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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Urząd Miejski w Gdańsku

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

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 e-mail, numer telefonu

Nazwa: POLSKIE CENTRUMMEDIACJI , Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000029263, Kod pocztowy: 03-468, Poczta:Warszawa, Miejscowość:WARSZAWA, Ulica:
JAGIELLOŃSKA, Numer posesji: 122, Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina:
Praga-Północ (dzielnica), Strona www: , Adres e-mail: pcmtrojmiasto@gmail.com, Numer telefonu:
502209729,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 80-363, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Piastowska, Numer posesji: 89
, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk,
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Katarzyna Stryjek
 
Adres e-mail: kstryjek@interia.pl Telefon: 502209729

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Konferencja "Rodzina w kryzysie okołorozwodowym"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.12.2021 Data
zakończenia

19.12.2021
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3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Opis zadania

Konferencja skierowana do osób ( rodziców),będących w sytuacji rozstania. Celem konferencji ( on
line) jest zapobieganie kryzysom dotykających wszystkich członków rodziny ( rodzice i dzieci) w
związku z rozstaniem. Zwiększenie wiedzy i świadomości rodziców na temat emocji i zachowań w
sytuacjach kryzysowych ma zapobiegać alienacji rodzicielskiej i/lub krzywdzeniu dzieci. Wiele
nieporządanych działań rodziców wynika z braku wiedzy ( psychologicznej i prawnej), wstydu i lęku,
które towarzyszą rozstaniom. Pragniemy wskazać źródła pozyskiwania informacji, sposoby radzenia
sobie w trudnych sytuacjach, możliwości prawne oraz zastosowanie mediacji . Realizacja tego
zadania ma charakter profilaktyczny.
Konferencja będzie podzielona na bloki tematyczne.
1. Blok o tematyce prawnej, czyli niezbędne informacje dla osób w rozstaniu. Jakie sprawy należy
uregulować w sytuacji rozstania/rozwodu. czym są kontakty, obowiązek alimentacyjny, władza
rodzicielska, na czym polega opieka naprzemienna.
2. Blok poświęcony dziecku i jego emocjom w sytuacji rozstania rodziców. Jak dzieci rozumieją
zjawisko rozwodu i jak mogą reagować. Co warto powiedzieć dzieciom i jak informować o kryzysie
w rodzinie szkołę/przedszkole.
3. Kolejny blok dotyczy emocji, zachować, problemów które dotyczą osób rozstających się. czego
obawiają się kobiety/matki a z czym borykają się mężczyźni/ojcowie. Gdzie szukać wsparcia? Na
czym polega przepracowane rozstanie.
4. Ostatni blok dotyczy informacji o mediacji w sprawach rozwodowych/rozstaniowych. Kiedy i
dlaczego warto z niej korzystać, jaką moc prawna ma ugoda zawarta przed mediatorem.

Miejsce realizacji

konferencja on line

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

wyposaża uczestników w elementy
wiedzy z zakresu prawa rodzinnego

minimum 50% badanych
wskaże zasadność realizacji
takich projektów;

informacje zwrotne od
uczestników konferencji

wyposaża uczestników w wiedzę z
zakresu zachowań dziecka w sytuacji
rozstania rodziców

minimum 50% badanych
wskaże zasadność realizacji
takich projektów;

informacje zwrotne od
uczestników konferencji

wyposaża uczestników w wiedzę
dotycząca kryzysu rozstania

minimum 50% badanych
wskaże zasadność realizacji
takich projektów;

informacje zwrotne od
uczestników konferencji
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5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

Jesteśmy oddziałem stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji, które powstało w 2000 roku. W
Trójmieście, początkowo z siedzibą w Sopocie, działamy od 2006 roku. Jako stowarzyszenie
jesteśmy kontynuatorami działalności Zespołu ds. Wprowadzenia Mediacji w Polsce. Mamy więc
doświadczenie wdrażania mediacji jako instytucji prawnej do polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Jesteśmy najstarszym i najliczniejszym stowarzyszeniem w Polsce. W trakcie swojej działalności,
opartej na wiedzy i doświadczeniu zdobytych w wyniku współpracy z niemieckimi ośrodkami
mediacji, najpierw Zespół, a następnie stowarzyszenie Polskie Centrum Mediacji, prowadziło
szeroką działalność edukacyjną. Przeszkoliło ponad 400 przyszłych mediatorów z całej Polski,
rozpowszechniało ideę sprawiedliwości naprawczej wśród przedstawicieli polskiego wymiaru
sprawiedliwości (sędziów, prokuratorów, służb jednostek penitencjarnych) i szerokich kręgów
polskiego społeczeństwa. W 1997 roku, między innymi na bazie doświadczeń zdobytych w trakcie
realizacji eksperymentalnego programu mediacji, między pokrzywdzonym a sprawcą czynu
karalnego, zostały opracowane i ostatecznie wprowadzone zmiany w kodyfikacji karnej dotyczące
wprowadzenia instytucji mediacji do kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego.

