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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 

oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie*/niepoberanie .. ' oznacza, że należy skreślić nie-Maści#ą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: ,,pobieranie*/niepobieranie"'". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ. admi'nistracji ,publicznej; Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 

do ~óregp adresowana jest oferta 

2. Rodzaj.zadania publicz~ego'') Zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia 

li. Dane oferenta(-tów) 

1. Nazwa ofere.nta(-tó.w), {orma prawna, num.er w ~rai01ł'i1m Rejestrze Sądo~m lub iQnej e,wjdencjj, adr:es siedziby, strona 
www, adres do koresp'ondencji, adres e-mall, numer telefonu · 

Fundacja Wspierania Młodzieży Port 
Numer KRS: 0000583320 
Adres siedziby: Mińsk Mazowiecki, ul. Zygmunta Kazikowskiego 18N2, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
Strona www: nie posiada 
Adres do korespondencj i: j/w 
Adres e-mail: pkryska9@go2.pl 
Numer tel.: 501 093 094 

Przemysław Kryska 

2. Dane osoby uP<)waznionejdo-składania Tel.: 501093094 
w;yJaśnień,·dotyczących oferty (np. imię i nąz:wisko, 

numer telefonu, :a.dres poczty etekltonicznej) 
e -mail: pkryska9@go2.pl 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania putilie,mego 
Integracja z młodzieżą w przestrzeni publicznej połączona z edukacją i profilaktyką 

uzależnień 

2, TermiQ fea(izaą_ji,zadania p.ublitznegolł 
Data 

3. SyntetyCZJl;y opis zadJrlia,twm ze ws~azaniem miejsca jego,realizacii) 

T lipca 2021 I 
Da1a 
zakończenta 

131 sierpnia 2021 

Zadanie polega na pomocy młodzieży poprzez spotkania w przestrzeni publicznej, tam gdzie zwyklE 
gromadzi się popołudniami i wieczorami. Są to okolice dworca kolejowego, tyły budynku starego kina, miejsk 
park itp. Rozmowy z młodymi dorosłymi, do których młodzież ma pewien kredyt zaufania posłużą w naszyn 
mniemaniu stworzeniu alternatywy dla patologicznego spędzania czasu jedynie przy spożywaniu różnycl 

środków odurzających . 
W trakcie luźnych spotkań podczas dwóch miesięcy przerwy wakacyjnej powstanie możliwość nawiązani, 
kontaktu z młodzieżą w większości nastawionej nieufnie wobec dorosłych i instytucji państwowych „Kontak 
ten ma na celu przekazanie pozytywnych wartości i sposobów radzenia sobie z problemami. 

Taka metoda pracy z młodzieżą to domena tzw. streetworkerów. 
Metoda ta, poprzez swoje zindywidualizowanie, ukierunkowanie na 
elastyczność i niezinstytucjonalizowanie, umożl iwia pomaganie 
odtrącanym i niezauważanym. 

zasoby i potrzeby klienta, a takż1 
ludziom dotychczas izolowanyrr 



Przewidywana i lość godzin pracy dla dwóch streetworkerów to 160 w ciągu dwóch miesięcy. 

Planowana częstotliwość spotkań to 3 razy w tygodniu po 3- 4 godziny. 
Jednak czas pracy uzależniony będzie ze względu na specyfikę pracy na świeżym powietrzu od warunków 
pogodowych i zapotrzebowania młodzieży. 

Oprócz tej formy pracy raz w tygodniu młodzież będzie mogła wziąć udział w 2- godzinnych 
warsztatach. Warsztaty edukacyjno-psychologiczne mają na celu naukę komunikowania emocji, 
rozpoznawanie swoich potrzeb co docelowo ma zmniejszyć napięcie prowadzone do spożywania środkóVli 

psychoaktywnych. Nauka komunikacji pozwoli też młodzieży poradzić sobie z nieśm iałością i zawstydzeniem 
co jest typową trudnością osób w wieku nastoletnim. 
Warsztaty jako zwieńczenie spotkań w przestrzeni publicznej pełnią także rolę pogłębienia relacji między 
uczestnikami oraz umożliwią pracę psychologiczną na pojawiającymi się problemami. 
Warsztaty prowadzone będą w nowo powstałym Centrum Wsparcia Młodzieży „MIĘDZYCZAS" co pozwoli 
młodzieży oswoić się z nowym miejscem i związać się z nim. 

Docelową grupą jest młodzież szkół średnich i starszych klas szkol podstawowych, która często spędza czas 
na świeżym powietrzu, okazjonalnie spożywając alkohol oraz inne środki odurzające . 

