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Zatqczniki do rozporzqdzenia Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 kwietn~111 07. 2 0 
2016 r. (poz. 570) 
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UP~OSZC~ONA OFj:RIA R~f'LlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO 

POUCZENIE co-do sposobu wypetniania oferty: I 
Ofert~ nalezy wypelnie wylqcznie w bialych pustych polach, zgodnle z1 instrukcja;:;i umieszczonymi Rr1YJlosro,zeg6Inych p I lach 
oraz w przypisach. I t r 
Zaznaczenie gwiazdkq, np.: "pobieranie*/niepobieranie*" oznacz8,Vi e nalezy skreslie niewlas<;iwq 'odp0,wiedz, pozostawi JqC 
prawidlowq. Przyklad: "pobieranie*/niepobieranie*". 1 <v. ~. r 

2017 -0')- ~'O I 
I. Podstawowe informacje 0 ztoionej ofercie 

II. Dane oferenta (-ow) 

Przeciwdziatanie uzaleinieniom i patologiom spotecznym, 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem 

Alkoholowych 

"Akcja - Dni otwarte dla rodzin z dziecmi dotkni~tych przemocq" 

21.08.2017 18.11.2017 

Iwona Karas, tel. 426406591, hostel@xl.wp.pl 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

~~~~ 
, I~ a~Ck( 

1. Opls zadania ~ubliczrieg6Wproponowanego do realizal:jl . wraz ze wSkazaniem, ~g6lnosci 1:elu, miejsca jego ' 
realizacji, grIJP odbiorcoVl(. zadania oraz przewidywanego~do wykorzystania wkladu osobowego lub rzeczowego . !@¥ ' 

~ealizacja zadania obejrnowac bttdzie zorganizowanie "Akcji - Dni otwarte dla rodzin z dziecrni 
dotknitttych przernoc'l." w formie udzielania konsultacji psychologicznych i terapeutycznych, socjalnych i 
tprawnych dla os6b dotknitttych przernoc'l. oraz z rodzin dotknitttych problernern alkoholowym w okresie 
pd 21 sierpnia do 18 listopada 2017. 

1) Rodzaj zadania zawiera si~ w zakresie zadan okreslonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie. 

2) Termin realizacji zadania nie moze bye dluzszy niz 90 dni. 
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Celem zadania jest: 
1. Motywowanie zglaszajltcych sit( os6b do podejmowania r6znorodnych dzialan w kierunk 

rozwiltzywania problem6w zyciowych zwiltzanych z uzaleZnieniem i wychodzenia z roli ofiary. 
2. Zwit(kszenie wiedzy i swiadomosci na temat zjawiska problemu alkoholowego i przemocy 

rodzinie. 
3. Dostt(p do informacji na temat przeciwdzialania i radzenia sobie z przemoclt, proble 

uzaleznienia i wsp6luzaleznienia w rodzinie dla mieszkanc6w Lodzi. 
4. Wsparcie w aspekcie psychologicznym os6b, ze szczeg6lnym uwzglt(dnieniem os6 

doswiadczajltcych przemocy. 
5. Dostarczenie informacji nit wlasnych praw oraz wiedzy z zakresu prawa rodzinnego, kamego i 

cywilnego. 

zialania bt(dlt realizowane w Specjalistycznym Osrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
odzi przy ul. Franciszkanskiej 85. Adresatami zadania bt(dlt osoby dorosle (kobiety i mt(zczyini) i ic 

odziny wraz z dziecmi doswiadczajltce przemocy domowej, czt(sto z rodzin z problemem alkoholowym, 
zglaszajltce sit( dobrowolnie lub kierowane przez r6zne instytucje, 0 r6znym statusie materialnym 

ieszkancy Lodzi. Zakladamy objltc pomoclt okolo 40 os6b. 
ealizacja zadania obejmowac bt(dzie udzielanie zglaszajltcym sit( osobom dotknit(tym przemoclt ora 
roblemem alkoholowym konsultacji: psychologicznych i pedagogicznych, socjalnych i prawnych 
amach "Akcji - Dni otwarte dla rodzin z dziecmi dotknit(tych przemoc,l". 

/w akcja odbywac sit( bt(dzie w siedzibie Stowarzyszenia bt(dltcej r6wnoczesnie siedzib 
Specjalistycznego Osrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lodzi prz 

1. Franciszkanskiej 85, co druglt sob ott( miesiltca w okresie od 2 wrzesnia do 18 listopada 2017 (tj. 
ltcznie 6 sob6t), w godzinach od 9 do 16 (7 godzin). W tym czasie dyzury konsultacyjne r6wnoczesni 
elnic bt(dlt: prawnik, pracownik socjalny, pedagog lub psycholog. W/w osoby bt(dlt udzielac konsultacji 
