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do Zarządzenia Nr 1135/12 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 6 sierpnia 2012 r. 

 

 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku - lider projektu „Nasz sposób na przemoc” 

realizowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu 

Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2012 r. Priorytet III „Udzielanie pomocy 

dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie” 

 

ogłasza 

 

otwarty konkurs ofert partnerstwa dla organizacji pozarządowych zainteresowanych realizacją 

zadań merytorycznych w ramach projektu „Nasz sposób na przemoc”. 

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego Liderem będzie Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Gdańsku działający w imieniu Miasta Gdańska na podstawie Zarządzenia  

Nr 694/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa szczególnego Zastępcy Dyrektora ds. Usług Społecznych Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

 

Celem Partnerstwa jest udzielenie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych  

i dotkniętych przemocą w rodzinie realizowana poprzez: 

− prowadzenie nowych, innowacyjnych form spędzania czasu wolnego, 

− prowadzenie innych form aktywności uwzględniających indywidualne 

zainteresowania dzieci i młodzieży, 

− prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci  

i młodzieży ukierunkowanych na zdobycie umiejętności radzenia sobie z sytuacją 

kryzysową. 

 

W ramach realizacji projektu poszukuje się Partnera do realizacji następujących działań: 

Prowadzenie zajęć o następującej tematyce: 

• Zajęcia komputerowe „ABC edytowania tekstu”, „Asystenci biblioteczni”, 

„Czytamy dzieciom”, „Dni sąsiadów”, „Godzina melomana” – występy artystów, 

„Kino w Bibliotece”, „Noc w Bibliotece”, „Spotkania z jęz. migowym”, 

„Wieczory Kulturalne”, „Szach – Mat” szkółka szachowa dla dzieci i dorosłych, 

„Warsztaty plastyczne”, „Zajęcia z Panem Profesorem”. 

• Prowadzenie zajęć w okresie od sierpnia do grudnia 2012 r. (pełne cztery miesiące  

w zależności od terminu podpisania umowy) od poniedziałku do piątku w godz. 

14.00 - 17.00 w świetlicy, w której będą realizowane zajęcia opiekuńczo – 

wychowawcze oraz zostanie zorganizowana pomoc w nauce. Ponadto świetlica 

będzie koordynować i realizować zajęcia alternatywne: sportowo - rekreacyjne  

i sobotnie zajęcia turystyczne. Nad spójnością projektu będzie czuwał pedagog, 

który na bieżąco będzie monitorował realizację projektu, podsumowując 

dotychczasowa pracę i wprowadzając ewentualne korekty działań. 

• Program wychowawczo – profilaktyczny został podzielony na dwa poziomy 

różniące się stopniem złożoności poruszanych problemów. Realizatorzy 



dopuszczają możliwość elastycznej realizacji projektu w taki sposób, aby 

dostosować go do możliwości i umiejętności danej grupy uczestników. 

I Poziom – program wychowawczo – profilaktyczny 
1. Poznajmy się – spotkanie zapoznawcze, autoprezentacja prowadzących i dzieci 

(metoda słowno – rysunkowa); 

2. Razem uczymy się, razem bawimy się: jesteśmy grupą. To są moi przyjaciele. 

Poznajemy zasady, normy, reguły; 

3. Nasze uczucia: rozpoznajemy i nazywamy uczucia, wyrażamy uczucia mimiką, 

wyrażamy uczucia w zachowaniu, rozpoznajemy i uczymy się rozumieć uczucia 

innych ludzi; 

4. Dbamy o zdrowie: Co mogę robić , by być silnym i zdrowym? Zwracamy uwagę 

na to co wkładamy do ust i jak się zachowywać?; 

5. Wychowanie do życia społecznego 

- integracja grupy, 

- zasady postępowania w grupie, 

- lojalność w kontaktach koleżeńskich, cechy dobrego kolegi, przyjaciela, 

- pomoc koleżeńska – okazywanie pełnej akceptacji wobec 

niepełnosprawnych, innego wyznania itp., 

- pomoc słabszym i chorym, 

- wstępne wprowadzenie do praw człowieka, dziecka. 

- umiejętność skutecznego porozumiewania się – zasady savoir- vivre; 

6. Wychowanie do percepcji kultury: 

- czasopisma i literatura dziecięca, 

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, 

- dbałość o język polski, 

- korzystanie z biblioteki, kina, teatru, wystaw, muzeum, 

- znani polscy artyści i ich dzieła, 

- kultura kibica sportowego. 

