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OFERTA
CJ! ZADANIA PUBLICZNEGO - MALA DOTACJA

OFERTA/OFJ<:RTA '\T~PÓLNAB

ORGANIZACn POZARZADOWEJ( -YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W
ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536i>,
REALIZACn ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie z zakresu pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji zyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdzialania

uzaleznieniom i patologiom spoletznym
(rodzajzadaniapublicznego2»

.PRZECIWDZIALANIEPRZEMOCY I UZALt:ZNIENIOM W RODZINIE - DZIALANIA
PROWADZACE DO OGRANICZAJACEJ SKALI PRZEMOCY I UZALEZNIEN W

RODZINIE POPRZEZ WSPIERANIE OSÓB DOSWIADCZAJACYCH PRZEMOCY,
UZALEZNIONYCH I WSPÓLUZALEZNIONYCH ORAZ INFORMOWANIE O

MOZLIWOSCIACH UZYSKANIA POMOCY
(tytul zadania publicznego)

w okresie od 10.10.2011 do 31.12.2011

POWIERZENIf..REALIZ}GJIZ A A W FORMIE... ,U), ~IA PUBLICZNEGO
ZADANIA PUBLICZNEGO I)/WSPIERANIA REALIZACJI

PRZEZ

GMINE MIASTO SZCZECIN
(organ administracji publicznej)

skladana na podstawie przepisów dzialu n rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie



L Dane oferenta/oferentówl)3)

1) nazwa: SZCZECINSKI TELEFON ZAUFANIA "AnonillllJ.l,l Przyjaciel"

2) forma prawna:4

( x) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

( ) spóldzielnia socjalna ( ) inna ... ... ...

3) nmner w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 8.02.2005

0000228127

5) nr NIP: 8512904967

6) adres:

nr REGON:320016750

miejscowosc:SZCZECINul.: Lyskowskiego 18

dzi !ni l b
. .

edn stk . 7)
e ca u moaJ o a pomocmcza: ... ... ... ... ... .....

gmina: MIASTO SZCZECIN powiae) ..................................................

województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE

kod pocztowy: 71-641 poczta: SZCZECIN

7) tel.: 91 813 63 63 faks: ... ....

e-mail: hUp:" ...............................................

8) nmner rachunku bankowego: 73154010852030530254630001

nazwabanku: BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferentaJofereRtÓ';/):

a) Elzbieta Chimiak

b) Anna Murawska

c) Magdalena Greda

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie, o którym

mowa w ofercie:9)

SZCZECINSKI TELEFON ZAUFANIA "ANONIMOWY PRZYJACIEL", 71-641 SZCZECIN,

ul. Lyskowskiego 18

11) osoba upowazniona do skladania wyjasnien dotyczacych oferty (imie i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

Anna Murawska, 0-606 510 914

Magdalena Greda O-609582408



12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

-PROWADZENIE TELEFONU ZAUFANIA

-PROWADZENIE SZKOLEN DLA OSÓB UDZIELAJACYCH POMOCY
TELEFONICZNEJ

-INTEGROWANIE LOKALNEGO SRODOWISKA POMOCOWEGO

-PUBLIKOWANIE MATERIALÓW SZKOLENIOWYCH I INFORMACYJNYCH

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

BRAK

13) jezeli oferent /oferenci+)prowadzi/pro'.vadzal) dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej
....

IL Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczeniem podstawy prawnelO)

IIL Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

ZADANIE BEDZIE REALIZOWANE POPRZEZ POMOC TELEFONICZNA W RAMACH
TELEFONU ZAUFANIA:
-wstepne wsparcie psychospoleczne i informacja prawna, udzielane osobom doswiadczajacym przemocy
oraz rodzinom, w których wystepuja problemy alkoholowe lubli przemoc;
- zapobieganie powstawaniu problemów zwiazanych z przemoca: fizyczna, psychiczna, seksualna i in.,
oraz rozwojem uzaleznien pomaganie rozumienia siebie i wlasnych leków, udzielanie wsparcia we
wstepnej fazie i kierowanie do placówek swiadczacych bezposrednie formy pomocy;
- aktywizacja i wspieranie ofiar przemocy do wdrazania zmiany jakosci i stylu zycia poprzez
towarzyszenie w telefonie zaufania.



