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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUB

`     ' t .1r  .      .  .     '    ''-'Dni.#a®22-®3-24

POUCZEN]E co do sposobu wypełniania oferiy:

Ofertę naleźy 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
prawldłową. Przykład : .Fc,:!3rari:6ł,'nlepobleranLe".

1. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1.  Organ administracji publicznej, do którego Prezydent Miasta Sosnowcaadresowana jest oferia

2.  Rodzaj zadania publicznegol)
Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

11, Dane oferenta(-tów)
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111. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1.  Tytuł zadania publicznego
Pomagamy pomagać -podniesienie kompetencji osób wspierających
uchodźców

2.  Termin realizacji zadania publicznego2)
Datarozpoczęcia 2022-04-04 Datazakończenia 2022-04-28

3,  Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazariiem miejsca jego realjzacji)

Zadanie dotyczy realizacji trzy dniowego szkolenia w zakresie pracy sprawdzonymi metodami z osobami uchodźczymi, w
tym szczególnie dziećmi doświadczającymi traum wojennych.   Będzie służyło wyposażaniu uczestników w szereg narzędzi
i metod wspierających powrót uchodźców do stabilnego funkcjonowania. Grupę odbiorców stanowić będą specjaliści
tworzący Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Traumy (prowadzone w ramach Stowarzyszenia), osoby oddelegowane do
udziału w szkoleniu ze strony Gminy oraz osoby pochodzenia ukraińskiego zaangażowane w udzielanie wsparcia
uchodźcom wojennym.

W ramach udzielanego obecnie wsparcia uchodźcom na terenie Sosnowca zauważyliśmy, Że opiekunowie oraz ich dzieci
ze środowisk uchodźczych cierpią z powodu utraty tożsamości,  izolacji społecznej,  barier językowych i kulturowych oraz
niepewności wynikającej z utraty wszystkiego, co kiedykolwiek znali,  niepewności co do ich  przyszłości w Polsce. Trauma
ich doświadczeń oraz nieznajomość nowego kraju, w którym się osiedlają, wywołują ogromny strach, często
uniemożliwiając podjęcie działań na rzecz poprawy własnej sytuacji, powodując ciężką depresję i   inne objawy
psychopatologiczne.
Dodatkowo stabilizację utrudnia ciągła niepewność o losy najbliższych biorących udział w działaniach wojennych (ojców,
mężów). Stanowi to istotny problem w zakresie realizowania działań polityki społecznej wobec tego zjawiska.

Szkolenie poprowadzi dwóch psychologów izraelskich o bogatym doświadczeniu klinicznym (praca w sytuacjach
kryzysowych i konfliktów wojennych) na co dzień zaangażowanych w kierowanie specjalistyczną placówkę wsparcia
psychologicznego dla dzieci  i młodzieży oraz ich  rodzin.

Zaplanowane szkolenie pozwoli na poznanie sprawdzonych modeli pracy w sytuacji traum spowodowanych kryzysem
konfliktu zbrojnego (izraelskie model SIX Cs, BASICph) oraz model procesu adaptacji uchodźców do życia w nowych
realiach (systemowy model strategii adaptacyjnych), które zastosowane w połączeniu umożliwiają stworzenie optymalnej
sieci wsparcia dla rodzin uchodźców. Długofalowym efektem zadania jest stworzenie warunków do stabilizacji osób
doświadczających traumy wojennej, w tym traumy utraty domu, wsparcie w rekonstrukcji codzienności oraz pomoc w
adaptacji do nowych warunków, a dziękj temu zwiększenie integracji i aktywności społecznej w obszarze lokalnej polityki
społecznej.
Opis szkolenia:
Data: 06-08.04.2022

godziny 09.00 -17.00 (łącznie 30h szkoleniowych)

Szkolenie stacjonarne prowadzone w języku angielskim i ukraińskim.  Praca odbywać będzie się w dwóch salach
szkoleniowych.  Dwie grupy po max 14 osób.

