
URZĄD MIASTA 
MlŃSK MAZOWIBCIU 
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poctpid.J. .. AL-li ..... Q .. , .... , '.JPROSZCZONA\ OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

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

oraz w przypisach. 
Zaznac2enie gwiazdką, np.: ,pobieranie*/niepobieranie"'' oznacza, że należy skreślić nieoMaści,vą odpcmiedź, pozosllł'Mając 

prawidłową. Przykład : ,Jie9iefałlie*/niepobieranie"' '. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 

do którego adresowana jest oferta 

2. Rodzaj zadania publicznego1> Zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia 

li. Dane oferenta(-tów) 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

Fundacja Rozwoju Młodzieży Idea 
Numer KRS: 0000979392 
~dres siedziby: Mińsk Mazowiecki, ul. Jana Łupińskiego 5/3, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
Strona www: nie posiada 
Adres do korespondencji: jw. 
Adres e-mail: fundacjaideainfo@gmai.com 
Numer telefonu: 

Monika Kołodziejczyk 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
Numer telefonu: 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 
E-mail: fundacjaideainfo@gmail.com 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego 
Organizowanie zajęć profilaktycznych z młodzieżą z terenu miasta Mińsk 

Mazowiecki w obszarze profilaktyki uniwersalnej . 

2. Termin realizacji zadania publicznego2> 
Data 
rozpoczęcia 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) 

,8.09.2022 

I 
Data 130.09.2022 
zakończenia 

Celem zadania będzie przeprowadzenie w Mińsku Mazowieckim następujących działań: zajęcia 

socjoterapeutyczne; konsultacje indywidualne z psychologiem; zapewnienie stałego wsparcia 

psychologicznego dla dzieci i młodzieży; zajęcia z animatorem; zajęcia ruchowe; przeprowadzenie warsztatów 

edukacyjnych i środowiskowych wspierających rozwój młodzieży, rozwijających zainteresowania i angażujące 

do działań profilaktycznych na rzecz społeczności młodzieży mińskiej; promowanie działań profilaktycznych 

dla młodzieży na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. Realizacja poszczególnych działań przeprowadzona 

zostanie przez specjalistów o kwalifikacjach niezbędnych do ich realizacji. Działania wyodrębnione we 

wniosku są realizacją celów statutowych fundacji. 

Zajęcia prowadzone będą w użyczonej przez Miejski Dom Kultury przestrzeni budynku przy ul. Warszawskiej 

173 w Mińsku Mazowieckim. Mieści się tam sala ze stołami do gry: w piłkarzyki, cybergaja, ping-ponga, studio 

nagrań ze sprzętem muzycznym, sala z komputerami i stałym dostępem do internetu, miejsce do zajęć 

kulinarnych oraz wyznaczonym miejscem do robótek ręcznych. 
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Grupą docelową jest młodzież w wieku od 12 do 19 lat, mieszkańcy Miasta Mińsk Mazowiecki, zgodnie z 

założeniami profilaktyki uniwersalnej adresowanej do całej populacji dzieci i młodzieży. 

Zajęcia będą prowadzone w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach 13:00-19:00. Rekrutacja na 

zajęcia: zapisy będą prowadzone poprzez formularz umieszczony w mediach społecznościowych oraz na 

miejscu pod ww. adresem realizacji zadania z wykorzystaniem kontaktów z pedagogami i psychologami 

szkolnymi. Zajęcia prowadzone będą bezpłatnie. 

Oczekiwane efekty: zmniejszenie częstości występowania zachowań problemowych w grupach młodzieży 

podobnym wieku; zwiększenie otwartości i gotowości do wspólnych działań wśród rówieśników; poprawa 

unkcjonowania społeczno-emocjonalnego młodzieży; edukacja w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego; 

podnoszenie wiedzy dotyczącej zagrożeń płynących z zażywania środków psychoaktywnych i zachowań 

ryzykownych. 

Proponowane zajęcia obejmują: 

• Zajęcia edukacyjne i środowiskowe, pomoc w nauce, konsultacje indywidualne: 144 godziny 
miesiącu. Grupa docelowa obejmowała będzie od 10 do 25 osób. Osoby prowadzące będ 

przekazywać wiedzę i pomogą uczestnikom nabyć umiejętności prawidłowego rozwiązywania 

pojawiających się konfliktów. Prowadzący przekażą wiedzę i sposoby radzenia sobie ze stresem ora 
wiedzę na temat profilaktyki uzależnień behawioralnych. Kontakt indywidualny i pomoc w nauc 
możliwy będzie każdego dnia. 
Zajęcia warsztatowe do wybór przez uczestników: 
- zajęcia plastyczne, 
- zajęcia kulinarne, 
- gry planszowe, 
- warsztaty graficzne, 
- warsztaty krawieckie, 
- warsztaty instrumentalne. 

• Zajęcia socjoterapeutyczne: 16 godzin w miesiącu. Grupa docelowa obejmowała będzie od 5 do 15 
osób. Planowane są w wymiarze 2 godzin dwa razy w tygodniu. Grupa miałaby charakter otwarty. 

• Zajęcia edukacyjne sportowo - taneczne: 70 godzin w miesiącu. Grupa docelowa obejmowała będzie 
od 10 do 25 osób. Młodzież pozna sposoby na spędzanie wolnego czasu, uzyska możliwość rozwoju 
zainteresowań tj. alternatywnych form spędzania wolnego czasu wobec zachowań negatywnych: 
- nauka różnych stylów tanecznych (taniec indywidualny i taniec grupowy), 
- turnieje w ping-ponga, piłkarzyki, cymbergaja, 
- gry zespołowe, 
- zajęcia relaksacyjne. 

