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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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1) 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

4. Tytuł zadania publicznego Specjalistyczne wsparcie kobiet doświadczających przemocy

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-02-15 Data

zakończenia 2019-05-14

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: Fundacja Centrum Praw Kobiet
forma prawna: fundacja
KRS: 0000188668
adres siedziby: Wilcza 60/19, 00-679 Warszawa, poczta: Warszawa

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: cpk_gdansk@cpk.org.pl, telefon: 58 341 79 15, strona
internetowa: www.cpk.org.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Aleksandra Mosiołek, adres e-mail: aleksandra.mosiolek@cpk.org.pl,
telefon: 514821551, strona internetowa: www.cpk.org.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
STRESZCZENIE ZADANIA PUBLICZNEGO:

Zadanie publiczne "Specjalistyczne wsparcie kobiet doświadczających przemocy" polegać będzie na zapewnieniu
specjalistycznego wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie - na pomocy kobietom (i pośrednio ich
rodzinom) znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej jaką jest doświadczanie przemocy oraz na wyrównywaniu szans
tych kobiet i ich rodzin.

W ramach realizacji zadania około 30 kobiet zostanie objętych specjalistycznym, dostosowanym do potrzeb wsparciem.
Uczestniczkom projektu zostanie zapewniona dostępność do indywidualnych konsultacji z osobą pierwszego kontaktu
oraz do indywidualnego poradnictwa prawnego i psychologicznego.

OPIS POTRZEB WSKAZUJĄCYCH NA CELOWOŚĆ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Jak pokazują badania społeczne, analizy naukowe i statystyki przemoc wobec kobiet i przemoc w rodzinie są w Polsce
zjawiskami powszechnymi. Przemoc wobec kobiet w Polsce to jeden z najważniejszych problemów społecznych, zjawisko
dotyczące ponad połowy populacji, określane mianem przestępstwa kryminalnego najdotkliwiej odczuwanego przez
społeczeństwo (tak zwalczanie przemocy wobec kobiet i dzieci w rodzinie zostało określone w Rządowym Programie
Poprawy Bezpieczeństwa Obywateli "Bezpieczna Polska" przyjętym w 2002 roku). Szacuje się, że co roku około 800 tysięcy
kobiet doświadcza przemocy, co stanowi ponad 2 tysiące kobiet dziennie (Piotrowska, 2009).

Jednym z najdotkliwiej odczuwanych rodzajów przemocy jest przemoc w rodzinie – znęcanie się nad rodziną jest
najczęściej popełnianym przestępstwem w Polsce po przestępstwach przeciwko mieniu i życiu (Jóźwik, 2007). Rodzina
stanowi najczęstsze środowisko, w którym dochodzi do zabójstw czy ciężkich uszkodzeń ciała (Kosowska, 2013). Z powodu
przemocy domowej cierpią kobiety, mężczyźni i dzieci, statystyki pokazują jednak, że ogromna większość ofiar to kobiety i
dziewczęta (Jóźwik, 2007; TNS OBOP, 2010). Przemoc w rodzinie jest częściej przyczyną zranień i innych uszkodzeń ciała
kobiet niż wszystkie inne przyczyny: wypadki samochodowe, napady i zgwałcenia ze strony obcych napastników razem
wzięte. Liczba kobiet doświadczających przemocy w Polsce może sięgać nawet do 1 000 000 (za: prof. Beata Gruszczyńska,
Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, UW). Szacuje się, że co roku kilkaset kobiet w Polsce ginie w wyniku przemocy
w rodzinie (Jóźwik, 2007; Kosowska, 2013; Piotrowska, 2009).

Bibliografia:
- Jóźwik, Magdalena, "Część 2" [w:] Ewa Jaworska i Elżbieta Lorenc (red.), "Niezbędnik Psychologa. Przemoc wobec kobiet
w rodzinie", Centrum Praw Kobiet, Warszawa, 2007.
- Kosowska, Urszula, "Przemoc domowa wobec kobiet w Polsce. Syntetyczna analiza zjawiska" [w:] "Przemoc w rodzinie.
Analiza zjawiska na tle wybranych problemów społecznych", Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Świdwin, 2013.
- PARPA, "PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w
2016 roku. Zestawienie statystyczne", 2016.
- Piotrowska, Joanna, "Przemoc wobec kobiet: 1989-2009" [w:] Joanna Piotrowska i Agnieszka Grzybek (red.), "Raport
Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009", Fundacja Feminoteka, Warszawa, 2009.
- TNS OBOP, "Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce wobec kobiet i wobec mężczyzn. Część I – raport z badań
ogólnopolskich", Warszawa, 2010.

Przemoc wobec kobiet i przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym, występującym w dużej skali nie tylko w
zasięgu ogólnopolskim, ale również lokalnym. Potwierdzają to chociażby statystyki Fundacji Centrum Praw Kobiet (CPK).
Misją Centrum Praw Kobiet jest działanie na rzecz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w
życiu prywatnym, publicznym i zawodowym. Fundacja dąży do stworzenia warunków umożliwiających kobietom
korzystanie z należnych im praw człowieka w tym prawa do życia wolnego od przemocy i dyskryminacji oraz realizację
konstytucyjnej zasady równouprawnienia płci.