II Poziom - program wychowawczo – profilaktyczny 
1. Postrzeganie siebie i rozpoznawanie uczuć: 

- co mi się zdarzyło miłego, 

- są rzeczy, które robię bardzo dobrze, 

- co się ze mną dzieje, gdy przeżywam różne uczucia, 

- mogę wpływać na swoje samopoczucie, 

- potrafię, 

- czasami jesteśmy zazdrośni, 

- różne sposoby wyrażania swoich uczuć, 

- trudne uczucia – złość; 

2. Jesteśmy członkami grupy: 

- popełniamy błędy, 

- wszyscy tworzymy grupę, 

- grupowe układanie puzzli, 

- jak pomagamy innym, 

- inne osoby mogą nam pomóc, 

- moi przyjaciele „Księgą przyjaciół”, 

- ludzie różnią się między sobą i dzięki temu są wyjątkowi, 

- jak radzić sobie z przemocą i agresją; 

3. Rozwiązywanie problemów: 

- czasami podejmujemy ryzykowne decyzje, 

- czasami zmieniamy swoje decyzje, 



- uczymy się odmawiać; 

4. Dbamy o swoje zdrowie: 

- poznajemy równowagę swojego ciała, 

- poznajemy ruch swojego ciała, 

- gdyby moje ciało mogło mówić, 

- dbamy o swoje ciało; 

5. Wiedza o środkach uzależniających: 

- co wiemy o środkach zmieniających świadomość, 

- dlaczego ludzie sięgają po środki uzależniające, 

- mechanizm uzależnienia, 

- dlaczego młodzi ludzie palą papierosy, 

- działanie nikotyny na nasze ciało,  

-  jak alkohol wpływa na nasz organizm, 

- dlaczego ludzie piją alkohol, 

- jak można uzależnić się od alkoholu, 

- wpływ uzależnienia na rodzinę, 

- zasady brania lekarstw, 

- co wiemy a czego nie wiemy o narkotykach, 

- dlaczego ludzie biorą narkotyki, 

- używki a prawo, 

- jak pomóc, gdy ktoś bierze narkotyki, 

- jak pomóc, gdy ktoś ma kłopoty; 

6. Wychowanie do życia społecznego 

- postawy i zachowania kolegów wobec siebie, wzajemna pomoc w trudnych 

sytuacjach, 

- ludzie niepełnosprawni są wśród nas, 

- Deklaracja Praw Człowieka, 

- Konwencja o Prawach Dziecka, 

- istota koleżeństwa i przyjaźni, 

- umiejętność rozpoznawania uczuć i wyrażania tych uczuć w sposób 

asertywny, 

- odpowiedzialność za siebie i innych; 

7. Wychowanie do percepcji kultury 

- korzystanie z dóbr kultury dla rozwijania własnej osobowości, 

- piękno literackiego jęz. polskiego, 

- czytelnictwo, 

- kultura żywego słowa, 

- media jako źródło wiedzy o rzeczywistości, języku i postawach. 

 

 

Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

 

1. Dotychczasowa działalność podmiotu i jego osiągnięcia 

2. Ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmiot uprawniony 

3. Deklarowana jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie 

4. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do 

zakresu rzeczowego zadania 

 

 



Zgłoszenie wraz z niezbędnymi dokumentami oraz harmonogramem i kosztorysem realizacji 

przewidzianych do przekazania Partnerowi działań mogą składać organizacje pozarządowe 

oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji aktywizacji 

społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Zakłada się powierzenie całości wyżej wymienionych zadań jednemu Partnerowi. Poprzez 

partnerstwo należy rozumieć wspólną realizację projektu przez beneficjenta i partnerów. 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą - z podpisem osoby 

upoważnionej – na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, 80-432 Gdańsk,  

ul. Konrada Leczkowa 1A (z dopiskiem „Nasz sposób na przemoc”), w nieprzekraczalnym 

terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie. 

 

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć: 

1) ofertę zawierającą: 

a) szczegółowy rzeczowy opis działań przewidzianych do realizacji przez 

Partnera, 

b) dokładny termin i miejsce działań przewidzianych do realizacji przez 

Partnera, 

c) harmonogram i kosztorys działań przewidzianych do realizacji przez 

Partnera, 

d) szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania 

uwzględniającą udział rzeczowy, kadrowy i finansowy środków własnych 

podmiotu lub pozyskanych z innych źródeł na realizację danych działań, 

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych 

zapewniających wykonanie działań przewidzianych do realizacji przez 

Partnera, 

f) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę  

w zakresie działań przewidzianych do realizacji przez Partnera, 

g) deklarację o zamiarze wykonania działań przewidzianych do realizacji przez 

Partnera, 

h) wykaz i cv kluczowych ekspertów - 2 osób oraz wykaz i cv kadry 

zarządzającej - 1 osoba, których udział jest planowany w realizacji projektu. 

Do każdego cv należy dołączyć pisemne oświadczenie wskazanej osoby, 

zawierające zobowiązanie do współpracy przy realizacji niniejszego 

projektu, jeżeli organizacja składająca ofertę zostanie wybrana do realizacji 

projektu; 

2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, zgodnie  

z aktualnym stanem faktycznym i prawnym; 

3) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta 

(pełnomocnictwo) – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu 

składającego ofertę niż wynikający z KRS lub innego, właściwego rejestru; 

4) aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu – statut; 

5) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających 

ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument 

potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów). 

 

Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz  

z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych 



podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Gdańsku oraz na stronach internetowych Miasta Gdańska www.gdansk.pl, 

www.bip.gdansk.pl i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku www.mopr.gda.pl  

www.bip.mopr.gda.pl w terminie do 14 sierpnia 2012 r. 

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz jego publikację 

na stronach internetowych Miasta Gdańska i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Gdańsku w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego, nie później 

jednak niż 3 miesiące od daty jego ogłoszenia. 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

/-/ Ewa Kamińska 
Zastępca Prezydenta 

Miasta Gdańska 