• Zajęcia integracyjne: 70 godzin w miesiącu. Grupa docelowa obejmowała będzie od 10 do 25 osób. 
trakcie których młodzież będzie nawiązywać nowe relacje, nabędzie nowe umiejętności spędzania 
czasu wolnego, organizacja zabaw, organizacja imprez promujących działania młodzieży i 
zachęcających młodzież w mieście do współuczestniczenia w zajęciach. 

W ramach wolontariatu specjaliści wykonają pracę obejmującą zajęcia socjoterapeutyczne (16 godzin 
miesiącu). Pozostałe 34 godziny będą przeznaczone na rekrutację na poszczególne zajęcia, kontakty z 
pedagogami i psychologami szkolnymi, udział w zebraniach zespołu. Przygotowanie i omówienie zajęć 
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 
Planowany poziom osiągnięcia Sposób monitorowania rezultatów/ źródło Nazwa rezultatu rezultatów (wartość 

informacji o osiągnięciu wskaźnika docelowa) 
Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych 144 h w miesiącu - raporty dzienne wraz z listą obecności 
i środowiskowych, pomoc w nauce, Liczba uczestników: 
konsultacje indywidualne. od 10 do 25 osób 

Przeprowadzenie zajęć 16 godzin w miesiącu listy obecności 
socjoterapeutycznych. Liczba uczestników: 

od 5 do 15 osób 

Przeprowadzenie zajęć 70 godzin w miesiącu listy obecności 
integracyjnych. Liczba uczestników: 

od 10 do 25 osób 
Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych 70 godzin w miesiącu dokumentacja fotograficzna lub rejestracja 
sportowo - tanecznych. Liczba uczestników: filmowa zajęć; 

od 10 do 25 osób obserwacja uczestnicząca ; 
dziennik zajęć z możliwością podliczenia 

czasu odbytych zajęć; 

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będ~ 
wykorzystane w realizacji zadania 

Fundacja Rozwoju Młodzieży IDEA jest nową organizacją, która rozpoczęła swoją działalność na terenie 

miasta Mińsk Mazowiecki. Pierwszym działaniem były zrealizowane nieodpłatne zajęcia integracyjne dla 

dzieci polskich i ukraińskich. Ta inicjatywa odpowiadała na ważną lokalną potrzebę społeczną dotyczącą 

zagospodarowania czasu wolnego dzieci w wieku 6-12 lat w okresie wakacji oraz budowania więzi międz~ 

młodymi Polakami, a ukraińskimi gośćmi w świetle obecnego kryzysu uchodźczego. Członkowie zespołu 

Fundacji są zaangażowani w pracę z dziećmi i młodzieżą od wielu lat. Od listopada 2021 zajmują się 

działaniami profilaktycznymi w sposób regularny oraz poszerzają swoją wiedzą uczestnicząc v.. 

specjalistycznych szkoleniach. Przez ten okres członkowie zespołu Fundacj i przeprowadzili szereg rozmów 2 

młodzieżą na temat okoliczności sięgania po używki przez młodzież oraz czynników, które mogą ich do tego 

zniechęcić. 

Zasoby kadrowe Fundacji Rozwoju Młodzieży Idea: 

• Socjoterapeuta: mgr resocjalizacji, trener grupowy, mediator rodzinny i sądowy, trener licznych 

programów profilaktycznych, psychodietetyk, interwent kryzysowy, specjalizacja: psychologia 

wychowawcza . 

• Pracownik młodzieżowy - mentor; animator dzieci i młodzieży; edukator profilaktyki uzależnień 

behawioralnych; ukończone szkolenia: "Kryzysy i potrzeby rozwojowe ucznia w okresie 

dojrzewania" oraz szkolenie dla pracowników młodzieżowych w ramach projektu europejskiego 

Erasmus+ "Włączenie społeczne w działaniu : wszyscy wyjątkowi, wszyscy równi"; opiekun 

wychowawca wycieczek; student piątego roku psychologii o specjalizacji psychologia kliniczna 

psychoterapia. 
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• Animator dzieci i młodzieży, wolontariusz projektów edukacyjnych europejskich, wolontariusz w 

fundacjach wspomagających rozwój dzieci i młodzieży. 

• Instruktor taneczno-muzyczny - posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych 
PLN 

źródeł 

Realizacja zadań - zajęcia 5000,00 
1. edukacyjne i środowiskowe, pomoc 

IW nauce, konsultacje indvwidualne. 
Realizacja zadań - zajęcia 2240,00 

2. socjoterapeutyczne - umowa o 
!Wolontariat - 16 qodzin 

3. 
Realizacja zadań - zajęcia 1750,00 
inteqracvine 

4. 
Realizacja zdań - zajęcia edukacyjne 1750,00 
sportowo - taneczne 
Koszty materia/owe zajęć: 1000,00 
materiały i sprzęty do zajęć 

5. integracyjnych, 
socjoterapeutycznych, edukacyjnych 
i środowiskowych 

6. Obsługa księgowa 500,00 

7. 
Umowa o wolontariat - 34 godziny 1020,00 
prac społecznych 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 13 260,00 10 000,00 3260,00 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my) , że : 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów); 
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 

publicznego; 
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* I zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent* I oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* I zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*; 

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. 

PREZES ZARZĄDU 
~ ········ ~~z····· ···· ········~···· ······· ··· ······· 

: .. : ... :::~~~~:r.~~~::::::::::::: 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów) 

111\ł~ "•"'•łl• MNdiWV IDEA 
ts-30t Mlask Mazewleckl 
uł. Jana l.upińsklet• S/3 

KRS 000091,3,2 
NIP i22-23,-39-i4, REGON 522411762 

5 

Data ... .. !!6. .. o.f , ... 412✓.2. .. v. ..... . 