Gdański Oddział Centrum Praw Kobiet zajmuje się na co dzień udzielaniem pomocy kobietom w trudnych sytuacjach
życiowych, przede wszystkich w sytuacjach doświadczania różnych form przemocy i dyskryminacji. U podstaw naszych
działań leży przekonanie, że wspierając kobiety w dążeniu do poprawy ich sytuacji poprzez oferowanie wyspecjalizowanej
pomocy dostosowanej do ich potrzeb, najskuteczniej wspieramy w dążeniu do zmiany całą rodzinę. CPK w Gdańsku jest
placówką znaną i rozpoznawalną w środowisku pomocowym, do której niejednokrotnie kierują kobiety takie instytucje,
jak MOPR, CIK, Policja czy pracownicy sądu. Najczęściej jednak klientki deklarują, że dowiedziały się od nas dzięki
poleceniu przez inne osoby, które uzyskały w CPK skuteczną pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.

Od początku stycznia 2006 roku do końca 2018 roku specjalistki i specjaliści gdańskiego oddziału Centrum Praw Kobiet
udzielili prawie 8 500 bezpłatnych porad prawnych i prawie 5 700 bezpłatnych porad psychologicznych. Osoby pierwszego
kontaktu pracujące w sekretariacie odebrały w tym okresie ponad 21 300 telefonów od kobiet znajdujących się w
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trudnych sytuacjach życiowych, przede wszystkim doświadczających przemocy.

Tak duża grupa kobiet dotkniętych problemem przemocy i jego konsekwencjami powinna mieć zapewnioną możliwie
kompletną, kompleksową pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej, jaka je dotknęła.

DZIAŁANIA W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

1. Konsultacje z osobą pierwszego kontaktu.

Każda kobieta zgłaszająca się do Fundacji Centrum Praw Kobiet - Oddziału w Gdańsku z kwestią doświadczania przemocy
najpierw odbędzie indywidualną konsultację psychologiczną z osobą pierwszego kontaktu.

Osoba pierwszego kontaktu podczas wstępnej, indywidualnej konsultacji:
- zapewnia wsparcie psychologiczne,
- przeprowadza wywiad ze zgłaszającą się kobietą,
- dokonuje wstępnej diagnozy jej sytuacji osobistej i prawnej,
- uzyskuje od zgłaszającej się kobiety informacje o doświadczanych przez nią trudnościach i jej potrzebach,
- dokonuje oceny zagrożenia zdrowia i życia,
- ustala wspólnie ze zgłaszającą się kobietą plan działania,
- kieruje do specjalistów fundacji (psycholożek, prawniczek), a także na grupowe formy wsparcia, takie jak np. grupa
wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, różnego rodzaju warsztaty, czy spotkania informacyjno-edukacyjne (jeśli
takie są dostępne w danym momencie w fundacji),
- motywuje do korzystania z porad psychologicznych i prawnych oferowanych w fundacji oraz do uczestniczenia w
dostępnych w danym czasie w fundacji grupach wsparcia, warsztatach i zajęciach informacyjno-edukacyjnych,
- rekrutuje uczestniczki do udziału w projekcie.

Na podstawie uzyskanych informacji osoba pierwszego kontaktu kwalifikuje bądź nie kwalifikuje zgłaszające się kobiety do
udziału w projekcie.

Osoba pierwszego kontaktu wypełnia następującą dokumentację:
- Kartę klientki,
- Kwestionariusz wywiadu,
- Kwestionariusz oceny zagrożeniem ciężkim uszkodzeniem ciała lub zabójstwem,
- Kwestionariusz rekrutacyjny do projektu.

Konsultacje z osobą pierwszego kontaktu będą odbywać się w ramach dyżurów osoby pierwszego kontaktu, które
odbywać się będą w różnych dniach tygodnia, od poniedziałku do piątku, w różnych godzinach, zarówno rano, po
południu, jak i późnym popołudniem. Dyżury mogą być ustalane również indywidualnie, w zależności od potrzeb
zgłaszających się kobiet. Dyżury mogą odbywać się także przed otwarciem oddziału Centrum Praw Kobiet, to znaczy przed
godziną 10:00, jak i po zamknięciu oddziału, to znaczy po godzinie 18:00 (od poniedziałku do czwartku) i po godzinie 15:00
(w piątki).

Około 30 indywidualnych konsultacji z osobą pierwszego kontaktu.

2. Udział specjalistek (psycholożek) Fundacji Centrum Praw Kobiet - Oddziału w Gdańsku w grupach roboczych
organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku (konsultacje z osobą pierwszego kontaktu).

Specjalistki Fundacji Centrum Praw Kobiet - Oddziału w Gdańsku wezmą udział w około 30 grupach roboczych
organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku - w grupach roboczych z kobietą, co do której istnieje
podejrzenie, że doświadcza przemocy lub z kobietą, która doświadcza przemocy.

3. Wsparcie psychologiczne - indywidualne konsultacje z psychologiem.

Porady psychologiczne stanowią bardzo istotną formę wsparcia w trakcie wychodzenia z problemu przemocy w rodzinie.
Oferowane indywidualne wsparcie psychologiczne pozwala na nawiązanie opartej na zaufaniu relacji z psychologiem i
dostosowanie celu pracy specyficznie do sytuacji klientki. Niejednokrotnie jest to pierwsza osoba, której zgłaszająca się do
nas kobieta wyznaje prawdę o swoich doświadczeniach, decydując się na pokonanie obezwładniającego dotąd wstydu.

