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o dzialalnoscl pozytku publicznego i 0 wolontariacie

1



I. Dane oferenta/ofeFeRlol'I')3)

1 nazwa: Centrum Sluzby Rodzinie
2. forma prawns:"

( ) stowarzyszenle
( x ) kosclelna osoba prawna
( ) sp6/dzlelnla socjalna

( ) fundacja
( ) koscielna jednostka organizacyjna
( ) inna .

3. numer w Krajowym Rejestrze sacowym, w Innym rejestrze iub ewldencjl:5)
nadanie osobowoscl prawnej Rozporzadzenlam Mlnistra Spraw Wewn'1trznych
i Admlnlstracji z dnia 5.02.1999 r. (Dz.U. nr 20, poz. 177 z dnia 10.03.1999 r.)

4. data wpisu, rejestracji lub utworzenla:" Dekret Arcybiskupa 1:.6dzkiego powotujacy
Centrum z dnia 21.02.1998 r., Rozporzadzenls Ministra Spraw Wewn'1trznych
I Administracji nadajaca Centrum csobowose prawna z dnia 5.02.1999 r.

5. nr NIP: 729-23-76-967 nr REGON: 472075541

6. adres:
miejscowoS6: 1:.6dz, ul. Broniewskiego 1a
dzielnica lub inna jednostka pomocnlcza:" nie dotyczy
gmlna: 1:.6dz powlat;" 1:.6dz
wojew6dztwo: 16dzkie
kod pocztowy: 93-162 poczta: 1:.6dz

7. tel.: 42 682-20-22, faks: 42 682-20-22 wew. 36
e-mail: csr@csr.org.pl , http://www.csr.org.pl

8. numer rachunku bankowego: 80 1140 1108 0000 2026 3800 1005
nazwa banku: BRE BANK wl:.odzi

9. nazwlska I lmiona os6b upowaznlonych do reprezentowania oferenta/ofereRtew'):
ks. Stanislaw Kaniewski - dyrektor Centrum Sluzby Rodzinie 1'1Lodzl ijednoosobowo)

\

10.nazwa, adres I telefon kontaktowy jednostkl organizacyjnej bezposrednlo wykonuiace]
zadanle, 0 kt6rym mowa w ofercte:" Archidiecezjalny Osrodek Adopcyjny (AOA), 93-162
1:.6dz, ul. Broniewskiego 1a (1'1strukturze Centrum Sluzby Rodzinie)

11.osoba upowazniona do skladanla wyjasnlen dotyczacych oferty (imi'1 I nazwisko oraz nr
telefonu kontaktowego): Tomasz Bilicki - dyrektor Archidiecezjalnego Osrodka
Adopcyjnego 1'1Lodzl, tel. 42 682 20 22

12.przedmiot dzlalalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nleodplatna pozytku publicznego,

Zgodnle ze Statutem, §2 pkt 1 rnisja Centrum "jest podejmowanle roznorodnycn dzlalan
zmierzajacych do zapewnlenla pomocy osobom I rodzlnom w tworzenlu godnych warunk6w zycla
I rozwoju, promocja rodzlny oraz w sytuacjach kryzysowych udzlelanle wsparcla rodzlnom
I osobom, kt6re nie moqa sarnodzielnle przezwyciezyc swych trudnosci zyciowych",

Od 2000 roku w strukturze Centrum Sluzby Rodzlnie dzlala Archldlecezjalny Osrodek Adopcyjny
(do 2012 roku pod nazwa Archldiecezjalny Osrodek Adopcyjno-Oplekunczy).
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b) dzlatalnosc odplatna pozytku publicznego

Centrum Sluzby Rodzinie w todzi nie prowadzi odplatnej dztalalnoscl pozytku publiczneqo.

13. jezeli oferent lofereRGi') prowadzi/prewadza') dzlalalnosc qospodarcza:
a) numer wpisu do rejestru przedsleblorcow '" '" ..
b) przedmiot dzialalnoscl gospodarczej

Centrum Sluzby Rodzinie nie prowadzi dzlalalnoscl gospodarczej.

