
MINSK MAZOWIECKI 
MlASTA ! 

):;~· 2 8, 12 · 2020 PROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 
podpis I .................. I 

POUCZENIE co do sposobu oferty: 
w pustych polach, zgo:::lnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach. 

Zaznaczenie np.: ,,pobieranie*/niepobieranie~" oznacza, 

I. Podstawowe informacje o ofercie 

urmistrz Miasta Mazowiecki 

adanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia 

li. Dane oferenta(-tów) 

undacja Wspierania Port 
Numer KRS: 0000583320 

dres siedziby: Mazowiecki, ul. Zygmunta Kazikowskiego 18Ai2, 05-300 Mazowiecki Strona VWoJW: nie posiada 
dres do korespondencji: j/w 
dres e-mail: pkryska9@go2.pl 

Numer tel. 

Kryska 

el.: ....... 

pkryska9@go2.pl 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publiczneg:..o __________________________ _ 
Wsparcie realizacji socjoterapeutycznych z z terenu miasta Mazowiecki z grup ryzyka w celu poprawy ich sytuacji szkolnej i rodzinnej oraz ochrony przed i 

adanie polega na prowadzeniu w Mazowieckim socjoterapeutycznych, które stworzenia korekcyjnego dla wykluczeniem prowadzone dla grupy 25 osób znanych terapeutom z poprzednich lat prowadzenia socjoterapeutycznych. 
alternatywnych wobec „ulicznych" wzorców i oraz skorzystanie z pomocy terapeutycznej szczególnie tego prowadzone pomieszczeniach w budynku przy ul. Malej 6 w Mazowieckim. tam m.in.\ sala ze do bilarda, ping-ponga, sala do kulinarnych sala do terapeutycznych i prowadzenia sala komputerami do gier i druga sala z komputerami Internetem. tych funkcjonuje pod „Punkt Rozwoju Port". w tym lokalu prowadzone nieprzerwanie od 2004 roku. która na nie liczbie 125 osób rocznie, w wiekowym 13-19 lat. Uczestnicy wyk/uczeniem szkolnych, z zaburzeniami achowania pod nadzorem kuratora wszelkimi rygorom i samo uczestnictwo w za sukces. Poprzez erapeutycznej na wspólnych zebraniach zwanych uczy swoje opinie i problemy. 



Proponowane zajęcia obejmują: 

erapia i rozmowy indywidualne , pomoc w nauce: 
Zajęcia integracyjne: 
Prowadzenie grup socjoterapeutycznych: 
Zajęcia i warsztaty tematyczne: 

1 O godzin w tygodniu 
18 godzin w tygodniu 

4 godziny w tygodniu 
8 godzin w tygodniu 

Zajęcia odbywać się będą według stałego tygodniowego planu ( następna strona) 
Od poniedziałku do piątku w godzinach 15-20.( poza świętami państwowymi) 

Iw ramach wolontariatu troje specjalistów wykona pracę obejmującą rekrutację na zajęcia socjoterapeutyczne,! ontakty z pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi, udział w zebraniach zespołu. Przygotowania i omówienia ajęć - wszystko poza czasem pracy z młodzieżą - koszt niefinansowy 40 godzin pracy społecznej 

Zajęcia z młodzieżą mogą zostać ograniczone w przypadku obostrzeń dotyczących poruszania się 
młodzieży nieletniej w związku z epidemią. -., "' ,,. ·;.,-111 

W takim przypadku cześć zajęć odbywać się będzie poprzez kontakt zdalny. 

iJ Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwletnla 2003 r. o działalności pożytku pubHcznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). 2
l Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 



Podczas których młodzież na zajęcia 5 osób w miesiącu 
prowadzonych przez wychowawców i na 
społecznościach codziennych Ilość zajęć: 
i interwencyjnych uczy się komunikować bez . . 

przemocy i rozwiązywać pojawiające się 18 godzrn w tygodniu 
konflikty. Nabędzie umiejętności czasowego 
powstrzymania się od zachowań 
agresywnych wobec innych ludzi 
i podejmowania obowiązków wynikających 

zadeklarowanej chęci uczestniczenia 
zajęciach takich jak sprzątanie 

pomieszczeń, czy organizacja zabaw. 