Wielu obecnie działających mediatorów, to absolwenci naszych studiów podyplomowych i kursów.
Szkolimy także sędziów, pełnomocników, prokuratorów, funkcjonariusz Policji i Straży Miejskiej oraz
pracowników opieki i pieczy zastępczej. Patronujemy kierunkom kształcenia na uniwersytetach i
uczelniach wyższych. Objęliśmy patronatem klasy mediacyjne w IV Liceum Ogólnokształcącym w
Gdańsku ( nasza koncepcji merytoryczna). Promujemy mediację jako kompetencje społeczną
przyszłości . Realizowaliśmy projekty Marszałków województw : pomorskiego i wielkopolskiego.
Realizowaliśmy granty miejskie ( np. Gdańsk, Sopot, Tczew Malbork, Starogard Gd.) i gminne (
Starogard Gdańsk, Tczew, Kartuzy).

Od 2010 roku jesteśmy ośrodkiem mediacyjnym rekomendowanym przez Stowarzyszenie
Mediatorów Rodzinnych. Od początku istnienia promujemy mediacje we współpracy z gdańskimi
sądami , tworząc standardy mediacji w różnych postepowaniach sądowych i pozasądowych. Nasi
mediatorzy od lat doceniani są za wysoki standard pracy ( m.inn. Nagroda Prezesa Sądu
Okręgowego w Gdańsku za prowadzenie mediacji rodzinnych).
Dzięki naszej inicjatywie powołano Gdańskie Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej , jedyna taka
w Polsce instytucja skierowana do dzieci, rodziców i nauczycieli w Gdańsku. Ten model powielany
jest w innych miastach w Polsce i za granicą. Nasze doświadczenia zostały docenione przez
Rzecznika Praw Dziecka, nasza członkini uczestniczyła w pracach zespołu ekspertów ds
wprowadzania mediacji do szkół.
Bierzemy udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach jako prowadzący. Doskonalimy swoje
kwalifikacje, nasze stowarzyszenie tworzy ramy klasyfikacyjne dla zawodu mediatora ( zlec.
Ministerstwa Sprawiedliwości)

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W działaniach statutowych Polskiego Centrum Mediacji głównym celem jest edukacja; w związku z
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tym od początku naszej działalności organizujemy konferencje oraz bierzemy czynny udział w
wydarzeniach o tym charakterze. Byliśmy organizatorem II Forum Mediacji Rodzinnej pod
patronatem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.
W 2021 roku realizujemy pilotażowy projekt miasta Gdańsk " Wsparcie rodzin w kryzysie
okołorozwodowym". Temat konferencji jest wynikiem doświadczeń zebranych w ramach realizacji
tego zadania.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe Polskiego Centrum Mediacji
wszyscy ponIżej wymienieni są mediatorami POLSKIEGO CENTRUMMEDIACJI wpisanymi na listę
STAŁYCH MEDIATORÓW przy SĄDZIE OKRĘGOWYMW GDAŃSKU'

KATARZYNA STRYJEK, PEDAGOG, MEDIATOR, TRENER MEDIACJI, NAUCZYCIEL AKADEMICKI;
Członkini Zespołu ds. Wprowadzania Mediacji ( 1995) w Polsce oraz różnych zespołów eksperckich
wprowadzających mediacje w różnych przestrzeniach prawa( w tym rodzinnego); członkini
Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych i Europejskiego Forum Sprawiedliwości Naprawczej;
ekspert przy Rzeczniku Praw Dziecka Marku Michalaku ( Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej
w placówkach oświatowych); współtwórczyni studiów podyplomowych z zakresu mediacji (
Ateneum Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu); autorka koncepcji, współtwórczyni
i kierownik Gdańskiego Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej; ekspertka w Gdańskim Centrum
Równego Traktowania; mediuje i kształci przyszłych mediatorów; prezes Polskiego Centrum
Mediacji o/Trójmiasto ( od 2008) i członek Zarządu Głównego PCM (2012);

AGNIESZKA IWANIUK , ADWOKAT, MEDIATOR TRENER MEDIACJI, NAUCZYCIEL AKADEMICKI ,
członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, od 2006 roku - mediator, członek Polskiego
Centrum Mediacji, Stowarzyszenia Mediacji Rodzinnych oraz Centrum Mediacji przy Naczelnej
Radzie Adwokackiej; W latach: 2008-2013 - Mediator Sądu Polubownego Komisji Nadzoru
Finansowego, współprowadząca szkolenia dla pracowników pomocy społecznej i policji oraz szkół
Jako pełnomocnik specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych, odszkodowawczych i dot.
naruszenia dóbr osobistych. Mediuje w sprawach rodzinnych, karnych, cywilnych, gospodarczych i
pracowniczych. Ukończyła szereg szkoleń podwyższających kompetencje mediatora m.in.
dotyczących udziału dziecka w mediacji czy rozwiązywania konfliktów bez przemocy. Poza
kancelariami prawniczymi doświadczenie zawodowe zdobywała w jednym z trójmiejskich ośrodków
społecznych w dziale pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej.