II. Informacja 0 sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publlczne] wraz

z przytoczeniem podstawy prawnej'O)

III. Szczeg6/owy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Kr6tka charakterystyka zadania publicznego

Projekt, kt6rego celem jest promowanie rodzicielstwa zastepczego wsroo mieszkancow Miasta todzi

w formie dzlalalnosci edukacyjnej i upowszechniajqce], prowadzace] do rozwoju rodzinnej pieczy

zastepcze], przewiduje ustawienie telebimu w centrum Miasta przy sklepie wielkopowierzchniowym

i emlsje na telebimie filmu promulaceqo rodzicielstwo zastepcze (1 dzien w grudniowy weekend) oraz

wydanie i rozdawanie przy sklepie wielkopowierzchniowym plakatu-ulotki z kalendarzem na 2014 rok

(2 dni w grudniowy weekend).

GI6wnym rezultatem przedsiewziecla bedzle poinformowanie co najmniej 25.000 rnleszkancow Miasta

todzi 0 specyfice zadan rodziny zastepcze], demistyfikacja stereotyp6w na temat rodzicielstwa

zastepczeqo oraz wzbudzenie zaufania do rodzin zastepczych oraz zwlekszenle poziomu szacunku

i akceptacji do dzlecl przebywajqcych w opiece zastepcze]. Z czasem przelozy sie to na rozw6j

rodzinnej pieczy zastepcze].

.-
2. Opis potrzeb wskazujqcych na konlecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich

przyczyn oraz skutk6w

Na terenie Miasta todzi' najwiekszyrn wyzwaniem w zakresie opieki zastepcze] jest efektywne

poszukiwanie kandydat6w na rodziny zastepcze, co pozwalaloby umleszczac dzieci (szczeg6lnie do 7

roku zycia) w przyjaznych warunkach. Jak pokazuje doswladczenie Towarzystwa .Nasz Dom" (Iiczne

kampanie spoleczne). a takze Archidiecezjalnego Osrodka Adopcyjnego w todzi (dwie kampanie
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spoleczne we wsp61pracy z Miastem Lodz), bezposrednie poszukiwanie kandydat6w na rodziny

zastepcze, nlezaleznie od jego formy, jest calkowicie nieefektywne.

Barierq w poszukiwaniu kandydat6w na rodziny zastepcze jest negatywny wizerunek rodziny

zastepcze] w spoleczeristwie, co dodatkowo zostalo spoteqowane przez glosne medialnie w 2012

roku wydarzenia maltretowania dzieci w kilku rodzinach zastepczych. Dzieci z rodzin zastepczych

powszechnie uwazane sa za sprawiajqce problemy (zdrowotne, wychowawcze, rozwojowe), bardziej

podatne na uzaleznlenla ipatologie; zawodowi rodzice zastepczy (na jakich najbardziej nam zalezy)

sa z reguly podejrzewani 0 wykonywanie swojej pracy wylqcznie z pobudek finansowych i brak

nalezyte] opieki nad dzlecrnl.

Taki wizerunek skutkuje nlska liczba kandydat6w na rodziny zastepczs: poteqowany jest dodatkowo

przez bariere braku wsparcia dla kandydat6w na rodzic6w zastepczych wsrod przyjaci61 i rodziny

(najczescie] odradzaja zaangazowanie w tym zakresie, bazujac na stereotypach). Aby zrnlenic ten

negatywny wizerunek rodziny zastepcze], konieczne jest zrozumienie specyfiki wykonywania zadari

rodziny zastepcze], W pubtic relations zrozumienie prowadzi do zaufania, a zaufanie do zmiany opinii

i postawy.

3. Opls grup adresat6w zadania publicznego

Odbiorca zadania jest spolecznosc Miasta todzi. Kampania zostanie przeprowadzona w centrum

Miasta todzi, przy sklepie wielkopowierzchniowym, w grudniu 2013 roku (dodatkowym atutem bedzie

atmosfera Swiqt Bozego Narodzenia, kiedy czescle] robi sill zakupy i rnysli bardziej rodzinnie).

Szacujemy, ze z przekazem spotka sle 25.000 mieszkaric6w Miasta todzi (przejezdzajacy

samochodami, przechodzqcy chodnikiem, klienci sklep6w).

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiqzanych z realizacjq zadania

publicznego, w szczeqolnoscl ze wskazaniem w jaki spos6b przyczyni sill to do podwyzszenla

standardu realizacji zadanla.!"

