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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*/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

Prezydent Miasta Nowa Sól

2. Rodzaj zadania publicznego 1)

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

II. 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 email, numer telefonu

Fundacja Na Rzecz Rodziny i Rozwoju Osobistego
67-106 Konradowo
brak 63
Forma prawna: fundacja
KRS 0000933625
2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla
osób doświadczających przemocy i ich rodzin.

2. Termin realizacji zadania publicznego 2)

Data
rozpoczęcia

2022-09-21

Data
zakończenia

2022-12-19

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

Zadanie dotyczy zapewnienia specjalistycznej pomocy i wsparcia (psychologicznego i psychoterapeutycznego)
mieszkańcom Nowej Soli, rodzinom, dzieciom, młodzieży, doświadczających różnego rodzaju przemocy oraz zmagających
się ze skutkami doświadczonej wcześniej przemocy. Doświadczanie przemocy pozostawia u pokrzywdzonych określone
skutki psychologiczne m.in. trwałe urazy psychiczne, depresje, zaniżone poczucie wartości, zaburzenia psychosomatyczne
oraz problemy społeczne, takie jak skłonność do izolacji, wycofanie się z życia społecznego.
U dzieci problemy i zaburzenia spowodowane przemocą, w tym przemocą rówieśniczą, to m.in. zaburzenia lękowe,
zachowania autodestrukcyjne, znaczne obniżenie samooceny i poczucia własnej wartości, depresja, zaburzenia
psychosomatyczne, pogorszenie wyników w nauce, wagary.

Celem zadania jest w szczególności zwiększenie dostępności do specjalistycznego wsparcia psychologa i psychoterapeuty
dla osób doświadczających przemocy i zmagających się z jej skutkami (dzieci, młodzież i dorośli) i rozpowszechnienie
informacji o możliwości skorzystania z takiej formy wsparcia wśród mieszkańców Nowej Soli
oraz pomoc mieszkańcom, przy ścisłej współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w Nowej Soli.

Działania projektu będą realizowane w Nowej Soli w pomieszczeniach Fundacji Na Rzecz Rodziny i Rozwoju Osobistego,
ul. Traugutta 12B/15 i 12B/21.
Osiągnięcie celów: minimum 80% ze 106 jednogodzinnych porad poradnictwa specjalistycznego, osobom
doświadczających różnego rodzaju przemocy oraz zmagających się z jej skutkami.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu

Poradnictwo specjalistyczne dla osób
doświadczających różnego rodzaju
przemocy oraz zmagających się z jej
skutkami, w zakresie 106 godzin
porad jednogodzinnych

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Przeprowadzenie min. 80% ze 106
godzin jednogodzinnych porad
specjalistycznych dla osób
zgłaszających się po pomoc i
wsparcie.

Rejestr udzielonych porad
(zawierający w szczególności: imię,
nazwisko, data urodzenia, miejsce
zamieszkania, data wsparcia, podpis)

5. Krótka charakterystyka oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów,
które będą wykorzystane w realizacji zadania

Fundacja Na Rzecz Rodziny i Rozwoju Osobistego została założona 19 listopada 2021 r. W ramach swojej działalności
fundacja prowadzi gabinet psychologiczno-psychoterapeutyczny dla dzieci, młodzieży, rodziców i osób dorosłych. W
okresie od lutego do czerwca 2022 r. we współpracy z Urzędem Miasta w Nowej Soli, fundacja prowadziła Trening
Zastępowania Agresji dla dzieci i młodzieży. Specjaliści Fundacji, mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu
poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców powiatu nowosolskiego, pracy z dziećmi i rodzinami w szczególności
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w prowadzeniu szkoleń, warsztatów dla rodziców, grup wsparcia dla opiekunów
zastępczych, w realizowaniu projektów dla osób z niepełnosprawnością oraz dla dzieci i młodzieży zagrożonej
wykluczeniem społecznym. Brały udział w podejmowanych działaniach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej
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Przeciwdziałania Przemocy, w tym działań profilaktycznych w obszarze cyberprzemocy dzieci i młodzieży.
Podstawowym obszarem działań Fundacji jest współudział w zwiększaniu zaangażowania mieszkańców powiatu
nowosolskiego w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w
życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w powiecie nowosolskim w szczególności
poprzez:
1. Wspieranie projektów oraz inicjatyw dotyczących szeroko rozumianego wsparcia rodzin, małżeństw, osób samotnych,
dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zintegrowanego podejścia do rozwiazywania problemów i wyjścia z
sytuacji kryzysowych;
2. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w tym dzieci przebywających w pieczy zastępczej, pod opieką
instytucji pomocy społecznej lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej oraz uwrażliwienie społeczeństwa na problemy
dzieci i młodzieży osieroconej biologicznie lub społecznie;
3. Wzmacnianie dialogu rodzinnego i relacji rodzinnych;
4. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz działań terapeutycznych, skierowanych do dzieci, młodzieży
i dorosłych;
5. Prowadzenie działań prewencyjnych z zakresu w szczególności: zapobieganiu wykluczeniu społecznemu oraz
uzależnieniom u dzieci, młodzieży i dorosłych, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinach;
6. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i uzależnieniom u dzieci, młodzieży i dorosłych.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

1

Poradnictwo specjalistyczne psychologiczne i psychoterapeutyczne wynagrodzenie specjalistów (106 porad * 90,00 zł za godzinę)

2

Promocja zadania poprzez umieszczenie informacji w lokalnej prasie, na
fanpage Fundacji, Urzędu Miasta Nowa Sól oraz przekazanie informacji do

Wartość [PLN]

Z dotacji

Z innych
źródeł

9 540,00 zł

460,00 zł

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkół na terenie Nowej Soli.
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania
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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)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
4. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5. dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/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.

...............................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów
Data: 2022-09-02 13:35:57

Przypisy
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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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