W swojej pracy psycholog koncentruje się w pierwszej kolejności na podjęciu działań zmierzających do zapewnienia
klientkom i ich rodzinom bezpieczeństwa w kryzysie. Następny etap to odbarczenie klientki z poczucia winy i
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odpowiedzialności za doznawaną krzywdę, wspólne budowanie planu poprawy sytuacji, w tym pomoc w wychodzeniu z
doznawanej przemocy, jak również wzmacnianie zasobów i kompetencji klientki, ocena szans na naprawę związku i jeśli
jest taka potrzeba, wspieranie w dążeniu klientki do usamodzielnienia, naprawy relacji z bliskimi, polepszenia kompetencji
rodzicielskich.

Wsparcie psychologiczne nastawione jest na lepsze rozumienia siebie, swoich uczuć i zachowań oraz szukania lepszych
sposobów funkcjonowania przez uczestniczki projektu, nastawione jest na motywowanie i wsparcie we wprowadzaniu
pozytywnych zmian w życiu kobiet, skuteczne chronienie się przed doznawaną przemocą, wzmocnienie poczucia własnej
wartości oraz poczucia sprawstwa, nastawione jest na wzmocnienie osób, tak by mogły zapewnić bezpieczeństwo sobie
oraz innym członkom rodziny, w tym dzieciom.

Porady psychologiczne udzielane będą jednorazowo, kilkukrotnie lub długofalowo – w zależności od zgłaszanych potrzeb
danej kobiety. Mają formę 60-cio minutowych spotkań z możliwością umówienia się na kolejne, regularne wizyty. Na
porady psychologiczne można umawiać się osobiście w sekretariacie lub telefonicznie w godzinach otwarcia oddziału. Na
konsultację z psychologiem czeka się od jednego dnia do około tygodnia.

Około 67 indywidualnych konsultacji z psychologiem.

4. Poradnictwo prawne - indywidualne konsultacje z prawnikiem.

Poradnictwo prawne dotyczy przede wszystkim: spraw karnych dotyczących pobić, znęcania się i nękania, procedury
Niebieskiej Karty, skierowania na przymusowe leczenie, eksmisji, prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw rozwodowych,
regulowania kontaktów z dziećmi, zasądzania alimentów, spraw majątkowych, mieszkaniowych, spraw z zakresu prawa
cywilnego (spadki, odpowiedzialność za długi), podniesienia świadomości odnośnie udziału dzieci w problemie przemocy,
doradztwa w sprawie cywilnych i karnych środków ochrony przed przemocą domową, poszerzenia wiadomości o wpływie
bezpieczeństwa dziecka w rodzinie na wykonywanie władzy rodzicielskiej, wsparcia w podejmowaniu działań i środków
prawnych w przypadku kryzysu ekonomicznego. Ważną częścią porady jest pomoc przy pisaniu pism procesowych, przy
czym zachęcamy klientki do samodzielnego sporządzania prostszych pism, co daje poczucie sprawstwa i wpływu na
toczącą się sprawę.

Poradnictwo prawne pozwala na przekazanie najważniejszych informacji o prawach i możliwościach uzyskania pomocy w
sytuacji doznawania przemocy, podnosi wiedzę w zakresie praw osób doświadczających przemocy i sposobów
egzekwowania tych praw. Wszystkie te kompetencje wpływają pozytywnie na poczucie sprawczości i możliwości wzięcia
odpowiedzialności za życie swoje i najbliższych.

Porady prawne udzielane będą podczas stałych dyżurach prawników, którzy przyjmują w godzinach przedpołudniowych
jak i po południu w godzinach otwarcia oddziału. Na porady prawne można umawiać się osobiście w sekretariacie lub
telefonicznie w godzinach otwarcia oddziału. Na konsultację z prawnikiem czeka czeka się od jednego dnia do około
tygodnia. W spawach wymagających szybkich działań - dostępna jest pomoc poza wyznaczoną kolejnością tzw.
interwencja prawna np. w sytuacjach szybkich terminów pism procesowych. Niekiedy prawniczki mogą udzielać także
porad przez telefon, co uzasadnione jest sytuacją dzwoniących kobiet – np. w sytuacji gdy mają pod opieką osobę zależną
lub są osobami z niepełnosprawnościami. W wyjątkowych sytuacjach, gdy wymaga to osobistego kontaktu - możliwy jest
dojazd do klientki.

Około 30 indywidualnych konsultacji z prawnikiem.