IN;' dotyczy,

5. Informacja, czy w claqu ostatnich 5 lat oferent/oferencl" otrzymatrotrayman" dotacje na

dofinansowanie inwestycji zwiqzanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji,

kt6re zastaly dofinansowane, organu kt6ry udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

IN. dotyczy
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6. Zakladane eele realizaeji zadania publieznego oraz spos6b ieh realizaeji

GI6wnym celem zadania jest promowanie rodzicielstwa zastepczeqo wsrod rnleszkancow Miasta todzi

w formie dzlalalnosci edukacyjnej i upowszechnlajace], prowadzace] do rozwoju rodzinnej pieczy

zastepczej

Cele szczeqolowe:

1. Poinformowanie co najmniej 25.000 mieszkanc6w Miasta todzi 0 speeyfice zadan rodziny

zastepcze], prowadzace do zmiany wizerunku rodzicielstwa zastepczeqo,

2. Demistyfikacja stereotyp6w na temat rodzicielstwa zastepczeqo,

3. Wzbudzenie zaufa~ia do rodzin zastepczych oraz zwiekszenie poziomu szacunku i akceptacji

do dzieei przebywajacych w opiece zastepcze],

4. Zwiekszenis Iiczby kandydat6w na rodzic6w zastepczych - efekt zrozumienia i zaufania oraz

likwidacji barier w srodowisku kandydat6w na rodziny zastepcze,

7. Miejsee realizaeji zadania publieznego

Kampania zostanie przeprowadzona w centrum Miasta todzi, przy sklepie wielkopowierzchniowym, w

grudniu 2013 roku (dodatkqwym atutem bsdzle atmosfera SWi'!t Bozeqo Narodzenia, kiedy czescle] robi,
sie zakupy i rnysll bardziej rodzinnie). Zadanie koordynowane i rozllczane bedzie w budynku Centrum

Sluzby Rodzinie.

8. Opis poszezeg61nyeh dzialan w zakresie realizaeji zadania publlcznego12)

1. Szczeqolowe opraeowanie kampanii przez ekspert6w, w tym merytoryczne przygotowanie filmu

na telebim, plakatu-ulotki z kalendarzem na 2014 rok (z uzyskaniem akceptacji trescl przez..
Zlecajaceqo) oraz konferencji prasowej. Plakat-ulotka z kalendarzem zawlerac bedzie

informacje na temat rodzicielstwa zastepczeqo oraz prornowac strone lnternetowa na temat

rodzicielstwa zastepczeqo, jaka juz prowadzi Centrum Sluzby Rodzinie (bez zadnych koszt6w

dla obecnego projektu). Ze wzqledu na forme kalendarza (kalendarium po jednej stronie,

informator po drugiej) trwalosc rezultat6w bedzie wyzsza (czesc os6b zachowa kalendarz

i wywiesi go w domu lubpracy),

2. Graficzne przygotowanie filmu (20-30 sekund, do emisji na telebimie) i plakatu-uiotki

z kalendarzem na 2014 rok (obustronny pelny kolor, papier co najmniej 250g, format co

najmniej A4).
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3. Umieszczenie telebimu diodowego w centrum lodzi przy sklepie wielkopowierzchniowym na

jeden dzlen w weekend (sobota lub niedziela) oraz emisja przygotowanego filmu (koszt

uzyskania pozwolen na ustawienie telebimu stanowi wklad wlasny Centrum Sluzby Rodzinie).

4. Konferencja prasowa w okolicy teiebimu na temat rodzicieistwa zastepczeqo (na konterencje

zaproszeni zostana takze przedstawiciele Zlecajaceqo).

5. Dystrybucja w okolicy telebimu plakatu-ulotki z kalendarzem na 2014 rok przez dwa dni

weekendu (sobota i niedziela) oraz udzielanie porad przez ekspert6w - przedstawicieli

Zlecajaceqo.

6. Zadanie koordynowane i rozliczane bedzle podczas trwania calego projektu.
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9. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 1 maja 2013 roku do 30 Iistopada 2013 roku

Poszczeg61ne dzialania w zakresie Terminy realizacji Olerent lub inny podmiot odpowiedzialny

realizowanego zadania poszczeg61nych za dzialanie w zakresie realizowanego

publicznego14) dzlalan zadania publiczneqo

Szczeqolowe opracowanie

kampanii przez ekspert6w

Graficzne przygotowanie filmu

i plakatu-ulotki z kalendarzem na

2014 rok

Umieszczenle telebimu diodowego

w centrum todzi na jeden dzlen

w weekend (sobota lub niedziela)

oraz emisja przygotowanego filmu

i konlerencja prasowa w okolicy

telebimu na temat rodzicielstwa

zastepczeqo

10 XI 2013r.

3 XII 2013 r.

10 XI 2013r.

6 XII 2013 r.

21-22 XII 2013 r.

