych os6b i zajqi terapeutycznych.
Dzialania fundacji sq r62norodne iskupiajq siq na roinych aspektach m.in:
1) wsparcie rodzic6w na oddzialach szpitalnych
2) wsparcie rodzic6w, kt6ny zabierajq swoje dziecko do domu
3) spotkania rodzin
4) szkolenia nie tylko dla rodzic6w
5) iwiadomo5t dla wszystkich

6)wydawnictwa
7)wsparcie materialne
8) wsparcie oddzial6w,,wcze(niak6w"
8) dzialalnoSi opiekudcza i edukacyjna

Do6wiadczenia w realizacji dzialaf planowanych w ofercie
Zadania zlecone realizowane przez Fundacja Mali Wojownicy:
1. Wczeiniaki - wsparcie rodzic6w szansq na prawidlowy rozwdi dziecka (Xl - Xll 2017 r.) - zadanie
publiczne zlecone przez Urzqd Miasta Bialegostoku
dzialania:
organizacja Swiatowego Dnia Wcze(niaka w Bialymstoku
warsztaty na temat: rozwoju psychoruchowego wcze(niak6w, wsparcia neurologopedy w nauce
jedzenia z piersi i butelki, problem6w iywieniowych wczeiniakdw, udzielanie pierwszej pomocy w
przypadku zakrztuszenia i zadlawienia
zakup sprzqtu do wypoiyczalni sprzqtu: wagi niemowlqce, monitory oddechu
organizacja Spotkania Mikola.ikowego

wnidekwvsenerowa.o

w st6temie witkac.pl, ruma kontrolnar

tdh...3c9rl6

materiaty promocyjne : plakaty, ulotki
2. wszechstronne wsparcie rodzin dzieci przedwczejnie urodzonych (v
publiczne zlecone przez Urzqd Miasta Bialegostoku

- xll

2018 r.)

-

zadanie

dzialania:
organizacja Prof ilaktycznego Festynu Rodzinnego
organizacja Konferencji dla lekarzy i pielEgniarek/ polo2nych ,,wcze(niaki po wyjiciu ze s2pitala
trudnojci i wyzwania"
zakup sprzqtu do wypoiyczalni sprzEtu - Iaktatory, chusty wczesniacze, pulsoksymetry oczyszczacz
powietrza
przygotowanie material6w informacyjno - promocyjnych: ulotki, smycze, rol-up, koszulki dla
wolontarius2y
warsztaty na temat: rozwoju mowy ijej wspierania, chustonoszenia, zaburze{ integracji
sensorycznej, zabaw sensorycznych, laktacji, masaiu Shantali
pzygotowanie material6w dotyczqcych pozycji do karmienia do USK w Biatymstoku
obchody Swiatowego Dnia Wczeiniaka
5. wszechstronne wsparcie rodzin dzieci przedwczejnie urodzonych (lv
publiczne zlecone przez Urzqd Miasta Bialegostoku

- xll

2019 r.)

-

zadanie

dzialania:
profilaktyczny festyn rodzinny
konferencja dla lekarzy rodzinnych/ rezydent6w oraz polo2nych/ pielEgniarek irodowiskowych na
temat opieki specjalistycznej nad wcze(niakami oraz wsparcia ich rodzina. A takie dla
wychowawc6w itobkowych, nauczycieli przedszkoli, terapeutdw ifizjoterapeut6w oraz rodzic6w
poszerzenie oferty ,,Wypoiyczalni sprzqtu" o nowy sprzqt