ZASOBY KADROWE PRZEWIDZIANE DO ZAANGAŻOWANIA PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Kalina Halemba – magister psychologii, psychologię ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim w 2017 roku. Szkoliła się z
zakresu interwencji kryzysowej i pracy z osobami doświadczającymi przemocy (Zespół Placówek Specjalistycznych w
Gdyni; 2016.11–2017.03) oraz pracy z osobą po doświadczeniu traumatycznym (Zespół Placówek Specjalistycznych w
Gdyni; 2018.07), Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Centrum Rozwiązań w Gdyni; 2017.04 – 2017.06), Rodziny w
kręgu przemocy (2014.05), Studium Asystenta Środowiskowego (2018.02–2018.09) oraz Otwartego Dialogu
(2017.11–2019.10). Aktualnie szkoli się z zakresu Psychotraumatologii Praktycznej (Pomorskie Centrum
Psychotraumatologii; od 2017.10). Od 2018.10 uczestniczy w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie
Humanistycznospołecznym w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie.
Pracuje jako asystentka środowiskowa w ramach Gdańskiego Modelu Deinstytucjonalizacji Usług Świadczonych na rzecz
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (od 2017.10) oraz jako psycholożka w projekcie Ośrodek Wsparcia Rodzin (od 2018.06)
w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”.
Współpracuje z Centrum Praw Kobiet (od 2016.10), gdzie udziela indywidualnej pomocy psychologicznej, prowadzi grupy
wsparcia dla kobiet doświadczającymi przemocy oraz uczestniczy w spotkaniach grup roboczych w ramach współpracy
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Centrum Praw Kobiet z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Od 2018.06 do 2018.12 pracowała w Centrum Praw Kobiet
w ramach projektu “Kompleksowe wsparcie kobiet doświadczających przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym”,
gdzie prowadziła indywidualne konsultacje wstępne, poradnictwo psychologiczne oraz monitoring sytuacji klientek
biorących udział w projekcie.
W przeszłości była związana z m.in.: Domem Pomocy Społecznej w Sopocie (2014.03–2015.07), Centrum Aktywizacji i
Integracji Społecznej “Glanik” oraz Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej “Mrowisko” (2016.07–2017.01), Hospicjum
im. Ks. Dutkiewicza w Gdańsku (2014.09–2015.03), Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni (2016.07–2017.12).
Pracowała w Zespole Placówek Specjalistycznych w Gdyni z osobami dotkniętymi kryzysami psychicznym
(2018.03–2018.09).

Oliwia Górko - magister psychologii, psychologię ukończyła na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie
(2017). Ukończyła wiele szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej oraz pracy z osobą w kryzysie, w tym: I stopień
szkolenia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w
Sopocie, certyfikat, 2016), Interdyscyplinarne Szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w
rodzinie (PARPA + Niebieska linia, certyfikat, 2016), Różne oblicza pedofilii: perspektywa sprawcy, biorcy i otoczenia
(SWPS Sopot, 2015), Czynniki wpływające na wiarygodność świadków przestępstw (SWPS Sopot, 2015), Draw the line:
Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy seksualnej (Fundacja Feminoteka, 2018).
W trakcie rozwoju ścieżki terapeutycznej: ukończony I rok szkoły psychoterapii i terapii psychodynamicznej oraz
intensywny trening wakacyjny w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (w trakcie realizacji, od 2016). W trakcie
szkolenia z zakresu psychotraumatologii praktycznej w Pomorskim Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku we
współpracy z Instytutem Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium (w trakcie realizacji, od 2018).
Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPP) od 2017 roku.
Ponadto psycholożka w Fundacji Centrum Praw Kobiet, gdzie rozpoczynała swoje doświadczenie zawodowe w 2016 roku
(najpierw jako osoba pierwszego kontaktu, a później jako psycholożka udzielająca porad psychologicznych). Ukończyła z
wyróżnieniem program stażowo-wolontaryjny organizowany przez Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku, gdzie
obecnie pracuje w projekcie dyżurów interwencyjnych jako wsparcie służb na terenie miasta Gdańsk – sekcja ratowników
dziecka oraz pełni rolę psychologa – interwenta podczas dyżurów nocnych. Trenerka umiejętności miękkich oraz
animatorka społeczności lokalnej. Obecnie pracuje w charakterze terapeutki w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gdyni.