Streetworkerzy będą mogli wejść w środowisko młodzieży wykorzystując posiadane kontakty nawiązane 
podczas zajęć Socjoteraputycznych w Punkcie Rozwoju „PORT" 
Osoby proponowane do wykonania zadania współprowadzili je podczas roku szkolnego. 

1l Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z póżn. zm.). 
2
l Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 



4. Opis zakładanych rezutta.tów re.dizacji -zadania pU:blicznego 
Płanow:my poziom osią•gnięcia Sposób monitorowóilnia rezultatów I 

Nazwa rezµl~tu rezultatów'(wartość źródło 
docelowa) informacji o osiaaniecto wskaźnika 

- nawiązanie kontaktu z młodzieżą w 160 godzin rozmów przeprowadzonych 
przestrzeni publicznej mające na celu ~ przestrzeni publicznej podczas 
ograniczenie spożywania środków realizacji zadania - Dziennik z możliwością podliczenia 
odurzających , rozwój oraz uczestnictwo w czasu i liczby odbytych spotkań oraz 
warsztatach nawiązanych kontaktów 
edukacyjno-psychologicznych 

- udział młodzieży zapoznanej dzięki 16 godzin warsztatów edukacyjno -Obserwacja uczestnicząca 
działaniom streetworkerów psychologicznych 
w warsztatach -Dzienniki zajęć z możl iwością 
edukacyjno-psychologicznych podliczenia czasu odbytych zajęć i 

liczby uczestników 

5. Krótka cbara~r:ystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań pla:nowany.c:h w ofercie oraz zasobów, które będą 
w,,kor,z:ystane 'Yi realizacji zadania 

Fundacja Wspierania Młodzieży Port zrealizowała zadanie publiczne „Wsparcie realizacji zajęć 
socjoterapeutycznych z młodzieżą z terenu miasta Mińsk Mazowiecki z grup ryzyka społecznego w celu 
poprawy ich sytuacji szkolnej i rodzinnej oraz ochrony przed demoralizacją i patologią" w latach 2016-2021. 
Fundacja dysponuje zasobami lokalowymi i rzeczowymi , które będą dostępne podczas real izacji zadania. 
Możliwe będzie przykładowo zaproszenie poznanej na ulicy młodzieży na projekcję fi lmu , zorganizowanie 
wspólnego grilla itp. 

Streetworkerzy 

Specjalista 1 

absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, wykorzystujący metody pracy twórczej w grupie; 
organizuje warsztaty teatralne i ogólnorozwojowe dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów 
i liceów. Współprowadził zajęcia w Punkcie Rozwoju „Port" w okresie styczeń - czerwiec 2021 
Specjalista 2 

Studentka V roku studiów wyższych magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. specjalność psychologia kl iniczna i osobowości. Termin obrony pracy 
magisterskie to 1 lipiec 2021 . 

Pracowała jako wolontariusz w Ośrodku Integracji Społecznej Stowarzyszenia Terapeutów oraz 
w schronisku dla osób bezdomnych. W miesiącach kwiecień- czerwiec 2021 współprowadziła zajęcia 
socjoterapeutyczne w Punkcie Rozwoju „ Port". 



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. 

1. 

2. 

-

Rodzaj. kosztu Wartość Z dotacji Zinnycb 
PLN 

źródeł 

Realizacja zadań - Specjalista 1 i 2 - 160 godzin pracy 9 040 

nawiązanie kontaktu z młodzieżą w przestrzeni publicznej 
mające na celu ograniczenie spożywania środków 
odurzających , rozwój oraz uczestnictwo w warsztatach 
edukacyjno-psycholoqicznych 

960 
Realizacja zadań - Specjalista 2- 16 godzin pracy 
Przeprowadzenie warsztatów psychologicznp -
edukacyjnych dla młodzieży zapoznanej dzięki działaniom 
streetworkerów 
w warsztatach edukacyjno-psychologicznych 

:Suma ~:eystkjeh ,kosztów realizacji cZł\l:lartla 10 ooo 10 000,00 o 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów): 
2) ~e---świadczeń pieniężnych będzie się odbywać: 'ł'yłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej <:kiałalności pożytku 

fi>'cl0licz-f1e@0: 

3) oferent* ł-GfefeRG~ składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* l'-2ale§af-iąr z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych; 

4) oferent* I oferenci• składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / ~ z opłacaniem należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne; 

5) dane zawarte w części l i niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym• /-inną-właSGiwą-ewideAcją~; 
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 oświadczenia zgodnie z 
przepisami o ochronie danych osobowych. 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składan ia oświadczeń 
woli w imieniu oferentów) 

Data 11.06.2021 r . 


