UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta
2. Tryb, w którym złożono ofertę
3. Rodzaj zadania publicznego1)

Prezydent Miasta Ełku
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
1a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
3) działalność charytatywna
6a) ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania
alkoholizmowi i przemocy w rodzinie
14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży
22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
27) promocja i organizacja wolontariatu
31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka
32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

4. Tytuł zadania publicznego

Szkolenie kadry przedszkolnej w zakresie ochrony dzieci porzed
krzywdzeniem

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2018-02-01

Data
zakończenia

2018-04-30

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
nazwa: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "ARKA" im. ks. Juliana Żołnierkiewicza
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000121257
adres siedziby: Niepodległości 85, 10-046 Olsztyn, poczta: Olsztyn
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: arka.dom@wp.pl, telefon: 89 534 99 55, numer faksu: 89
534 99 55, strona internetowa: www.arka.olsztyn.pl
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Brygida Gielert, adres e-mail: arka.dom@wp.pl, telefon: 89 534 99 55,
numer faksu: 89 534 99 55, strona internetowa: www.arka.olsztyn.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Głównym celem zadania jest podniesienie świadomości pracowników przedszkoli w zakresie ochrony dzieci przed
krzywdzeniem. Placówka edukacyjna jest w życiu dziecka miejscem szczególnym, w którym spędza ono większą część dnia.
Pracownicy szkół czy przedszkoli są nierzadko dla dziecka osobami znaczącymi, w związku z tym mają oni szczególną rolę
w rozpoznaniu problemu krzywdzenia. Jako osoby cieszące się zaufaniem dziecka często stają się adresatami próśb o
pomoc ze strony dzieci, które decydują się ujawnić swój problem. Zarówno badania (Problem krzywdzenia dzieci w 7
krajach Europy Środkowo-wschodniej, FDN, 2009; Wiktymizacja dzieci i młodzieży, FDN, 2010) jak i praktyka pokazują, że
wciąż istnieje konieczność podejmowania działań podnoszących świadomość i umiejętności osób pracujących z dziećmi.
Odbywa się to poprzez wyposażanie ich w wiedzę oraz kompetencje niezbędne do działań profilaktycznych, właściwej
identyfikacji symptomów krzywdzenia występujących u dzieci oraz podjęcia właściwych działań zmierzających do
udzielenia pomocy dziecku i jego rodzinie.
Zadanie polega na przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla personelu przedszkoli z terenu Ełku. Cykl ten został podzielony na
cztery 8-godzinne moduły prowadzone metodami warsztatowymi. Każdy z modułów poświęcony jest innemu zagadnieniu.
Praca odbywa się w grupach 16-20 osobowych. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie poprzez wysyłanie zaproszeń
bezpośrednio do przedszkoli na terenie miasta Ełk. Podczas szkolenia prowadzona będzie ewaluacja w postaci ankiet
częściowych (po każdym z modułów) oraz końcowej (po zakończeniu cyklu).
Moduł I – Polityka ochrony dzieci przed przemocą – 8 godzin
1.
Zapoznanie ze standardami ochrony dzieci przed krzywdzeniem
2.
Zapoznanie z elementami Polityki
3.
Tworzenie zapisów Polityki
4.
Rozwój umiejętności z zakresu tworzenia systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Moduł II – Rozpoznawanie krzywdzenia dziecka – 8 godzin
1.
Uwrażliwienie na problem krzywdzenia dzieci
2.
Przekazanie wiedzy na temat form krzywdzenia dzieci, czynników ryzyka krzywdzenia oraz symptomów u dzieci
doświadczających przemocy i wykorzystywania seksualnego
3.
wypracowane podstawowych umiejętności w zakresie identyfikowania dzieci krzywdzonych lub zagrożonych
krzywdzeniem
4.
wypracowanie podstawowych umiejętności w zakresie nawiązywanie kontaktu i prowadzenie rozmowy z
dzieckiem krzywdzonym
Moduł III - Interwencja w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka – 8 godzin
1.
Zdobycie wiedzy o sposobach i kierunkach podejmowania interwencji psychologicznej w przypadku ujawnienia
krzywdzenia dziecka
2.
Nabycie umiejętności informowania rodzica/opiekuna dziecka o podejrzeniach krzywdzenia i motywowanie go
do współpracy w związku z podjęciem interwencji
3.
Zdobycie umiejętności prowadzenia rozmowy z dzieckiem na temat podejmowanej interwencji
4.
Zdobycie wiedzy na temat udziału dziecka w procedurach karnych i przygotowania go do roli świadka
5.
Uwrażliwienie na przeżycia dziecka oraz jego rodzica/opiekuna w sytuacji podejmowanej interwencji
Moduł IV - Przygotowanie małoletnich świadków do przesłuchania w procedurach karnych – 8 godzin
1.
Uwrażliwienie na przeżycia dziecka świadka
2.
Procedura przesłuchania
3.
Psychologiczny obraz małoletnich świadków i ich rodziców
4.
Obszary pracy z dzieckiem i rodzicem
5.
Techniki pracy z dzieckiem
6. Zasady kontaktu z dzieckiem
7. Techniki pracy z rodzicem
8. Przygotowanie do przesłuchania w formie zajęć grupowych
Cykl szkoleniowy jest elementem programu Chronimy Dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy
Dzieciom Siłę z Warszawy.
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Cel realizacji zadania
MODUŁ I
- zapoznanie uczestników szkolenia ze standardami ochrony dzieci przed krzywdzeniem,
- wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu tworzenia Polityki ochrony dzieci przed przemocą
- rozwój umiejętności z zakresu tworzenia systemowych rozwiązań w placówkach na rzecz ochrony dzieci przed
krzywdzeniem
MODUŁ II
- uwrażliwienie na problem krzywdzenia dzieci,
- przekazanie podstawowej wiedzy na temat form krzywdzenia dzieci, czynników ryzyka krzywdzenia oraz symptomów u
dzieci doświadczających przemocy i wykorzystywania seksualnego,
- wypracowanie podstawowych umiejętności w zakresie identyfikowania dzieci krzywdzonych lub zagrożonych
krzywdzeniem,
MODUŁ III
- zdobycie wiedzy o sposobach i kierunkach podejmowania interwencji psychologicznej w przypadku ujawnienia
krzywdzenia dziecka,
- nabycie umiejętności informowania rodzica/opiekuna dziecka o podejrzeniach krzywdzenia i motywowania do do
współpracy w związku z podjęciem interwencji,
- zdobycie wiedzy na temat udziału dziecka w procedurach karnych i przygotowania go do roli świadka,
- uwrażliwienie na przeżycia dziecka oraz jego rodzica/opiekuna w sytuacji podejmowania interwencji.
MODUŁ IV
- uwrażliwienie uczestników na sytuację dziecka w przesłuchaniu
- dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania dzieci do udziału w przesłuchaniu
- poszerzenie wiedzy na temat przebiegu przesłuchania
- poznanie praw i obowiązków dziecka świadka
- poszerzenie wiedzy dotyczącej funkcjonowania dziecka oczekującego na przesłuchanie (pokrzywdzonego i świadka
przestępstwa),
- uwrażliwienie na przeżycia małoletnich świadków,
Miejsce realizacji zadania
Ełk
Grupa odbiorców zadania
Pracownicy pedagogiczni (nauczyciele i dyrektorzy) ełckich przedszkoli publicznych oraz niepublicznych. Grupa
szkoleniowa - 16-20 osób
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Samochód służbowy, laptop