Ole rent (plus akceptacja przez

Zlecajqcego)

Olerent

Ole rent (plus udzial przedstawicieli

Zlecajqcego)

Dystrybucja w okolicy telebimu 21-22 XII 2013 r.

plakatu-ulotki z kalendarzem na

2014 rok przez dwa dni weekendu

(sobota i niedziela) oraz udzielanie

porad przez ekspert6w -

przedstawicieli Zlecajqcego

Koordynacja i rozliczenie zadania 10 XI 2013 r.

31 XII 2013 r.

Olerent (plus udzial przedstawicieli

Zlecajqcego)

Olerent

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publlcznegol"

1. Upowszechnienie pozytywnego wizerunku rodzicielstwa zastepczeqo.

2. Poinlormowanie co najmniej 25.000 mleszkancow Miasta todzi 0 specyfice zadan rodziny

zastepcze],

3. Demistylikacja stereotyp6w na temat rodzicieistwa zastepczeqo,

4. Wzbudzenie zaulania do rodzin zastepczych oraz zwiekszenle poziomu szacunku i akceptacji

do dzieci przebywajqcych w opiece zastepcze].

5. Zwiekszenle Iiczby kandydat6w na rodzic6w zastepczych - elekt zrozumienia i zaulania oraz

Iikwidacji barier w srodowisku kandydat6w na rodziny zastepcze.
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IV. Kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgl~du na rodzaj koszt6w:

Lp. Rodzaj koszt6w' b)
.-.~

Koszt z tegodo z tegoz finansowych Koszt do pokrycia

~
calkowity pokrycia srodk6wwlasnych, z wkladu osobowego,

c-: (w zl) z srodkow w tympracy spolecznej

~ wnioskowanej z innych zrodel ,w tym cztonk6w

'" ~
dotacji wplati aplatadresat6w i swladczen

* z- (w zl) zadania wolontariuszy
0 '"0 c E publicznego17) (w zl) (w zl)c '0

'0 .'!1..'!1. '"'0 11 N
.", '0

g 0 0

'" '"
I Koszty

merytorvcane'" po
stronie ...~nazwa
O/arenla) 9):

1. Wynajem 1 6000 dzlen 6000 6000 0 0
telebimu
diodowego i emisja I
filmu (zakup uslugi;
w cente
rusztowanle,
agragat
pradotworczy i
obsluqa, brutto)

2. Merytoryczne 48 65 godzina 3120 1600 1520 0
przygolowanie
filmu na telebim
O[~Z plakatu-ulotki
z kalendarzem na
2014rok (4 osoby
x 12 godzin,
umowy zlecenia
lub 0 dzielo,brutlo)

3. Graficzne 1 '500 dzlelo 500 500 0 0
przygotowanie
filmu na telebim
orazmerytoryczne
przygotowanie i
poprowadzenie
konferencji
prasowej (umowa
o dzlelo, brutto)

4. Graficzne 1000 1,40 sztuka 1400 1400 0 0
przygotowanie i
druk plakatu-ulolkl
z kalendarzem na
2014rok (zakup
uslugi, brutlo)

II Koszly oOOlugl
zadania
publicznego, w tym
koszty
administracyjne po
stronie ...~nazwa
Oferenta) 9):

1. KsIQgowosc 10 40 godzina 400 400 0 0
(umowa zlecenia,
1 osoba, pelny
koszt
wynagrodzenia)
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III Innekoszty, w lym
koszty
wyposazenla i
promocji postronie
... (nazwa
Oferenla/ 9

) :

BRAK

IV Og6lem: 11420 9900 1520 0

2. Przewidywane :irodla finansowania zadania publicznego

1 Wnioskowana kwota dotacji

9900 zl 84,64%

2 Srodki finansowe wlasne )
1520 zl 15,36%

3 Srodki linansowe z innyeh zrodel og61em (srodki linansowe wymienione
w pkt. 3.1-3.3)")

ozl 0%

3.1 wplaty i op/aty adresat6w zadania publicznego'"

ozl 0%

3.2 srodki linansowe z innyeh zrodel publieznyeh (w szczeqolnoscl; dotaeje

z budzetu panstwa lup budzetu jednostki samorzadu terytorialnego,
lunduszy eelowyeh, srodkl z lunduszy strukturalnyeh) 17)