- zajęcia i warsztaty tematyczne 8 godzin w tygodniu 
( do wyboru przez młodzież) 
Młodzież poznaje konstruktywne sposoby 

spędzania wolnego czasu, uzyska możliwość 
rozwoju zainteresowań (alternatywnych form 

obec zachowań negatywnych) 

warsztatów krawieckich 
warsztatów kaletniczych 
warsztatów fotograficznych 
turniejów gry w bilard I ping -ponga 
gry planszowe 
zajęć plastycznych 
zajęć kulinarnych 
warsztatów fotograficznych 
warsztatów b bniarskich 

grupy socjoterapeutyczne sumie 4 godziny w tygodniu 

Grupy socjoterapeutyczne planowane są 
wymiarze dwóch godzin dwa razy 
tygodniu. 

rzy czym jedna miałaby charter otwarty 
a druga po rekrutacji wystarczającej liczy 
osób byłaby grupą zamkniętą terapeutyczną, 

której udział mogłyby brać udział osoby nie 
uczęszczające na pozostałe zajęcia 
socjoterapeutyczne. 

erapia i rozmowy indywidualne , 
pomoc w nauce 

Kontakt indywidualny możliwy będzie 
codziennie podczas prowadzenia zajęć 

formach dostosowanych do dojrzałości 
i potrzeb klienta. 

Od pomocy indywidualnej w nauce poprzez 
luźne rozmowy na interesujące młodzież 
ematy aż po konsultacje terapeuty 
uzależnień 

i systematyczną psychoterapię 
w szczególnych wypadkach. 

1 O godzin w tygodniu 

-- Dzienniki zajęć z możliwością 
podliczenia czasu odbytych zajęć. 

-Obserwacja uczestnicząca 

-Dzienniki zajęć z możliwością 
podliczenia czasu odbytych zajęć. 

-Dokumentacja fotograficzna 
wykonanych na zajęciach 

przedmiotów. 

-Ewentualna rejestracja filmowa 
przedstawienia teatralnego. 

- Dzienniki zajęć z możliwością 
podliczenia czasu odbytych zajęć 

- Dzienniki zajęć z możliwością 
podliczenia czasu odbytych zajęć 



Fundacja Wspierania Młodzieży Port zrealizowała zadanie publiczne „Wsparcie realizacji zajęć socjoterapeutycznych młodzieżą z terenu miasta Mińsk Mazowiecki z grup ryzyka społecznego w celu poprawy ich sytuacji szkolnej I rodzinnej ora ochrony przed demoralizacją i patologią" w latach 2016-2020. 

Osoby przewidziane do poprowadzenia zajęć socjoterapeutycznych założyły Fundację PORT wyłącznie w celu poprowadzenia ychże zajęć, 

cześniej Uczestniczyły one w innej formie prowadzenia zajęć, jaką był Młodzieżowy Klub socjoterapeutyczny „Port" w latach 2005-2012, który prowadzony był przez Fundację SFOW. Fundacja SFOW korzystała z corocznych dotacji przyznawanych przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. 
tym okresie z oferty Klubu Port korzystało corocznie około 150 osób. 

Podobna ilość osób( około 125 osób rocznie ) brała udział w zajęciach socjoterapeutycznych organizowanych w latach 2013 015 również dotowanych przez Miasto Mińsk Mazowiecki. 

asoby kadrowe Fundacji Wspierania Młodzieży Port: 

pecja/ista 1- magister politologii i nauk społecznych, ukończył studia na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych · Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność wychowawcza. Ukończył Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych Gestalt, 
Doświadczenie zawodowe przydatne przy realizacji oferty: 
3 lata pracy w Towarzystwie Zapobiegania Patologiom Społecznym „ Kuźnia" w klubie młodzieżowym na ulicy Ząbkowska 39 Warszawie w okresie szczególnego nasilenia patologii w tym miejscu ( lata 1994-1997) 7 lat pracy w Ośrodku Socjoterapeutycznym „Wspólny Dom" jako wychowawca i terapeuta, Koordynator programu„ Pedagog Ulicy w Mińsku Mazowieckim." w roku 2004, 8 lat pracy jako terapeuta indywidualny i grupowy dla osób dorosłych w Towarzystwie Pomocy Młodzieży Warszawie ul. Nowolipki 2. 
Przez osiem lat kierownik Młodzieżowego Klubu Socjoterapeutycznego „Port" w Mińsku Mazowieckim.( lata 2005- 2012) Koordynator i terapeuta zajęć socjoterapeutycznych w Mińsku Mazowieckim w latach 2013 - 2020 . 