Paulina Chachuła - magister psychologii, psycholożka i psychoterapeutka. Studia psychologiczne o specjalnościach
Psychologia Kliniczna oraz Patologie Społeczne i Psychologia Sądowo-Penitencjarna ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim
(2014). Następnie kształciła się w ramach 5-letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego akredytowanego
przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne ("Podejście Systemowo-Psychodynamiczne". Psychoterapia Zintegrowana
atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin PTP. Wcześniej ukończone 2 części
szkolenia "Systemowe rozumienie rodziny", które zostały kontynuowane w ramach szkolenia całościowego z
poszerzeniem o część psychodynamiczną).
Ponadto zrealizowała szereg krótkoterminowych szkoleń z zakresu diagnostyki psychologicznej, interwencji kryzysowej czy
pracy terapeutycznej dotyczącej wybranych zagadnień tematycznych: "Doskonalenie umiejętności pracy z osobami
straumatyzowanymi w ramach interwencji kryzysowej", Szkolenie dotyczące więzi i metod ich diagnozowania,
prowadzone dla pracowników Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku, Szkolenie z zakresu metod leczenia
niepłodności, Szkolenie „Wsparcie psychologiczne dla osób LGBTQ”, organizowane przez Stowarzyszenie Kampania
Przeciw Homofobii, "Zaburzenia odżywiania się" - warsztaty psychoedukacyjne zorganizowane przez Dolnośląskie
Centrum Psychoterapii, Cykl szkoleniowy „Neuropsychologia w praktyce klinicznej” organizowany przez Pracownię
Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin w Sopocie: „Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń
wzrokowo przestrzennych - rodzaje zaburzeń, metody diagnostyczne, interwencje terapeutyczne”, „Zmiany osobowości i
zaburzenia emocjonalno-afektywne u osób z uszkodzeniem mózgu: przyczyny, charakterystyka kliniczna, interwencje
terapeutyczne”, „Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń pamięci i uwagi - diagnoza i możliwości terapeutyczne”,
„Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń praksji”, „Neuropsychologiczna diagnoza różnicowa zespołów
otępiennych”, Tematyczne szkolenia krótkoterminowe organizowane przez Pracownię Pomocy Psychologicznej dla Dzieci,
Młodzieży i Rodzin w Sopocie: „Podstawy wykorzystania testu MMPI - badanie, interpretacja, opracowanie wyników”,
„Kiedy lęk z przeciwnika staje się sprzymierzeńcem - 10 kroków terapii lęku”, „Tajemnice okaleczonego soma i psyche:
zachowania autoagresywne kompleksowy model pomocy”, „Formy pomocy wobec pacjentów doświadczających różnych
postaci lęku
Na zawodowe doświadczenia składa się m.in. 2-letni staż w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, praca w
obszarze interwencji kryzysowej, gdzie zajmowała się udzielaniem pomocy osobom doświadczającym kryzysów
psychologicznych (również związanych z doświadczaniem przemocy), zarówno w formie krótkoterminowej pomocy
terapeutycznej, jak i na miejscu zdarzenia, we współpracy z policją oraz innymi służbami. Pracująca wolontaryjnie, a
później zawodowo na stanowisku terapeuty w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gdyni, współpracującym ze
Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia w Gdyni. Jednocześnie pracując w obszarze interwencji kryzysowej zajmowała się
prowadzeniem szkoleń/warsztatów dla specjalistów innych dziedzin, m.in. z zakresu nawiązywania pierwszego kontaktu z
osobą doświadczającą przemocy czy pracy z dziećmi po nadużyciach seksualnych. Posiada również doświadczenie
zawodowe w obszarze wspierania rodziny, które uzyskałam pracując jako psycholog w Powiatowym Centrum Pomocy
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Rodzinie, gdzie prowadziła konsultacje dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz pomoc psychologiczną dla
dzieci i młodzieży przebywających w systemie pieczy zastępczej. Jako psycholog w Ośrodku Adopcyjnym zajmowała się
pracą diagnostyczną i opiniodawczą, również na zlecenie sądu, poradnictwem rodzinnym, pracą szkoleniową i innymi
zadaniami mającymi na celu przygotowanie przyszłych rodziców adopcyjnych do właściwego pełnienia tej roli. W chwili
obecnej zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem psychoterapii w ramach prywatnego gabinetu, a od kilku lat
współpracuję z organizacjami pozarządowymi na terenie Trójmiasta, w tym z Centrum Praw Kobiet w Gdańsku (od 2015).

Marta Łyzińska - magister psychologii, psychologię ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim (2017). Na studiach
ukończonych z wynikiem bardzo dobrym, obroniła pracę zatytułowaną „Transgeneracyjny przekaz traumy w drugim
pokoleniu po Holokauście – analiza przypadków”. Zainteresowanie obszarem badania oraz leczenia traumy rozwija na
szkoleniu z zakresu psychotraumatologii praktycznej w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii we współpracy z
Instytutem Terapii Zintegrowanej w Monachium.
Umiejętności z zakresu interwencji kryzysowej doskonaliła podczas programu stażowego przeznaczonego dla studentów i
absolwentów psychologii oraz warsztatów Interwencji Kryzysowej i Pracy z Osobami Doświadczającymi Przemocy w
Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gdyni (2015 - 2017). Odbyła także szkolenie kwalifikacyjne poprzedzające rozpoczęcie
nauki w ramach Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji.
Ukończyła również Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w
Warszawie (2016-2017), wyposażające w praktyczne umiejętności potrzebne do udzielania pomocy psychologicznej
osobom z trudnościami życiowymi i kryzysami psychicznymi.
Aktualnie zawodowo związana jest z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Gdyni. Od 2016 roku współpracuje z Fundacją
Centrum Praw Kobiet, gdzie udziela wsparcia psychologicznego kobietom doświadczającym przemocy oraz innych
trudności życiowych.

Magdalena Długołęcka - magister psychologii, psychologię ukończyła na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS
w Sopocie (2016). Psycholog, psychoterapeutka i nauczycielka uważności. Prowadzi psychoterapię indywidualną i
grupowe treningi uważności.
Ukończyła liczne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i terapii m.in.: I stopień Szkoły Psychoterapii Poznawczo-
Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Sopocie, trening umiejętności DBT, I stopień Terapii Skoncentrowanej na
Rozwiązaniach, kurs podstawowy i zaawansowany Terapii Akceptacji i Zaangażowania, kurs Terapii Akceptacji i
Zaangażowania i mindfulness w leczeniu traumy, Wprowadzenie do Terapii Dialektyczno-Behawioralnej DBT, Systemowa
terapia rodzin: Interwencja kryzysowa, Wykorzystanie seksualne dziecka: rozpoznanie.
Uczestniczy w czteroletnim programie przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Szkole Psychoterapii
Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.
Doświadczenie kliniczne zdobyła w Pomorskim Centrum Toksykologii, Centrum Interwencji Kryzysowej, Wojewódzkim
Szpitalu Psychiatrycznym oraz Hospicjum im. Dutkiewicza. Od 2016 roku współpracuje z Fundacją Centrum Praw Kobiet,
gdzie udziela wsparcia psychologicznego kobietom doświadczającym przemocy oraz innych trudności życiowych.
Kwalifikacje do prowadzenia treningu uważności uzyskała w Breathworks Mindfulness w Wielkiej Brytanii, gdzie nauczyła
się jak wykorzystywać praktykę uważności w pracy ze stresem, wypaleniem, przewlekłą chorobą i chronicznym bólem.
Prowadziła warsztaty i treningi Mindfulness w Centrum Praw Kobiet, Klinice Stresu, Akademii Walki z Rakiem oraz na
Uniwersytecie SWPS. Posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Mindfulness.
Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-
Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Mindfulness.

