
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
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 PREZYDENT MIASTA LEGIONOWO

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) Z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym.

4. Tytuł zadania publicznego „Nasze warsztaty – nasza przyszłość”

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 01. 10. 2018

Data 
zakończenia 29. 12. 2018

II. Dane oferenta (-ów) 

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

LEGIONOWSKIE STOWARZYSZENIE „AMICUS”

KRS: 0000297627

05-119 LEGIONOWO

ul. Orląt Lwowskich 8

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) 

Ks. Tomasz Chciałowski    
tomasz.chcialowski@wp.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

Opis zadania

      Projekt  „Nasze warsztaty – nasza przyszłość” to  propozycja  skierowana do 10 -  13 rodzin,

mających  problemy  wychowawcze,  będących  pod  nadzorem  kuratorów  Sądu  Rejonowego  w

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.
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Legionowie, które pragną uzyskać wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz zdobyć umiejętności,  które

pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z procesem

wychowania. 

Założenia i cel projektu.

Podstawowym założeniem realizacji niniejszego projektu jest:

a) pogłębienie relacji między rodzicami a dziećmi;

b) nauka umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi;

c) przekazanie wiedzy i umiejętności, pozwalających na stosowanie nowych sposobów reagowania

na sytuacje z dziećmi;

d) kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

W ramach realizacji  projektu  prowadzone będą  cykliczne  spotkania  z  rodzinami,  w ramach  których

podejmowane będą następujące tematy:

1. JA JAKO RODZIC? JAKIM JESTEM RODZICEM I DLACZEGO? JAK WIDZĘ MOJE   

DZIECKO A JAK ONO MNIE? 

a) Moja postawa rodzicielska, mój styl wychowawczy. 

b) Jak się uporać z własnymi przeżyciami z dzieciństwa? 

c) Cele wychowania a stereotypy na temat bycia rodzicem. 

d) Rola rodzica w wychowywaniu dziecka. 

e) Mój związek i jego wpływ na dziecko. 

f) Ćwiczenia. 

 2. MOJE DZIECKO: 

a) Rozwój psychofizyczny mojego dziecka. 

b) Rozwój psychoseksualny mojego dziecka. 

c) Co wyrażają emocje mojego dziecka? - Potrzeby mojego dziecka. 

d) Jaką rolę gra moje dziecko i jak ją zmienić? 

e) Dlaczego moje dziecko jest agresywne, opozycyjne a czasami miłe? 

f) Jakie funkcje pełni moje dziecko? 

g) Ćwiczenia. 
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 3. KOMUNIKACJA Z DZIECKIEM i JEGO EMOCJE I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW 

a) Jak rozmawiać z moim dzieckiem? 

b) Jak chwalić dziecko? 

c) Jak słuchać dziecka? 

d) Rozpoznawanie, nazywanie i konstruktywne wyrażanie uczuć- ćwiczenia. 

e) Sposoby reakcji pomocne dzieciom w radzeniu sobie z własnymi emocjami. 

f) Konflikt i jego geneza. 

g) Mój sposób reagowania w sytuacjach konfliktowych. 

h) Rozwiązywanie konfliktów. 

i) Ćwiczenia. 

4. KARY A POCHWAŁY – KONSEKWENCJE WYCHOWUJĄ 
a) Funkcja wychowawcza kary. 

b) Dlaczego stosujemy kary? 

c) Funkcja wychowawcza pochwały. 

d) Dlaczego stosujemy pochwały? 

e) Metoda wyciągania konsekwencji. 

f) Ćwiczenia. 

5. WSPÓLPRACA Z DZIECKIEM A MOJE I DZIECKA GRANICE 

a) Granice psychologiczne ich rola i znaczenie - mini wykład. 

b) Jak określać dziecku granice? - Komunikaty słowne i działania - ćwiczenia. 

c) W jaki sposób wyznaczenie granic wpływa na poczucie bezpieczeństwa dziecka – dyskusja. 

d) Granice w mojej rodzinie - ćwiczenia praktyczne. 

e) Ochrona własnych granic. 

f) Co pomaga w zachęceniu dziecka do współpracy? 

g) Jak pozwolić dziecku być samodzielnym? 

h) Techniki i metody pomoce we współpracy z dzieckiem. 

i) Ćwiczenia. 