Specjalista 3 - Ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej.--Spe.(::jalizacja- psychologia kliniczna 
UkońCĘyta studia wyższe pierwszego stopnia w zakresie praca socjalna na Uniwersytecie Warszawskim i otrzymała tytuł HcencJ?ta.- specjalizacja- psychologia kliniczna 
Pracowała jako wolontariusz w OPS Warszawa Śródmieście. 
Później w ramach stażu uczęszczała do Ogniska Wychowawczego im. Dziadka Lisieckiego na Grochowie. Spędziła tam ponad dwa lata - również w charakterze wolontariusza. 
Następnie przez dwa lata podjęła pracę jako wychowawca w Świetlicy Socjoterapeutycznej Fundacji KOLOS w Zielonce. Było to miejsce dedykowane uczniom szkoły podstawowej. Później rozpoczęła pracę w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej przez Caritas na Woli w Warszawie, gdzie odpowiadała za grupę starszą. który liczyła zwykle około 10 osób W roku 2019 i 2020 współprowadziła zajęcia socjoterapeutyczne w Punkcie rozwoju„ Port" 

pecja/ista 3 - Ukończył Akademię Pedagogiki Specjalnej magister na kierunku pedagogika specjalna, specjalność pedagogika resocjalizacyjna. W 2005 roku ukończy! Studia podyplomowe w zakresie Socjoterapii w Wyższej Szkole Pedagogiki w Łodzi. 2009 roku ukończył szkolę psychoterapii w Instytucie Integralnej Terapii Gestalt w Krakowie. W 2012 roku ukończy/ Studium 1 era pH Uzależnień i Współuzależnienia w Gdańsku. 
Na trzecim roku Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie rozpoczął 2-letni staż. Był to cykl szkoleń i praca młodzieżą w Ośrodku Socjoterapeutycznym „Wspólny dom" w Wildze. Po ukończeniu studiów i stażu rozpoczął pracę Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 2 „Kąf w Warszawie, w którym nadal pracuje jako wychowawca. W latach 2005-2009 był wychowawcą w Klubie Socjoterapeutycznym „Port" w Mińsku Mazowieckim W latach 2009-2018 pracował jako terapeuta w Ośrodku Leczenia Uzależnień „Monar" w Nowolipsku koło Kalisza. roku 2019 i 2020 współprowadził zajęcia socjoterapeutyczne w Punkcie rozwoju„ Port" 

Specjalista 4- rocznik '89; aktor, reżyser, dramaturg; absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, którą ukończył z wyróżnieniem za rolę w spektaklu dyplomowy pt. .,Ufo. Kontakt" w reżyserii Iwana Wyrypajewa; agraf w około 20 spektaklach teatralnych, 4 filmach pełnometrażowych oraz pojawił się w 3 serialach telewizyjnych; organizował arsztaty teatralne dla dzieci l młodzieży; niedługo po skończeniu studiów zajął się także pisaniem sztuk teatralnych i reżyserowaniem spektakli Prowadził w roku 2016 warsztaty teatralne dla młodzieży w Teatrze Ochota w Warszawie. 



TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W 2021 ROKU 
GODZINY 

10.00 - 13.00 

14.00 - 15.00 

15.00 - 16.00 

16.00 - 17.00 

17.00 - 17.30 

17.30 - 18.00 

18.00 - 18.30 

18.30 - 1900 

19.00 - 19.30 

19.30 - 20.00 

~t!W 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

ZAJĘCIA 
INTEGRACYJ 

NE 



Zasoby rzeczowe oferenta przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania Pomieszczenia wynajmowane przez Fundację Wspierania Młodzieży Port 
pomieszczenie do terapii grupowej i indywidualnej 
siłownia 

pracownia plastyczna i kulinarna 
sala bilardowa 
sala klubowa 
ciemnia fotograficzna 
pracownia komputerowa 
magazyn cennego sprzętu do zajęć, pomieszczenie administracyjne, 
łazienki, korytarze i przedsionki do wyłącznej dyspozycji Fundacji Port 

Razem łącznej powierzchni oko/o 240 m2 

20 m2 

· 20 m2 

20 m2 

20 m2 

20 m2 

12 m2 

12 m2 

20 m2 

80 m2 

Zasoby sprzętowe - przedmioty będące Majątkiem Fundacji Wspierania Młodzieży PORT lub będące własnością osób prowadzących zajęcia, nieodpłatnie przekazane do użytkowania Fundacji Wspierania Młodzieży PORT na czas prowadzenia zajęć. 