Kamila Szymecka-Owen - magister psychologii, psychologię ukończyła na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS
w Sopocie, psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (Szkoła Wyższa
Psychologii Społecznej, Sopot.
Ukończyła I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w
Sopocie, certyfikat). Posiada dyplom coacha - ukończyła szkolenie coachingu (zgodnie ze standardami ICF) zorganizowane
przez Agencję Rozwoju Pomorza w Gdańsku. Ukończyła również warsztaty “Prawa osób doświadczających przemocy w
rodzinie” oraz “Prawa osób doświadczających przemocy seksualnej” organizowane przez Fundację Centrum Praw Kobiet -
Oddział w Gdańsku (2018).
Doświadczenie zdobywała w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku oraz
Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień. Pracuje z osobami dorosłymi - w swojej pracy opiera się na modelu
poznawczo-behawioralnym, wykorzystuje również Terapię Akceptacji i Zaangażowania. Posiada wiedzę i doświadczenie
między innymi w pracy z osobami z traumą, zaburzeniami adaptacyjnymi, lękiem, depresją, zaburzeniami odżywiania czy
też zaburzeniami osobowości. Od 2015 roku współpracuje z Fundacją Centrum Praw Kobiet, gdzie udziela wsparcia
psychologicznego kobietom doświadczającym przemocy oraz innych trudności życiowych - prowadzi konsultacje, porady
psychologiczne oraz psychoterapię krótkoterminową.
Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej.

Izabela Duczyńska - magister prawa (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji). Ukończyła studia
podyplomowe z prawa medycznego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz kurs mediatora "Wiosenna szkoła
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mediacji" organizowany przez Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych. Radczyni prawna od
2011 roku (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku), posiadająca własną kancelarię prawną, specjalizująca się m.in
w prowadzeniu procesów z prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Wolontariuszka współpracująca z Fundacją Centrum Praw Kobiet (od 2012 roku) i innymi organizacjami pozarządowymi,
udzielająca porad prawnych, prowadząca szkolenia i warsztaty dotyczące tematyki przeciwdziałania przemocy, udzielająca
porad prawnych pokrzywdzonym przestępstwem w ramach programu Fundusz Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem i
Pomocy Postpenitencjarnej, współpracująca z Komisją ds. kontaktu z samorządami, organizacjami pozarządowymi i praw
człowieka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.
Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji z zakresu przeciwdziałania przemocy. Ukończyła między innymi 3-dniowe
szkolenie "Praca z kobietami doświadczającymi przemocy" w ramach projektu Instytut Sprawiedliwości dla Kobiet
Doświadczających Przemocy, organizowanego przez The Institute of Justice i The Vital Voices przy współpracy z
Departamentem Stanów Zjednoczonych (Warszawa, 2018), a także szkolenie "Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa",
zorganizowane wspólnie przez Council of Europe, Naczelną Radę Adwokacką oraz Krajową Izbę Radców Prawnych (2018-
2019).

Barbara Sikorska - magister prawa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie); obecnie uczestniczka Studiów
podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Prawo Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii.
Radczyni prawna od 2016 roku (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku), posiadająca własną kancelarię prawną.
Wykazuje się bogatym doświadczeniem pracy zarówno w przedsiębiorstwach państwowych, jak i prywatnych oraz
długoletnią pracą w Kancelariach prawnych.
Uczestniczka wielu szkoleń: „Prawnicy na rzecz Równości. Lokalne platformy współpracy” (2015/2016)", "Negocjacje
perswazyjne" (2016), "Szkolenie BAZOWE z Mediacji" (2017), "Mediacje karne" (2017), szkolenie z wybranych zagadnień z
ochrony danych osobowych. Od stycznia 2017 udziela porad prawnych w ramach Nieodpłatnych Punktów Porad
Prawnych w Malborku i Pruszczu Gdańskim; uczestniczka przedsięwzięć Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, w
tym uczestniczka Niebieskiego Parasolu Radcy Prawnego. Od lipca 2017 wolontariuszka Fundacji Centrum Praw Kobiet w
Gdańsku, gdzie udziela porad prawnych kobietom doświadczającym przemocy, dyskryminacji czy innych trudności
życiowych, a także gdzie prowadzi warsztaty dotyczące przeciwdziałania przemocy.