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
- zwiększenie świadomości pracowników placówek edukacyjnych w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem
- zwiększenie poziomu ochrony dzieci w placówkach przed krzywdzeniem
- przeszkolenie 16 - 20 pracowników placówek oświatowych z Ełku
- promocja standardów w pracy z dziećmi zawartych w programie Chronimy Dzieci (www.chronimydzieci.pl)
- wsparcie merytoryczne ze strony Stowarzyszenia dla placówek edukacyjnych w zakresie tworzenia standardów ochrony
dzieci
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity(zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
do poniesienia z
pochodzących z
wnioskowanej dotacji
3)
innych źródeł, wkładu
(zł)
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)
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1

Przeprowadzenie szkolenia
(wynagrodzenie prowadzącego,
materiały szkoleniowe, eksploatacja
sprzętu biurowego) - 4 moduły x 2250
= 9000 zł

9 000,00 zł

9 000,00 zł

0,00 zł

2

Wynajem sali szkoleniowej (32
godziny x 30 zł = 960 zł)

960,00 zł

0,00 zł

960,00 zł

3

Przygotowanie materiałów
szkoleniowych (materiały
eksploatacyjne do drukarki, papier,
markery)

1 300,00 zł

1 000,00 zł

300,00 zł

4

Dojazdy (Olsztyn - Ełk - Olsztyn,
samochód osobowy)

600,00 zł

0,00 zł

600,00 zł

5

Obsługa księgowa

300,00 zł

0,00 zł

300,00 zł

12 160,00 zł

10 000,00 zł

2 160,00 zł

Koszty ogółem:
Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i fizycznym;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
bezpieczenie społeczne.

.............................................
.............................................
.............................................
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

1)

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.
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3)
Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4)
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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