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UPROSZCZONA 0FERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełmania oferiy:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w biavch pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach,
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawldłov`q. PTzykłd : .FG:i6rarii6ł,`nlopobLoranLe".

1. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1;  Organ admlnjstracji publlcznej, do którego Prezydent Miasta Sosnowcaadresowana jest oferta

2.  Rodzaj zadania publiczn®gol)
Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka

11. Dane oferenta(itów)

..\L`\V-
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111. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1.  Tytuł zadania publiczn®go Szkoła dla rodziców i wychowawców

2.  Termin realizacji zadania pub]icznego2) Datarozpoczęcia 2023-02-20 Datazakończonia 2023-05-19

3.  Synt®tyczny opls zadanla (wraz z® wskazanlom mlojsca j®go r®allzacji)

Opis zadania
„Szkoła dla rodziców i wychowawców" to cykl spotkań o charakterze psychoedukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, w
tym dla rodziców doświadczających trudności wychowawczych , oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, podczas
których uczestnicy zdobywają wiedzę i doskonalą umiejętności przydatne w odpowiedzialnym wychowaniu i skutecznym
porozumiewaniu się z dzieckiem. Podczas zajęć podejmowane są następujące zagadnienia: umiejętność stawiania granic i
wymagań dziecku, poznanie i rozumienie uczuć dziecka, uczuć własnych oraz  rozwijanie umiejętności rozmowy o
uczuciach,  zachęcanie dziecka do współpracy, poszukiwanie innych niż kara sposobów dyscyplinowania dziecka,
wspieranie jego samodzielności, uwalnianie'dziecka od odgrywania ról, wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka

przez stosowanie pomocnej pochwały i zachęty, rozwiązywanie problemów i konfliktów.

Foma realizacji zadania
Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową i będą składać się z 10 spotkań trwających 4 godziny dydaktyczne każde
(w sumie 40 godzin). Zajęcia będą odbywać się w godzinach popołudniowych z zasady w odstępach tygodniowych.
Rozpoczęcie zajęć jest zaplanowane na 20 lutego 2022 r., zakończenie cyklu warsztatów jest przewidziane w maju br.

Cele
Najważniejsze cele „Szkoły dla rodziców i wychowawców" to:
a.     zwiększenie kompetencji wychowawczych uczestników warsztatów, takich jak: komunikacja, rozwiązywanie konfliktów,
rozpoznawanie uczuć, budowanie realnej samooceny dziecka, stawianie wymagań i granic;
b.     wypracowanie umiejętności budowania podmiotowych relacji z dziećmi opariych na szacunku, akceptacji i
zrozumieniu;
c.     uświadomienie rodzicom i wychowawcom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby
wychowującego;
d.     ukazanie uczestnikom warsztatów, Że warunkiem dokonania się zmiany w dziecku jest zmiana, której dokonują w
sobie rodzice lub wychowawca;
e.     uzmysłowienie biorącym udział w zajęciach, że warunkiem koniecznym skutecznego wychowania jest oparcie go na
czytelnym dla dziecka systemie wartości;
f.     pogłębienie samoświadomości i krytycznej refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych i
funkcjonujących stereotypów oraz sposobów postępowania wobec dzieci i wychowanków.

Miejsce realizacji zadania
Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, ul. Skautów 1, 41-200 Sosnowiec, sala warsztatowa.

Grupa odbiorców
Rodzice chcący podwyższyć swoje kompetencje wychowawcze, rodzice doświadczający trudności wychowawczych (w tym
kierowani na warsztaty przez MOPS lub sądy), wychowawcy pracujący z dziećmi i młodzieżą, pracownicy instytucji
realizujących zadania wobec dzieci i rodzin zamieszkali przede wszystkim w Sosnowcu (ewentualnie w miejscowościach
sąsiednich). Grupa warsztatowa będzie liczyć od 10 do 15 osób.

Prowadzący i przewidziany do wykorzystania wkład rzeczowy
Warsztaty będzie prowadzić pedagog, cenyfikowany realizator programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców". Zadanie
będzie realizowane z wykorzystaniem zasobów rzeczowych Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu.