Miejsce: siedziba Stowarzyszenia Moc Wsparcia (Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Traumy), ul. Główna 19, 41-215
Sosnowiec, Stowarzyszenie dysponuje w pełni wyposażoną infrastrukturą szkoleniową potrzebną do sprawnej realizacji
zadania.
Zakres szkolenia:   specjalistyczne szkolenie dotyczące pracy  w sytuacji wojny, traumy,  kryzysu. W trakcie spotkania
omówione i praktycznie przećwiczone  zostaną metody pracy z traumą.
Przewidziane tematy szkolenia:

praktyczne zastosowanie  SIX Cs Model i Basic Ph w pracy z osobami doświadczającymi traumy wojennej;
przegląd pomocnych metod w sytuacji stabilizacji osoby w traumie;
pomysły jak pomóc ukraińskim dzieciom i młodzieży w obecnej sytuacji;
jak tworzyć systemowe rozwiązania wspierające uchodźców w kryzysie? Jakie są częste błędy podczas takiej pracy, jak
możemy ich uniknąć?
czego oczekiwać teraz i jak przygotować się na przyszłość (np. najważniejsze różnice między interwencją w kryzysie, a
terapią długoterminową z dziećmi)?
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4,  Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa\ rezu[tatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wariość docełowa)

Sposób monitorowanla rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskażnika

stworzenie możliwości wzięcia
udziału w szkoleniu

20 osób Iisty obecności

5.  Krótka charakterystyka oferenta, jego dośwj\adczenia w realizacjj działań plamowanych w ofercie oraz zasobów,
które będą wykorzystane w realizacji zadania

Realizacja zadania publicznego na zlecenie gminy Sosnowiec pn. Centrum  Profilaktyki i Psychoterapii Więzi od
15.09.2021  r.  do 31.12.2021  r.  Liczba uczestników 50 osób.
Wartość zadania: 41260 zł

Prowadzenie od 2013 roku do nadal Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Węzi -specjalistycznej placówki udzielającej

pomocy dzieciom krzywdzonym na terenie Zagłębia i Śląska. Aktualnie jedyna placówka udzielająca wsparcia
psychologicznego i terapeutycznego dzieciom krzywdzonym.Prowadzenie od 2013 roku do nadal Centrum  Profilaktyki i
Psychoterapii Więzi -specjalistycznej placówki udzielającej pomocy dzieciom krzywdzonym na terenie Zagłębia i Śląska.
Aktualnie jedyna placówka udzielająca wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dzieciom krzywdzonym.
Realizacja ogólnopolskiego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy)  130 godzin w formule
onljne. Wdrożenie:  maj-grudzień 2021  r.   Liczba uczestników:  19 osób.  Realizacja w ramach odpłatnej działalności pożytku
Oferenta.  Realizatorzy: L. Krzywicka, G. Wrona, A.  Drdzeń.
Realizacja na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  superwizji dla osób pracujących z
dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym. Wdrożenie: kwiecień-listopad 2020 r. Liczba uczestników: 67 osób. Wariość
zlecenia: 60.700 zł.
Realizacja na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogólnopolskiego szkolenia Studium
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy)  130 godzin. Wdroźenie: czerwiec-listopad 2019 r. Liczba
uczestników:  52 osoby. Wariość zlecenia: 50.000 zł.
Realizacja na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogólnopolskiego szkolenia Studium
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy) 130 godzin. Wdrożenie: wrzesień-grudzień 2018 r.  Liczba
uczestników: 62 osoby. Wariość zlecenia: 47.800 zł,
Realizacja na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach cyklu szkoleniowego o zasięgu
regionalnym pt.   Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy) 120 godzin. Wdrożenie: maj-sierpień
2018 r.  Liczba uczestników: 20 osób. Wartość zlecenia:  18.240 zł.
Realizacja pierwszego w województwie śląskim Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs zaawansowany)  180

godzin. Wdrożenie: maj-listopad 2018 r. Liczba uczestników:  16 osób.  Realizacja w ramach odpłatnej działalności pożytku
Oferenta.  Realizatorzy: L.  Krzywicka,  G. Wrona, A. Drdzeń,  P. Wróbel.
Realizacja na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogólnopolskiego szkolenia Studium
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy)  130 godzin. Wdrożenie: wrzesień-grudzień 2017 r.  Liczba
uczestników: 64 osoby. Wartość zlecenia: 48.220zł.
Przygotowanie merytoryczne oraz wdrożenie do realizacji pierwszego w województwie śląskim Studium Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy) 120 godzin. Wdroźenie:  marzec -czerwiec 2017 r. Liczba uczestników:  16 osób.
Realizacja w ramach odpłatnej działalności pożytku Oferenta.  Realizatorzy:  L.  Krzywicka, G. Wrona,  M. Szulik, A. Drdzeń,
T.  lwański.
Realizacja regionalnej kampanii społecznej pt. Wielka Moc.  Kampania miała na celu zwrócenie uwagi na budowanie
bezpiecznej więzi rodzic-dziecko. Więź z rodzicem to relacja dwustronna, która ma wpływ na zachowanie dziecka w ciągu
całego życia. Jako główne narzędzie kampanii została wykorzystana - stworzona przy współpracy z Akademią Sztuk
Pięknych -animacja pokazująca znaczenie roli rodzica w życiu dziecka. Realizacja: czerwiec-grudzień 2017 r. Wartość