ozl 0%

3.3 pozostale" ,

oz/ 0%

4 Wklad osobowy (w tym swiadezenia wolontariuszy i praea spoleezna

czlonk6w) ozl 0%

5 Og61em (srodki wymienione w pkt 1- 4)

11 420 zl 100%

3. Finansowe srodkl z innych zrodel publlcznychi"

Nazwa organu administraeji Kwota srcdkow Inlormaeja 0 tym, Termin rozpatrzenia
publieznej lub innej jednostki (w z/) ezy wniosek (olerta) -
sektora linans6w publicznych o przyznanie w przypadku

srodkow zosta/ (-a) wniosk6w (olert)
rozpatrzony(-a) nierozpatrzonyeh do
pozytywnie, ezy tez ezasu zlozenla
nle zosta/( -a) niniejszej olerty
jeszeze
rozoatrzonw-a)

TAKlNIE"
BRAK

t, TAKlNIE"
BRAK

TAKlNIE"
BRAK ,

TAKlNIE"
BRAK
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Uwagi, kt6re moqa miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Telebim diodowy, jaki przewidziano do wynajmu, jest najnowoczesniejszym urzadzenlern do emisji

obrazu bez wzqleou na warunki oswietleniowe (takze w sloneczny dzien). Telebim podwieszany jest

na specjalnym rusztowaniu i zasilany przez agregat prqdotw6rczy. Rozmiar telebimu: 5x3 m;

powierzchnia swiecenla 12 rn"; piksel rzeczywisty 12 mm.

V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego")

Zadanie zrealizowane zostanie przez pracownik6w Archidiecezjalnego Osrodka Adopcyjnego w

todzi - pedagog6w i psycholog6w. BE/dq to nastepujace osoby: 1. Justyna Gralewska - SE/k - z

ca dyrektora Archidiecezjalnego Osrodka Adopcyjnego, psycholog, przez wiele lat wsp61pracowala

z rodzinami zastepczyml na terenie Miasta todzi; 2. Bozenna Leszczyriska - pedagog

Archidiecezjalnego Osrodka Adopcyjnego, przez wiele lat wsp61pracowala z rodzinami

zastepczyrnl na terenie Miasta todzi; 3. Katarzyna Pustelnik - Beska - psycholog

Archidiecezjalnego Osrodka Adopcyjnego, przez wiele lat wsp61pracowala z rodzinami

zastepczymi na terenie Miasta todzi; 4. Magdalena Lesiak - psycholog Archidiecezjalnego

Osrodka Adopcyjnego, przez wiele lat wsp61pracowala z rodzinami zastepczyrni na terenie Miasta

todzi. Ze strony Zlecajqcego sw6j udzial potwierdzili: Ewa Kazanek, Jacek Kedzierski, Ludmila

tysio.
t ;

Koordynatorem zadania (wklad wlasny) bedzie Tomasz Bilicki - pedagog z przygotowaniem w

zakresie kreowania wizerunku: studia MBA na kierunku marketing, podyplomowe studium Public

Relations. Do pomocy w zrealizowaniu kampanii zaangaiowany bedzie takze ekspert PR,

eksperci w zakresie rodzicielstwa zastepczeqo, wolontariusze oraz - w ramach wlasnej

dzialalnosci - media z terenu Miasta todzi.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/eferentow" przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23
)

.

Zadanie realizowane bedzle przy uzyciu najnowoczesniejszych urzadzen multimedialnych

(wynajE/ty telebim diodowy). Centrum Sluzby Rodzinie w todzi jest wlascicielem budynku przy

ul. Broniewskiego 1a w Lodzi, gdzie koordynowane i rozliczane bedzle zadanie.
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3. Dotychczasowe doswladczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze

wskazaniem, kt6re z tych zadan realizowane byly we wsp61pracy z adrnlnistracja publiczna).

Centrum Sluzby Rodzinie w todzi prowadzi Archidiecezjalny Osrodek Adopcyjny (w strukturze

Centrum od 2000 roku), we wsp61pracy z Regionalnym Centrum Polityki Spolecznej w todzi 

jednostka orqanlzacyjna Samorzadu Wojew6dztwa t6dzkiego. W grudniu 2012 roku Osrodek

zrealizowal podobna karnpanie, ktore] wszystkie rezultaty zostaly oslaqniete, Aktualnie podobna

kampanle Centrum prowadzi takze na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Spolecznej

wtodzi.