AGNIESZKA KRZEMIANOWSKA OZGA, PSYCHOLOG, TERAPEUTA, MEDIATOR, TRENER MEDIACJI
SZKOLNYCH I OŚWIATOWYCH Ukończyła podstawowe szkolenie z zakresu terapii systemowej,
psychotraumatologii i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Jako psycholog od wielu lat
związana z pracą z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Prowadzi również grupy socjoterapeutyczne dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych;
W Polskim Centrum Mediacji prowadzi postępowania mediacyjne w sprawach rodzinnych.
Specjalizuje się w obszarze mediacji rodzinnych i pracy z rodzinami w rozwodzie. Od wielu lat
aktywnie uczestniczy w realizacji projektów i programów związanych z mediacjami rówieśniczymi.

IRENA DRAWC CIFTCI,
FAMILIOLOG, MEDIATOR, TRENER MEDIACJI SZKOLNYCH I RÓWIENICZYCH; Prowadzi mediacje w
sprawach rodzinnych: rozwodowych, okołorozwodowych, majątkowych, spadkowych jak i
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gospodarczych, karnych, oświatowych i sąsiedzkich. terapeuta TSR( I stopień)
KRZYSZTOF LIPKA PEDAGOG SPOŁECZNY, MEDIATOR, TRENER MEDIACJI SZKOLNYCH I
RÓWIEŚNICZYCH, na co dzień pedagog szkolny. Współautor i realizator licznych inicjatyw
związanych z propagowaniem mediacji jako sposobu na rozwiązywanie konfliktów w szkole oraz W
bieżącej pracy z młodzieżą w tym zakresie. Mediator rodzinnych w Polskim Centrum Mediacji o/
Trójmiasto.

ANDRZEJ KRAJNIK FAMILIOLOG, MEDIATOR,MUZYK absolwent kierunku ORGANIZACJA I
ZARZĄDZANIE, działacz samorządowy
Mediator z długoletnim doświadczeniem zawodowym w zarządzaniu firmami i organizacjami
społecznymi .Specjalizuje się w rodzinnej mediacji terapeutycznej. Obecnie V-ce prezes Polskiego
Centrum Mediacji Oddział Trójmiasto.

KRZYSZTOF ZIMNICKI, PEDAGOG RESOCJALIZACYNY, MEDIATOR
Przez prawie 18 lat związany z Policją,( praca na różnych stanowiskach); posiada wieloletnie
doświadczenie w pracy z rodzina w kryzysie; w Polskim Centrum Mediacji specjalizuje si e w
sprawach karnych i rodzinnych;

JOANNA RAJCZYK FAMILIOLOG, MEDIATOR;
absolwentka psychotraumatologii ( I stopień); posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi
w domach dziecka ( w tym jako trener sportowy),obecnie prowadzi prywatna firmę szkoleniową; w
Polskim centrum mediacji prowadzi mediacje z nieletnim oraz rodzinne;

ANNA ŁĘCKA ŁAGODA , PEDAGOG, PSYCHOPEDAGOG, MEDIATOR ;
Od 2006 r związania jestem z pieczą zastępczą - instytucjonalną, gdzie pracuję z młodzieżą i ich
rodzinami znajdującymi się w różnych etapach kryzysu osobistego i rodzinnego. W Polskim Centrum
Mediacji specjalizuje się w mediacjach rodzinnych; obecnie szkoli się w ramach projektu: " Coaching
oparty na potrzebach - Strefa NVC”

MARCIN RATAJCZYK, MEDIATOR, absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz USA;
prowadzi Dyskusyjny Klub Wiedzy w Gdyni; w Polskim Centrum Mediacji mediuje w sprawach,
karnych i rodzinnych;

HONORATA SĄDEL, PRAWNIK, MEDIATOR
W Polskim Centrum Mediacji mediuje w sprawach rodzinnych, cywilnych i pracowniczych;

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. wynagrodzenie prelegentów 6 000,00    

2. organizacja konferencji ( platforma,
obsługa wydarzenia)

2 900,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 8 900,00 8 900,00 0,00
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V. Oświadczenia
Oświadczam(y), 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)*  z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;

4) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną
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 oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Aktualny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go
reprezentujących - o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów
Krajowego Rejestru Sądowego (fakultatywny)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający
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z KRS lub innego, właściwego rejestru – pełnomocnictwo oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty
skarbowej, jeśli nie obwiązuje zwalenie z opłaty (fakultatywny - złożony elektronicznie)

3. Kopia umowy lub statutu spółki w przypadku gdy Oferent jest spółką prawa handlowego, o której
mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie. (fakultatywny)

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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