Karolina Malinowska, magister prawa (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański, studia wyższe na kierunku
Prawo, jednolite, pięcioletnie, stacjonarne; 2013). Zdała pracę magisterską z postępowania cywilnego z oceną bardzo
dobrą. W latach 2019/2020 zaklasyfikowana na drugą edycję studiów podyplomowych, w ramach unijnego projektu, na
kierunku „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” na UAM w Poznaniu.
Poza kilkuletnim stażem w kancelarii i praktykami w urzędach miasta i skarbowym, czy różnych wydziałach sądów
powszechnych (co pomogło jej poznać, obyć się i wdrożyć w procedury, którymi rządzą się konkretne sprawy – cywilne,
karne, gospodarcze, a także wieczystoksięgowe), od 2013 roku prowadzi własną działalność gospodarczą – doradztwo
prawne. Po odbyciu, przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, trzyletniej aplikacji radcowskiej, z wynikiem
pozytywnym złożyła egzamin zawodowy i uzyskała wpis na listę radców prawnych.
Od 2015 roku współpracuje z Fundacją Centrum Praw Kobiet, gdzie udziela porad prawnych kobietom doświadczającym
przemocy, dyskryminacji czy innych trudności życiowych (wcześniej w filii Centrum Praw Kobiet w Starogardzie Gdańskim,
a obecnie w gdańskim oddziale fundacji). Ponadto udziela pomocy pro publico bono w postaci szkoleń dla dzieci i
młodzieży w zakresie prawa. Współpracuje również w charakterze radcy prawnego z Kobieta i Rozwód w Starogardzie
Gdańskim.
Od września 2017 roku Stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, specjalizacja: prawo cywilne,
gospodarcze, rodzinne. Ukończyła szkolenia: „Mediacje, przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora” (Centrum
Szkoleń Prawnych, certyfikat, wrzesień 2017), „Mediator rodzinny, szkolenie specjalistyczne” (Centrum Szkoleń
Prawnych).
Ukończyła także szkolenia: "Niezbędnik wolontariuszki i wolontariusza CPK. Szkolenie podnoszące kwalifikacje w zakresie
pierwszego kontaktu z osobami doświadczającymi przemocy" (11.11.2017, Fundacja Centrum Praw Kobiet - Oddział w
Gdańsku) oraz szkolenie "Upadłość konsumencka" (Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób
Zadłużonych, Gdańsk. 8.05.2018). Posiada także certyfikat ukończenia dwuletniego kursu z zakresu specjalistycznego
języka angielskiego – prawniczego.

Cel realizacji zadania
CELE REALIZACJI ZADANIA:

- zapewnienie około 30 kobietom z doświadczeniem przemocy specjalistycznego, dostosowanego do potrzeb wsparcia
psychologicznego i prawnego,
- podniesienie wiedzy uczestniczek o prawnych i proceduralnych możliwościach uzyskania pomocy w sytuacji doznawania
przemocy,
- podniesienie wiedzy uczestniczek o zjawisku przemocy,
- zwiększenie poczucia wpływu na własne życie i możliwości poprawy swojej sytuacji,
- zwiększenie motywacji do podjęcia działań na rzecz poprawy / zmiany swojej sytuacji.
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Miejsce realizacji zadania
Miejscem realizacji zadania publicznego będzie siedziba Fundacji Centrum Praw Kobiet - Oddział w Gdańsku mieszcząca
się przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11/2 w Gdańsku. Fundacja wynajmuje lokal na zasadach użyczenia od Miasta Gdańsk z
przeznaczeniem na siedzibę i realizację celów statutowych. Lokal pozostaje do dyspozycji Fundacji przez cały okres
realizacji planowanego zadania - obecna umowa najmu obowiązuje do 2020 roku.

Lokal usytuowany jest na wysokim parterze i ma bardzo dobre położenie. Znajduje się w centrum Gdańska (Śródmieście),
w niewielkiej odległości od wszystkich środków komunikacji miejskiej: maksymalnie 10 minut pieszo od przystanków SKM:
Gdańsk Główny i Gdańsk Stocznia, kilka minut pieszo od przystanku tramwajowego plac Solidarności, kilkanaście minut
pieszo od przystanków tramwajowych i autobusowych w Gdańsku Głównym. Dzięki takiemu usytuowaniu dojazd do CPK z
każdego miejsca w Gdańsku jest łatwy. Wielokrotnie klientki Fundacji doceniały położenie oddziału i to, że łatwo się do
niego dostać. Łatwość dojazdu może działać zachęcająco na część potencjalnych odbiorczyń projektu - może pozytywnie
wpływać na to, że zdecydują się przyjechać do Fundacji i skorzystać z oferowanego wsparcia.

Lokal gdańskiego oddziału CPK jest przystosowany do prowadzenia poradnictwa indywidualnego oraz zajęć grupowych.
Oddział CPK w Gdańsku to lokal o pow. 159,99 m kw., w skład którego wchodzą: biuro (sekretariat), 3 pokoje porad, które
mogą - w zależności od potrzeb - zostać wykorzystane na indywidualne konsultacje z osobą pierwszego kontaktu, na
indywidualne porady prawne i psychologiczne, a także na prowadzenie zajęć grupowych (spotkań, superwizji czy
warsztatów). Oprócz tego w skład lokalu wchodzi pokój do pracy dla osoby zarządzającej gdańskim oddziałem Fundacji,
toaleta, kuchnia (pomieszczenie socjalne), korytarz (poczekalnia) oraz sala konferencyjna (którą CPK współdzieli z Centrum
Wsparcia Imigrantów i Imigrantek). W sali konferencyjnej mogą odbywać się zarówno porady prawne, jak i warsztaty,
spotkania, szkolenia.