Centrum Sluzby Rodzinie w todzi prowadzi takze:

• Szkola Rodzicielstwa im. Profesora Wlodzimierza Fijalkowskiego oferujaca wszechstronne

przygotowanie rodzic6w do porodu, naturalnego karmienia i pelnienia r61 rodzicielskich.

Szkola prowadzona jest "'fe wsp61pracy z Miastem t6dz - Wydzialem Zdrowia Publicznego

Urzedu Miasta todzi,

• Osrodek Edukacji Spolecznej - realizuje projekty edukacyjne i spoleczne, rnledzy innymi

konferencje i szkolenia, a takze prowadzi dzialania na rzecz wzmocnienia III Sektora

w Polsce. W 2008 roku Osrodek zostal zarejestrowany w Kuratorium Oswiaty w todzi jako

plac6wka doskonalenia nauczycieli. Z dzlalalnoscla Osrodka zwlazany jest m.in. projekt

"Wybrane procedury postepowania wobec niepelnoletnich uczni6w w szkole" (procedury te,

wypracowane w Centrum Sluzby Rodzinie, zostaly zatwierdzone przez Ministerstwo

Edukacji Narodowej) oraz projekt "Szkolna Akademia Innowacji i Odpowledzialnosci",

kt6rego dorobkiem jest przeprowadzenie 50 projekt6w rozwojowych w 16dzkich szkolach

srednlch i gimnazjach,

• Poradnictwo Specjalistyczne - rodzinne, psychologiczne (w tym terapia) i prawne. Do pracy

w poradnictwie zostali wybrani wysokiej klasy specjalisct psychologowie, terapeuci

dyplomowani, prawnicy, pedagodzy, doradcy rodzinni, specjalisci pracy socjalnej,

duszpasterze. W sprawach wielu klient6w podejmowana jest interwencja w urzedach,

Poradnictwo udzielane jest takze rodzinom dzieci zagrozonych umieszczeniem w plac6wce.

W ramach poradnictwa prowadzone sa rownlez zajecia grupowe w postaci programu

"Szkola dla Rodzic6w" oraz programu edukacyjnego dla Iider6w i wychowawc6w "Jestem!".

W Centrum dziala takze .Punkt Informacyjno-Interwencyjny dia Ofiar i Sprawc6w Przemocy".

Poradnictwo prowadzone jest we wsp61pracy z Miastem t6dz - Miejskim Osrodklem

Pomocy Spolecznej. Przy Poradnictwie funkcjonuje takze, prowadzony we wsp61pracy ze

Straza Miejsk'l w t.odz! i Rada Osiedla Chojny-Dabrowa w todzi Punkt Informacyjno-
:.

Interwencyjny dla Ofiar i Sprawc6w Przemocy. Poradnictwo prowadzone jest we wsp61pracy

z Miastem t.cdz - Miejskim Osrodkiem Pomocy Spolecznej,

• Osrodek Prornocjl' Rodziny realizuje blezaca wspolprace Centrum z parafiami,

w tym w zakresie rozwoju poradnictwa rodzinnego i metod rozpoznawania plodnosci,

Osrodek jest takze wspolorqanizatorem t6dzkich Dni Rodziny - cyklu imprez prornujacych
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Miasto t6dz i rodzine, Narodowego Dnia Zycla oraz Dnia Swietosci Zycia,

• Punkt Pomocy Rzeczowej - dla os6b znajdujqcych sle w szczeg61nie trudnej sytuacji

materialnej przygotowywane sa paczki zywnosciowe, a w okresie jesiennym i zimowym

swladczona jest pomoc dla os6b bezdomnych i zaqrozonych bezdomnoscia. Rocznie z takiej

pomocy korzysta kilka tyslecy os6b. Punkt prowadzony jest we wsp61pracy z innymi

organizacjami pozarzqdowymi, a w zakresie pomocy dla os6b bezdomnych z Wojewodq

t6dzkim,

• Telefon Zaufania "STOP PRZEMOCY" dla dzieci, mlodziezy i ich rodzic6w, nieprzerwanie od

Iistopada 2006 roku, we wsp61pracy z Wydzialem Edukacji UMt,

• Fundusz Ochrony Maclerzynstwa im. Stanislawy l.eszczynskle] dla najubozszych matek

w ciazy i z malymi dzie6mi - od 4 miesiaca ciqzy do p61 roku po urodzeniu sle dziecka.