4.  Opis zakładanych rezultatów reallzacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięclar®zultatów(wartośćdoc®Iowa) Sposób monitorowania rezultatów /źródłoinformacjioosiągnięciuwskażnika

)J\\L                                                                                 "
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Przeprowadzenie warsztatów 10 spotkań warsztatowych po 4
godziny dydaktyczne kaźdy

Iisty uczestników, potwierdzenie liczby
przepracowanych godzin

5.  Krótka charak(®rystyka of®r®nta, j®9o dośwladcz®nla w r®alizacjl dzlałań planowanych w of®rcle or# zasobów,
któr® będą wykorzystane w r®alizacji zadania

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu od 2003 r. wspiera osoby indywidualne, małżeństwa i rodziny w
pełnieniu właściwych sobie ról społecznych oraz pomaga im w przezwyciężaniu sytuacji trudnych i kryzysowych. Swoje
zadania Centrum realizuje m.in. poprzez:

1.     prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej oferującej pomoc m.in. psychologów, psychoterapeutów, terapeutów
rodzinnych, pedagogów, prawnika, doradców życia rodzinnego, specjalisty ds. uzależnień, duszpasterza;
2.     udzielania wsparcia za pośrednictwem telefonu zaufania;
3.     prowadzenie ośrodka adopcyjnego;
4.     organizowanie działań edukacyjnych w formie szkoleń, kursów, warsztatów itp.

Jedną z istotnych form pomocy rodzicom i osobom pracującym z dziećmi i` młodzieżą są warsztaty „Szkoła dla rodziców i
wychowawców", które organizowane są przez Centrum od 2011  roku. Dotychczas zrealizowano 16 serii warsztatów, w
których wzięło udział ok.  155 osób. Ostatnie warsztaty odbyły się jesienią 2022 r. i uzyskały wysoką ocenę uczestników. W
ankiecie ewaluacyjnej większość uczestników „Szkoły..." potwierdziła, Że zajęcia spełniły ich oczekiwania w bardzo dużym
stopniu lub całkowicie. Po zakończeniu ostatnich zajęć zainteresowanie udziałem w kolejnej edycji warsztatów
organizowanych przez Centrum zgłosiło kilkanaście osób, w tym kilkoro rodziców pozostających pod opieką Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, Aktualnie oczekują one na możliwość uczestnictwa w zajęciach.

Od pierwszej edycji zajęcia „Szkoły. . ." są prowadzone przez pedagoga z długoletnim stażem zawodowym,
ceriyfikowanego realizatora programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców". Osoba prowadząca posiada wieloletnie
doświadczenie w pracy warsztatowej z rodzicami i wychowawcami zdobyte nie tylko w ramach realizacji „Szkoły dla
rodziców i wychowawców", ale równieź w trakcie prowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje wychowawcze
uczestników Studium Życia Rodzinnego oraz zajęć profilaktycznych dla rodziców uczestniczących w wyjazdach
wakacyjnych organizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Diecezji Sosnowieckiej. Dużym
atutem prowadzącej jest również doświadczenie wieloletniej pracy z kandydatami do adopcji oraz rodzinami adopcyjnymi,
a także własne dośwjadczenie wychowania dzieci.

W realizacji zadania będąwykorzystane zasoby lokalowe oraz rzeczowe Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w
Sosnowcu.

lv.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

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

1 Wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia 4 000,00 z'

2 Obsługa księgowa zadania 400,00 zł

3 Materiaw biurowe do prowadzenia zajęć 50,00 zł

4 Poczęstunek dla uczestników 50,00 z'

Suma wszystklch kosztów r®alizacjl zadan[a 4 500,00 zl 3 800,00 zl 700,00 zł
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V, Oświadczenia

Oświadczam(my), że:

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

2.  pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wylącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności
PożWu publicznego;

3.  oferent*/cfcrcr:ci* składający ninięjszą ofertę nie zalega(ią)*ła:ega(ią)* z opłacaniem należności z tytutu
zobowiązań podatkowych;

4.  oferent*/cfercr:ci* składający ninięjszą ofertę nie zalega(ją)*ła:ega(ią)* z opłacaniem należności z tytułu skladek
na ubezpieczenia społeczne;

5.  dane zawarto w częćci 11 nlnl®jszq) otóriy są zgodno z rvT=;cr,',-,iii P`cjc€tcm Sądci+-,T.*,WaśchAq owldondą*;
6.  wszystkie infomaęie podane w ofćrcie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7.  w zakresie związanym ze skladaniem ofćri, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dam, złożyty
stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

DIECEZJALNE  CENTRUM
SŁUŻBY  FtoDZ!NIE  I  ŻYCIU
41-200  Sosnowiec,  ul.  Skautów  1

tel.  (032)  269-51-70

m[#&Ę8°łERtoTzl#f°Żv#"

(podpis osoby upoważnionej lub
osób upoważnionych do składar
woli w imieniu oferentów

Da,\a ...t  h±.#...Ą.13r`

Przyp]sy
1.   Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnla 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2.  Temin realizacji zadania nie może być dtuższy niż 90 dni.
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