-

ci6nieniomierz, ssak, monitory oddechu,

wagi

utworzenie w ramach wypoiyczalni mini Biblioteczki
przygotowanie material6w informacyjno - promocyjnych na temat wczeiniactwa,
iego powiklafi
oraz dzialad fundacji
warsztaty ispotkania na temat: ,,Od urodzenia do m6wienia,', wybi6rczoji pokarmowa w aspekcie
sensorycznym, elementy terapii rqki, Scieika sensoryczna, adaptacja w ilobku i przedszkolu,
wstqpnej diagnozy m6zgowego porarenia dzieciEcego, komunikacja alternatywnej ArAC,
funkcjonowania w mediach spoleczno6ciowych, masa2u Shantala, laktacji
obchody Swiatowego Dnia Wczejniaka
cykl spotkari dla starszych wczeiniak6w przygotowujqcych do funkcjonowania w grupie r6wie6niczej
ispotecznej
Zasoby, kt6re bqde wykorzystywane w realizacji zadanla

sprzqt biurowy f undacji, Wklad osobowy-koordynator- wolontariusz
lV. Szacunkowa kalkulacja kosztriw realizacji zadania publicznego
l"p

Rodzaj kosztu

wartosd PtN

Z dotacji

z innych

ir6del
1

Wyktad nt.

ukacji wlqczajEcej

250,0

2

Wyktad nt. Rozwoju ruchowego

250,0

3.

Wyklad nt. Roli dogote rapii

250,0

4.

Wyktad nt. Terapii wodnych

250,0

Ed

*niosek wygenerowarc w sy5t mi. witla.,pl , suma lontrolha: ldfF..30-97.66

5.

6

Wyktad nt. Komunikacji alternatywnej

250,0

Wyklad nt. Diagnozowa nia zaburze6

250,O

caloiciowych
Warsztaty nt. Pielqgnacji

350,0

Warsztaty AAC w praktyce

350,0

9

Warsztaty z pierwszej pomocy

350,0

10,

Zakup pulsoksymetru dostosowanego

7

1200,0

do niemowlat
Suma wszystkich koszt6w realizacji zadania

3750,0

3750,0

0,0

V. O6wiadczenia
Oiwiadczam(y), 2e:

1)

2)

proponowane zadanie publiczne bEdzie realizowane wylqcznie w zakresie dziatalnoici poiytku
publicznego oferenta(-t6w);
pobieranie (wiadczef pieniq2nych bqdzie siq odbywai wylqcznie w ramach prowadzonej
odplatnej dzialalnoici po2ytku publicznego;

3) oferent*/affi

4)
5)

skiadaj4cy niniejszq ofertq nie zalega(-la)*/zateg+h)a z oplacaniem
naleinoici z tytulu zobowiqzai podatkowych;
oferent*/ofetetrci* skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-je)*/zdlegafiq)r z optacaniem
naleinoici z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne;
dane zawarte w czeici ll niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem sqdowym */irlIr{

wlaiciw-Cewi@;

6)
7)

wszystkie informacje podane w ofercie oraz zal4cznikach sq zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;
w zakresie zwiqzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a tak2e wprowadzaniem ich do system6w informatycznych,
osoby, kt6rych dotyczq te dane, zio2yiy stosowne oiwiadczenia zgodnie z pzepisami o ochronie
danych osobowych.

Miose* s"tgenerowam w syst€mie witlac,

pl , suma

donbolna:

ldise.30-9I6

Sylwia Wesolowska

s('
Prszes Flirdicll Mali Wolownicy

Crml

il\u

MeLlll!/oi0mtcl

Flndacja Mali Wojovnicy

"

15-669 Bialystok, rit.

ni;.rna 0/5

t{tp9662t14919 REG0ti30&2631800000

(podpis osoby

upowainionel
lub podpisy os6b

upowainionych
do skladania oiwiadczed

woli
w imieniu oferenta)
Data.

14 c/. t,ot o

Zalqcznikl:

t.

Statut (obliqatoryjny - zloiony elektronicznie)

1)Rodzai

zadania zawiera siq w zakresie zadari okreilonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2oo3 r.
o dzialalno(ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z p6in. zmj.
2l
Termin realizacji zadania nie moie byi dlu2szy ni2 90 dni.

w.ioek

wvAenerowaho w sv3temie

witl...ol

, suma

kdtrolna: 1dfF..3o,97G