Pomoc udzielana jest w postaci wyprawek, odzlezy oraz paczek ze srodkaml czystosci

i artykulami zywnosciowyrnl,

• Jadlodajnia - w dni powszednie dla osob kierowanych przez pomoc spolecznq wydawany

jest obiad (na dni wolne od pracy suchy prowiant). Z Jadlodajni srednlo korzysta codziennie

okolo 150 os6b, rocznie wydawanych jest okolo 55.000 posilk6w. Jadlodajnia prowadzona

jest we wsp61pracy z Miastem t6dz - Miejskim Osrodkiern Pomocy Spolecznej,

• Dom Samotnej Matki im. Stanislawy Leszczvnskie] (Lodz, ul. Broniewskiego 1a,

tel. 42 688-18-49; e-mail: dsm@archidiecezja.lodz.pl) zapewnia calodobowy pobyt

bezdomnym matkom w clazy i kobietom z malymi dzlecml.

4. Informacja, czy oferent/oferenci" przewlduiet-a) zleca6 reallzacje zadania publicznego w trybie,

o kt6rym mowa wart. 16 ust, 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego

i 0 wolontariacie.

Nie przewiduje sie zlecania realizacji zadania w trybie 0 kt6rym mowa wart. 16 ust, 7 ustawy dnia

24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnoscl pozytku publicznego i 0 wolontariacie.
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Oswladczarn (-y), ze:
1) proponowane zadanie publiczne 'II caloscl mlescl si€1 'II zakresie dztalalnoscl pozytku publicznego
oferentaJoferenlow'l;
2) 'II ramach skladanej Oferw przewidujemy pobiOfaRie/niepobieranie1) oplat od adresat6w zadania;
3) oferenUoferenGi') [est/sa zwlazanyt-ni) ninlejsza oterta do dnia 31 grudnia 2013 roku;
4) 'II zakresie zwlazanym z otwartym konkursem ofert, 'II tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do system6w informatycznych,
osoby, kt6rych te dane dotycza, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z p,6zn. zm.);
5) oferenUoferenci') skladajacy ninlejsza oferte nie zalega (-j,,!)/~~<y ) z oplacaniem naleznosci
z tytulu zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne' ;
6) dane okreslone 'II czesci I niniejszej oferty sa zgodne z KFajowym Rojestrem S"!Gowym/wlasciw"!
ewldsncja";
7) wszystkie podane 'II ofercie oraz zalacznikach informacje sa zgodne z aktuainym stanem prawnym
i faktycznym.

CENTRUM stUZiW ROl)ZINIE
93:162E6dl. ul. Bronlewskiego 1a
lei/fax (0·42) 682·20·22 (3)
NIP 729·23·76·967: [,[G;ON 472075541

k .. ,...+<f;;;:;),.!\1,~"~,~J'-i":!!·('-!!1I~1'· '-;;skf................................................

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy os6b upowaznionych

do skladania oswiadczen woli 'II imieniu
oferenta/oferenlow'1

Data t. .5.':AO,. :W.i.Z:J :T., .

Zalaczniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadoweqo, innego rejestru lub ewidencji24

)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladajacych oferte wspolna nlz
wynikajacy z Krajowego Rejestru S,,!dowego lub innego wlasciweqo rejestru - dokument
potwlerdzajacy upowaznienie do dzialania 'II imieniu oferenta(-6w).

Poswiadczeniezlozenia oferty'S)

Adnotacje urz€1dowe'S)

1) Niepotrzebne skreslic,
') Rodzajem zadania jest jedno lub wiece] zadan publicznych okreslonych 'II art. 4 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie.
3) Kazdy z oferent6w skladajacych oterte wspolna przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dolaczsja
wlasclwe pola.
4) Forma prawna oznacza forrne dzlalalnoscl organizacji pozarzadowe], podmiotu, jednostki
organizacyjnej okreslona na podstawie obowiazujacych przepis6w, 'II szczeg61nosci stowarzyszenie i
fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne dztalajace na podstawie przepis6w 0 stosunku
Panstwa do Kosciola Katolickiego 'II Rzeczypospolitej Polskiej, 0 stosunku Palistwa do innych
kosclolow i zwlazkow wyznaniowych oraz 0 gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, [ezeli ich cele
statutowe obejmuja prowadzenie dzlalalnosci pozytku publiczneqo, uczniowskie kluby sportowe,
ochotnicze straze pozarne oraz inne. Nalezy zaznaczy6 odpowiednia forrne lub wpisa6 lnna
S) Poda6nazwe wlasciwego rejestru iub ewidencji.
6) W zaleznosci od tego, 'II jaki spos6b organizacja lub podmiot powsta/.
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7) Osiedle, solectwo lub inna jednostka pornocnlcza. Wypelnienie nie obowiazkowe. Nalezy wypelni6
iezeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma by6 realizowane w obreble danej jednostki.
) Nie wypelnia6 w przypadku miasta stolecznego Warszawy,