6. JAK SOBIE RADZIĆ Z ZACHOWANIAMI TRUDNYMI DZIECKA 

a) Typowe negatywne zachowania dzieci i metody przeciwdziałania. 
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b) Zachowania agresywne mojego dziecka. 

c) Problemy szkolne mojego dziecka (np. wagary, niskie oceny , negatywne zachowanie w 

szkole i wobec nauczycieli itp. )– co robić? 

d) Problemy z rówieśnikami. 

e) Mojemu dziecku się nic nie chce? 

f) Problemy z rodzeństwem. 

g) Specyficzne problemy naszego dziecka (np. Dysleksja, ADHD itp. – określone problemy 

dzieci uczestników. 

h) Ćwiczenia. 

Tematy poszczególnych spotkań z rodzicami będą dobierane indywidualnie, w zależności od potrzeb

danej rodziny. Potrzeby te określane będą w oparciu o przeprowadzony wywiad wstępny oraz na

podstawie diagnozy problemowej, przeprowadzanej w czasie pierwszego spotkania.

Miejsce realizacji

 Centrum Profilaktyki, ul. Al. 3-go Maja 24, LEGIONOWO

Odbiorcy zadania

Bezpośrednimi odbiorcami niniejszego zadania będą rodzice, którzy zostaną skierowani do uczestnictwa 

w warsztatach przez kuratorów Sądu Rejonowego w Legionowie oraz inne służby.

Zajęcia odbywające się w ramach realizacji niniejszego zadania prowadzone będą między innymi 

metodą warsztatową z wykorzystaniem elementów wsparcia. Stałym elementem poszczególnych spotkań

z rodzinami będzie przywoływanie konkretnych sytuacji z życia oraz ich analiza, dzięki czemu rodzice 

będą mieli szansę na zdobycie  umiejętności  w zakresie konstruktywnych sposobów reagowania. 

Przewiduje się,  że spotkania z rodzinami odbywać się będą jeden do dwóch razy w tygodniu, w 

zależności od potrzeb.

 2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Zakładamy, ze realizacja niniejszego zadania publicznego pozwoli osiągnąć następujące rezultaty:

1. Przeprowadzenie maksymalnie 65 godzin spotkań z rodzinami. 

2. Zapewnienie wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji wychowawczych  dla 20 – 26 

uczestników warsztatów.
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3. Zapewnienie każdej rodzinie minimum 5 godzinnego szkolenia.  

4. Zwiększenie wśród adresatów zadania wiedzy, kompetencji oraz umiejętności rodzicielskich, jak 

również opiekuńczo – wychowawczych.

5. Poprawę funkcjonowania rodzin pod względem budowania więzi, rozwoju umiejętności 

wychowawczych, dobrego pełnienia ról rodzicielskich, komunikacji, stawiania i egzekwowania 

granic.

6. Zapewnienie rodzicom wsparcia w zakresie wychowywania dzieci oraz rozwiązywania trudnych 

sytuacji.

7. Zwiększenie wiary we własne możliwości bycia „wystarczająco dobrym rodzicem”.

8. Wzmocnienie takich postaw, które ułatwiają radzenie sobie z wychowywaniem dzieci.

9. Zwiększenie u rodziców umiejętności budowania więzi z dziećmi oraz innymi członkami 

rodziny.

10. Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z własnymi indywidualnymi i małżeńskimi 

trudnościami tak, by w mniejszym stopniu miały one wpływ na wychowywanie dzieci.

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

dotacji3)

(zł)

do poniesienia 
ze środków

finansowych
własnych, środków

pochodzących z
innych źródeł,

wkładu osobowego
lub rzeczowego4)

(zł)

1. Koordynator projektu. 1 000,00 1 000,00 0,00

2.
Wynagrodzenie dla psychologa - 13 
warsztatów x 5 godz. x 60 zł/godz.

3 900,00 3 900,00 0,00

3.
Wynagrodzenie dla psychoterapeuty - 
13 warsztatów x 5 godz. x 60 zł/godz.

3 900,00 3 900,00 0,00

4.
Zakup materiałów biurowych do 
wykorzystania podczas warsztatów.

600,00 600,00 0,00

5.
Zakup słodyczy i napojów do 
wykorzystania podczas warsztatów.

600,00 600,00 0,00

6.

Wolontariat (obsługa administracyjno-
księgowa, zakupy, przygotowanie 
pomieszczeń do zajęć, inne prace 
wynikłe w toku realizacji zadania).

1 800,00 0,00 1 800,00

3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.  
4 ) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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Koszty ogółem: 11 800,00 10 000,00 1 800,00

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń 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

ubezpieczenia społeczne.

Prezes Zarządu
ks. Tomasz Chciałowski

...............................................................................
                (podpis osoby upoważnionej
              lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)

Data ..03.08.2018

Załącznik:
W  przypadku  gdy  oferent  nie  jest  zarejestrowany  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  –  potwierdzona  za  zgodność  

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
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