Gdański oddział Centrum Praw Kobiet posiada również wszystkie niezbędne rzeczy do obsługi projektu, to jest: sprzęt
komputerowy z dostępem do internetu (trzy zestawy), sprzęt biurowy: drukarki, skaner, kopiarkę, projektor i ekran
projekcyjny, telefony (stacjonarny i komórkowy) oraz meble biurowe wchodzące w skład wyposażenia wymienionych
pomieszczeń.

Zasoby lokalowe i rzeczowe są zatem wystarczające do realizacji projektu.

Miejscem realizacji zadania publicznego będą również miejsca spotkań grup roboczych, wskazane przez Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Grupa odbiorców zadania
Odbiorczyniami zadania publicznego są dorosłe kobiety, które doświadczają przemowy w rodzinie lub w bliskich
związkach.

Przewidziana liczba odbiorczyń to około 30 kobiet.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wkładem osobowym wykorzystanym do realizacji projektu będzie praca osób pracujących w sekretariacie Fundacji
Centrum Praw Kobiet - Oddział w Gdańsku, odpowiedzialnych za obsługę administracyjną oddziału (zarządzanie grafikiem
konsultacji z osobą pierwszego kontaktu oraz grafikiem porad psychologicznych i prawnych, umawianie na konsultacje z
osobą pierwszego kontaktu, na porady prawne i psychologiczne świadczone w fundacji, prace biurowo-administracyjne,
prowadzenie dokumentacji zgodnie z wewnętrznymi procedurami przyjętymi w fundacji, budowanie baz danych).

Wkładem rzeczowym wykorzystanym do realizacji projektu będzie siedziba Fundacji Centrum Praw Kobiet - Oddział w
Gdańsku (opisana powyżej): pomieszczenia do udzielania indywidualnych konsultacji z osobą pierwszego kontaktu,
indywidualnych porad prawnych i psychologicznych, sekretariat, a także sprzęty do obsługi projektu.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
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REZULTATY POLICZALNE:

- objęcie specjalistycznym wsparciem około 30 kobiet doświadczających przemocy w rodzinie lub bliskich związkach -
około 30 kobiet objętych przynajmniej jedną formą pomocy (pomoc prawna i/lub psychologiczna) - ewaluacja na
podstawie udokumentowania odbytych porad (Karta klientki wypełniana na bieżąco, w której odnotowuje się udzielane
formy wsparcia),
- udzielenie około 30 konsultacji z osobą pierwszego kontaktu - ewaluacja na podstawie udokumentowania odbytych
konsultacji (Karta klientki wypełniana na bieżąco, w której odnotowuje się udzielane formy wsparcia),
- udzielenie około 30 konsultacji z osobą pierwszego kontaktu podczas grup roboczych organizowanych przez Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku,
- udzielenie około 67 porad psychologicznych - ewaluacja na podstawie udokumentowania odbytych porad (Karta klientki
wypełniana na bieżąco, w której odnotowuje się udzielane formy wsparcia),
- udzielnie około 30 porad prawnych - ewaluacja na podstawie udokumentowania odbytych porad (Karta klientki
wypełniana na bieżąco, w której odnotowuje się udzielane formy wsparcia).

REZULTATY MIĘKKIE:

- podniesienie poziomu wiedzy uczestniczek o prawnych i proceduralnych możliwościach uzyskania pomocy w sytuacji
doznawania przemocy - ankieta ewaluacyjna,
- podniesienie poziomu wiedzy uczestniczek o zjawisku przemocy - ankieta ewaluacyjna,
- zwiększenie poczucia wpływu na własne życie i możliwości poprawy swojej sytuacji - ankieta ewaluacyjna,
- zwiększenie motywacji do podjęcia działań na rzecz poprawy / zmiany swojej sytuacji - ankieta ewaluacyjna.

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 z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1

Wynagrodzenie osób pierwszego
kontaktu (45,00 zł x 60 godzin, w tym
30 h indywidualnych konsultacji z
osobą pierwszego kontaktu w
Fundacji Centrum Praw Kobiet -
Oddział w Gdańsku oraz 30 h
konsultacji z osobą pierwszego

kontaktu podczas grup roboczych
organizowanych przez Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie)

2 700,00 zł 2 700,00 zł 0,00 zł

2
Wynagrodzenie osób udzielających

porad psychologicznych (75,00 zł x 67
godzin)

5 025,00 zł 5 025,00 zł 0,00 zł

3 Wynagrodzenie osób udzielających
porad prawnych (75,00 zł x 30 godzin) 2 250,00 zł 2 250,00 zł 0,00 zł

4

Wynagrodzenie osób pracujących w
sekretariacie Fundacji Centrum Praw
Kobiet - Oddział w Gdańsku - obsługa
administracyjna oddziału (450,00 zł x

3 miesiące)

1 350,00 zł 0,00 zł 1 350,00 zł

5

Koszt pomieszczeń do udzielania
konsultacji z osobą pierwszego
kontaktu oraz porad prawnych i
psychologicznych (30,00 zł x 157

godzin)

4 710,00 zł 0,00 zł 4 710,00 zł
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Koszty ogółem: 16 035,00 zł 9 975,00 zł 6 060,00 zł

Oświadczam(y), że:

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

podatkowych;
5) 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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