9) Dotyczy oddzial6w terenowych, plac6wek i innych jednostek organizacyjnych oferenta, Nalezy
wypelni6[esll zadanie ma by6 realizowane w obreble danej jednostki organizacyjnej,
10 Nalezy okresllc czy podstawa sa zasady okreslone w statucie, pelnomocnictwo, prokura czy tez
inna podstawa, Dotyczy tylko oferty wsp6lnej,
11) Wypelni6 tylko w przypadku ubiegania sle 0 dofinansowanie inwestycji.
12) Opis musi bye sp6jny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wsp61nej - nalezy
wskaza6 dokladny podzial dzialali w ramach realizacji zadania publicznego rniedzy skladajqcymi
oferte wspolna
13) W harmonogramie nalezy poda6 terminy rozpoczecia i zakoliczenia poszczeg61nych dzialari oraz
liczbowe okreslenie skali dzialali planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar
adekwatnych dla danego zadania publicznego, np, liczba swiadczen udzielanych tygodniowo,
mlesiecznle, Iiczba adresat6w),
14) Opis zgodny z kosztorysem. .
15) Nalezy opisa6 zakladane rezultaty zadania publicznego - czy b~dq trwale oraz w jakim stopniu
realizacja zadania przyczyni sie do rozwiqzania problemu spolecznego lub zlagodzi jego negatywne
skutki. !:
16) Nalezy uwzqlednlc wszystkie planowane koszty, w szczeqolnoscl zakupu uslug, zakupu rzeczy,
m'nagrodzeri, '
17 Dotyczy jedynie wspierania zadania publlczneqo,
16) Nalezy wpisa6 koszty bezposrednio zwiqzane z celem realizowanego zadania publlczneqo.
19) W przypadku oferty wsp61nej kolejni oferenci dolaczaia do tabeli lnforrnacje 0 swoich kosztach,
20) Nalezy wpisa6 koszty zwiqzane z obsluqa i administracjq realizowanego zadania, kt6re zwiqzane
sa z wykonywaniem dzialali 0 charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsluqa
finansow'l i prawna projektu,
21) Wypelnienie fakultatywne - urnozliwia zawarcie w umowie postanowienia, 0 kt6rym mowa w § 16
ramowego wzoru umowy, stanowiqcego zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqcych
realizacji zadania publiczneqo oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadanla. Dotyczy jedynie
oferty wspierania realizacji zadania publiczneqo. ,
22) Informacje 0 kwalifikacjach os6b, kt6re beda zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz
o kwalifikacjach wolontariuszy, W przypadku oferty wsp61nej natezy przyporzqdkowa6 zasoby kadrowe
do dysponujacych nimi ofersntow.
23) Np, lokal, sprzet, materialy, W przypadku oferty wsp61nej nalezy przyporzqdkowa6 zasoby
rzeczowe do dysponujqcych nimi oferentow,
24) Odpis musi by6 zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, nlezaleznle od tego, kiedy
zostal wydany,
25) Wypelnia organ administracji publicznej,
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CENTRUM S-lUZBY RODZINIE
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Miejski Osrudek Pomoey Spoleeznej w todzi
ul, Plotrkowska 149
90 - 440t6dz

Centrum Sluzby Rodzinie w Lcdzi, sklada w zalaczeniu oferte w fonnie

wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemie
pieezy zastepcze]. Tytul zadania publicznego: Prowadzenie dzialalnosci

edukacyjnej i upowszechniajqce] tworzenie rodzinnej pieczy zastepczej, Oferta
skladana jest na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. 0 dzialalnoscl

pozytku publicznego i 0 wolontariacie.

Z powazaniem
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