projektu: 73.400 zł. Zleceniodawca:  Miasto Czeladź.
Realizacja lokalnej   kampanii społecznej na terenie Czeladzi pt. A gdyby dzieci mogv wybierać rodziców - czy Ty byś nim
został? Podstawowym celem kampanii było  zwrócenie uwagi na fakt, iż bycie rodzicem bywa zadaniem dużo trudniejszym
i bardziej wymagającym niż praca zawodowa, a mimo to często realizowanym bez potrzebnego wsparcia i przygotowania.
Poprzez swój przekaz kampania zwracała uwagę na zjawisko stosowania przemocowych metod wychowawczych i ich
konsekwencji wobec dzieci.  Realizacja: czerwiec-grudzień 2016 r.  Kwota projektu: 56.000 zł. Zleceniodawca: Miasto
Czeladź.
Opracowanie i wdrożenie ogólnopolskiego programu profilaktyki przemocy wobec małych dzieci pt. "Kraina Świetlików".
"Kraina Świetlików'', to ceriyfikowany program obejmujący kompleksowe działania kierowane do dzieci, rodziców i

pracowników przedszkoli. W 2013 r. "Kraina Świetlików" została wybrana przez ekspertów Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych najlepszym programem profilaktycznym w Polsce. Od 2012 r.  program jest wpisany na ljstę europejskich
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dobrych praktyk rekomendowanych przez European Forum for Urban Security (Francja). Program reprezentował Polskę w
ogólnoeuropejskim konkursie w ramach Konferencji Dobrych Praktyk Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości

(EUCPN) i został wpisany do podręcznika dobrych praktyk Europejskiej Sieci. Realizacja:
-edycja 2012 r„  kwota projektu:   150.000 zł, zleceniodawca: Miasto Sosnowiec;
-edycja 2014 r.,  kwota projektu:  12.400 €, zleceniodawca:  Fundacja Auchan;
-edycja 2015 r.,  kwota projektu: 58.000 zł, zleceniodawca: Miasto Sosnowiec;
-edycja 2019 r., kwota projektu: 30.000 zł, zleceniodawca:  Miasto Mysłowice.

Prowadzenie szkoleń dla pracowników oświaty z terenu Śląska z zakresu pracy z dzieckiem krzywdzonym:
rozpoznawanie, interwencja, polityka placówki. Szkolenia były prowadzone we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom
Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje). Stowarzyszenie pełniło funkcję ambasadora Fundacji na terenie województwa
śląskiego w ramach wdrażania programu Chronimy Dzieci.
Przeprowadzenie kilkuset godzin szkoleń i superwizji dla specjalistów z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie z
ternu całego kraju.
Zainicjowanie i koordynacja działań Regionalnego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem -inicjatywy
kierowanej do Zespołów lnterdyscyplinarnych z terenu Śląska,  mającej na celu zintegrowanie działań, a także wymianę
doświadczeń z zakresu poprawy systemu ochrony dzieci na terenie Śląska. W ramach Koalicji organizacje partnerskie
otrzymały dostęp do szerokiej oferty edukacyjnej, a Przewodniczący Zespołów możliwość superwizji podejmowanych na
terenie swojego Miasta działań pomocowych na rzecz dzieci krzywdzonych.

lv.Szacunkowa kalkulacja koszl:ów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji Z innychźródeł

1 Wynagrodzenie trener 1 5 000,00 zł

2 Wynagrodzenie trener 11 5 000,00 zł

Suma wszystkich koszlów realizacji zadania '0 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 zł
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V. Ośwadczenia

Oświadczam(my), że:

1.   proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta"

2.  pobieranie śMriadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności
pożytku publicznego;

3.  oferent/efefef)eł składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)Ła:e§a(ią)ł) z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych ;

4.  oferent/efefefiei składający niniejszą ofertę nie zalega(pją)żalcga(-ją)T ) z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5.  dane zawarte w częścf 11 nlniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestr®m Sądowym`,.,+ućc+L,.,'ą c',.,idcricją
6.  wszystkie infomatie podarm w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7.  w zakresie z\^/iązanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów jnfomatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły
stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów

Przypisy
1.   Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4  ustawy z dnja 24 kwietnia 2003 r. o działalności  poźytku  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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