wyposażenie ciemni fotograficznej: 
aparaty fotograficzne typu lustrzanka, powiększalniki , kuwety , maskownice 
kamera filmowa HD 
Projektor wraz z zestawem głoSników i ekranem 
konsola do gier playStation 4 wraz z grami 
konsola do gier playStation 2 wraz z grami 
stół do ping - ponga 
wyposażenie sali bilardowej: 

stół bilardowy, bile , kije, krzesła, oświetlenie 
sprzęt audio 
wyposażenie sali klubowej: stoły, fotele, kanapa, tapczany, regały, telewizor, odtwarzacz DVD wyposażenie siłowni: atlas, 3 gryfy, obciążenia, ława do sztangi, ława do ćwiczeń mięśni brzucha wyposażenie pracowni plastycznej: stoły, krzesła , regały, materiały do malowania, glina wyposażenie sali terapeutycznej: materace, wykładzina, oświetlenie, regał, książki, fotele wyposażenie pracowni komputerowej: 9 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu, stoły, krzesła, 2 drukarki, akcesoria komputerowe 



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Realizacja zadań - Specjalista 3 
onsultowanie uczestników zajęć w zakresie problemów rodzinnych, rowadzenie grupy socjoterapeutycznej, prowadzenie zajęć integracyjnych 1. i tematycznych, pomoc w nauce, prowadzenie dokumentacji działań erapeutycznych, prowadzenie dziennika działań na potrzeby zewnętrznych organów kontrolnych, indywidualny kontakt z podopiecznymi. 

2. 

Prowadzenie warsztatów kulinarn eh i plastycznych 
Realizacja zadań - Specjalfsta 2 
Konsultowanie uczestników zajęć w zakresie problemów z uzależnieniem d substancji psychoaktywnych prowadzenie indywidualnych konsultacji sychoterapeutycznych, prowadzenie grupy socjoterapeutycznej, prowadzenie ajęć integracyjnych i pomoc w nauce, prowadzenie dokumentacji działań terapeutycznych, prowadzenie dziennika działań na potrzeby zewnętrznych organów kontrolnych, indywidualny kontakt z uczestnikami zajęć. Prowadzenie warsztatów krawieckich, kaletniczych i bebniarskich 

Realizacja zadań - Specjalista 1 
Koordynacja podejmowanych przez kadrę działań, prowadzenie indywidualnych konsultacji psychoterapeutycznych, prowadzenie grupy 3. socjoterapeutycznej, prowadzenie warsztatów fotograficznych, plastycznych, prowadzenie zajęć integracyjnych i pomoc w nauce, indywidualny kontakt podopiecznymi, proWadzenie dokumentacji działań terapeutycznych, rowadzenie dziennika działań na potrzeby zewnętrznych organów kontrolnych. 4. eafizacja zadań - specjalista 4 

Prowadzenie warsztatów teatralnych 
5. oszty wynajmu 8 pomieszczeń 

oszty mateńatowe zajęć socjoterapeutycznych 
6_ ateriały i sprzęty do zajęć integracyjnych, fotograficznych, plastycznych, kulinarnych, sportowych, pracowni komputerowej, dożywianie ( suchy prowiant, napoje) l inne. 

Koszty zewnętrznej obsługi księgowej niezbędnej do rozliczenia 7 prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych przez Fundację Wspierania Młodzieży Port. 

8 _ Koszty finansowe- przelewy bankowe, koszt prowadzenia rachunku. 

9. 

o wolontariat• praca społeczna trojga wychowawców obejmująca rekrutację jęcia socjoterapeutyczne, kontakty z pedagogami szkolnymi, kuratorami · · · zespołu. Przygotowania i omówienia zajęć-wszystko - koszt niefinans · 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my). że: 

1 100,00 

2 500,00 

700,00 

2 200,00 
1 250,00 

300,00 

50,00 

2 000,00 

12 350,00 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferentaHów); 
2) ~er.af+i.e....ś-~się---esł;lywa-G--~~• r:amach !Clr<l'ł/OO~~łalfi-0-ŚGi-~ 

~l+G-Z:Aego:. 
3) oferent"" 1-eferefl.# składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* f-l.af~ z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent* t efe~en0i* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)" I ~e§'>a-Hąt! z opłacaniem na!eżnoSci z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne: 
5) dane zawarte w części 11 niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* f-iARą--Włas-Giwą-~ją.; 6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgOdne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym: 7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem .i przekazywaniem danych osobowych, 

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oSwiadczenla 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. f11MW:.łAWSi'laWIIAMt00ZIE1Y . l'Ollr 

f'lacs.;sław ·K,ysit;a 
-Za,ąda 

' 12. ...... ..uf.?w.· ~~f~ ~cz oS'a.uó f"'-7 t I' ~>-ce2 5cii~~ \:> ~ ( 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów) 

Data 28.12.2020 r. 