zakresu prawa, pomocy spolecznej i pomocy terapeutycznej dla ofiar przemocy w rodzinie oraz os6b 

odzin z problemem alkoholowym. W trakcie programu bt(dzie prowadzona stosowna dokumentacj 
ewidencjonujltca dzialania konsultacyjne. 
W ramach wkladu wlasnego zostanie przeprowadzona promocja projektu (zaprojektowanie . 

ydrukowanie plakat6w promujltcych akcjt(, rozpropagowanie akcji na fan'page FB i stronie www ora 
·nformowanie 0 niej instytucji i organizacji wsp61dzialajltcych w w/w zakresie). Akcja bt(dzi 
ealizowana w budynku Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii w dostosowanyc 
omieszczeniach do pracy terapeutycznej. 
erminarz konsultacji: 02.09.17, 16.09.17, 30.09.17, 14.10.17,28.10.17,11.11.17. 

ramach realizacji zadania planowane jest: 
1. Udzielanie konsultacji psychologicznych i pedagogicznych, czas trwania okolo 60 min. 

lanowane jest udzielenie 42 h konsultacji psychologicznych i terapeutycznych dla okolo 40 os6b. 
2. Udzielanie konsultacji socjalnych, czas trwania okolo 60 min. 

lanowane jest udzielenie 42 h konsultacji socjalnych dla okolo 40 os6b. 
3. Udzielanie konsultacji prawnych, czas trwania okolo 60 min. 

Planowane jest udzielenie 42 h konsultacji prawnych dla okolo 40 os6b. 
azda osoba moze r6wnoczesnie skorzystac w jednym dniu z konsultacji 3 specjalist6w. 

4. Obslugo ksit(gowo-kadrowa i rozliczenie projektu, 10 h 

rezultatami realizacji zadania bt(dzie: 
Wzrost motywacji zglaszajltcych sit( os6b do podejmowania r6znorodnych dzialan w 
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rozwi<\.zywania probIem6w zyciowych i wychodzenia z sytuacji kryzysowej. 
2. Wzrost wiedzy i swiadomosci na temat zjawiska przemocy w rodzinie i uzaIeznien w rodzinie. 
3. Zwi((.kszenie dost((.pu do informacji na temat przeciwdzialania i radzenia sobie z przemoc<\. oraz 

problemem uzaIeznienia i wsp6luzaIeznienia dia mieszkanc6w Lodzi. 
4. Uzyskanie wsparcia w aspekcie psychologicznym os6b, ze szczeg6Inym uwzgl((.dnieniem os6b 

doswiadczaj<\.cych przemocy. 
5. Zwi((.kszenie wiedzy nit wlasnych praw oraz wiedzy z zakresu prawa rodzinnego, kamego . 

cywilnego. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego (w przypadku wi~kszej liczby koszt6w 
istnieje moiliwosc dodania kolejnych wierszy) 

Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne (6 dni x 7 h 0 
=42h) 

Konsultacje prawne (6 dni x 7 h = 42h) 3.150 3150 0 

Konsultacje socjalne (6 dni x 7 h = 42h) 3.150 3150 0 

Obsluga ksiE:gowo·kadrowa (10 h) 550 550 0 

10.000 0 

Oswiadczam(-y), ie: 
1) proponowane zadanie publiczne b~dzie realizowane wyl'lczn ie w zakresiedzialalnosci poi ytku publicznego oferenta; 
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy l3eiaieranie*/niepobieranie* swiadczen pieni~inych od adresat6w zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz zal'lcznikach informacje 5'1 zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/eferenEi* skladaj'lcy niniejsz'l ofert~ nie zalega (-j'l)*/zalega (jq)* z oplacaniem nalei nosci z tytulu zobowi'lzan 

podatkowych; 
5) oferent* /eferenEi* skladaj'lcy niniejszq ofert~ nie zalega (-j'l)* /zalega ( jq)* z oplacaniem naleinoSci z tytulu skladek na 

ubezpieczenia spo/eczne. 

S',~.ti~.r~"~z~~' · · ·~nl;n·o·cjT ""· ··· ··· ···"·· 
~~'F'i ·('b~r~r "fl ···················· 
(podpis osoby upo~a lOne) P 
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Zatacznik: 
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3) Wartosc koszt6w og61em do poniesienia z dotacji nie moie przekroczyc 10 000 zl. 

4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 

. (,2. :1.: '1: ...... .. . 
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W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym - potwierdzona za zgodnosc 
z oryginalem kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji. 
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