2. Opis potrzeb wskazujacych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz
skutków

Komplikowanie sie spoleczno-kulturowych i ekonomicznych warunków zycia sprawia, ze czlowiek
konfJ:'ontowacsie musi z coraz wieksza liczba sytuacji trudnych oraz z coraz bardziej nasilajacym sie stresem.
Skala trudnosci i stresu oraz slabe umiejetnosci radzenia sobie sprawiaja, ze ludzie uciekaja sie do prostych. ale
ryzykownych sposobów radzenia sobie w postaci agresji i zazywania srodków psychoaktyWfiych..Komplikuje
to bardzo sytuacje rodzinna i osobista czlowieka, staje sie przyczyna zjawisk patologicznych. W wielu
przypadkach dorazna pomoc swiadczona w ramach telefonu zaufania moze ograniczyc rozwój negatywnych
zjawisk. Moze tez przyczynic sie do lepszego przeplywu infonnacji o instytucjach pomocowych, a takze
sprawic, ze klienci trafiac beda do wlasciwych instytucji, w których uzyskaja potrzebna pomoc. Dorazna pomoc
telefoniczna moze tez odciazyc instytucje swiadczace pomoc bezposrednia.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Zadanie skierowane jest do wszystkich mieszkanców Gminy Miasto Szczecin. bez wzgledu na wiek, plec,
narodowosc, w tym równiez do osób niepelnosprawnych, gdyz jedynym warunkiem skorzystania z pomocy jest
dostep do telefonu. Realizacja zadania posrednio ogranicza wykluczenie spoleczne.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego, w
szczególnosci ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni sie to do podwyzszenia standardu realizacji zadania.U)

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferentloferend) otrzymall6ll'Z)'lBalt) dotacje na dofinansowanie
inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostaly dofinansowane,
organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji. U)

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

I UDZIELANIE OSOBOM DZWONIACYM DO TELEFONU ZAUFANIA:
- wsparcia emocjonalnego, wartosciujacego i duchowego przezywajacym kryzysy w zwiazku z
uzaleznieniem, wspóluzaleznieniem lub przemoca w rodzinie.
- informacji o sposobach rozwiazywania przezywanych problemów wynikajacych z uzaleznienia, przemocy,
osamotnienia, trudnej sytuacji zyciowej itp.
. podstawowej informacji prawnej osobom uzaleznionym, wspóluzaleznionym oraz ofiarom i sprawcom
przemocy,
-informacji o miejskich i pozarzadowych instytucjach pomocowych.
OGRANICZANIE ZJAWISK PATOLOGICZNYCH (ALKOHOLIZM, PRZEMOC) I KRY'ZYSÓW
OSOBISTYCH poprzez:- motywowanie do podejmowania leczenia uzaleznienia i przeciwstawiania sie przemocy,
- udzielanie wsparcia osobom wspóluzaleznionym i ofiarom przemocy,
- wzmacnianie poczucia wlasnej wartosci osób dzwoniacych i motywowanie do naprawy niekorzystnej

sytuacji indywidualnej i spolecznej,
- upowszechnianie informacji o tradycji, celach i zasadach pomocy telefonicznej.
1. PELNIENIE DYZURÓW TELEFONICZNYCH
2. ZREALIZOWANIE STALYCH SZKOLEN WEWNETRZNYCH
3. UDZIAL DYZURNYCH W OGÓLNOPOLSKIEJ SZKOLENIOWEJ KONFERENCJI



I'. ZREAIJZOWANIE STALYCH DVZURÓW PRAWNIKA

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

GMINA MIASTO SZCZECIN

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania pUblicznego12)

, 1. PELNIENIE DYZURÓW TELEFONICZNYCH

Dyzury pelnione beda nieodplatnie pnez pneszkolonych i doswiadczonych czlonków Stowanyszenia od
poniedzialku do piatku w godzinach od 17.00 do 20.00
2. ZREALIZOWANIE STALYCH SZKOLEN WEWNETRZNYCH
Szkolenia wewnetnne realizowane beda pnez pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecinskiego
i innych uczelni wyzszych Szczecina oraz pnez doswiadczonych, dlugoletnich dyzurnych STZ.
3. UDZIAL DYZURNYCH W OGÓLNOPOLSKIEJ SZKOLENIOWEJ KONFERENCJI
Konferencja zorganizowana jest pnez Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej, które ma 40-letnie
doswiadczenie w zakresie udzielania pomocy pnez telefon. Jej celem jest doskonalenie kompetencji
pomagania pnez telefon. Zajecia odb)"!aja ~iew formie wykladów i warsztatów. ....
4. ZREALIZOWANIE STALYCH DYZUROW PRAWNIKA
Dyzur prawnika realizowany bedzie 2 razy w miesiacu po tny godziny.

9. Harmonogram13)

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegolS)

1. Pnezwyciezenie pnez beneficjentów sytuacji kryzysu i podjecie dzialan na necz rozwiazania problemu.
2. Podejmowanie pnez ofiary pnemocy dzialan na rzecz stopowania pnemocy, podjecie pnez osoby
uzaleznione i wspóluzaleznione terapii, skonystanie z pomocy wlasciwej instytucji oraz do podjecie dzialan
o charaktene prawnym.
3. Ograniczenie pnemocy f'JZycznej,psychicznej i seksualnej w rodzinie oraz ograniczenie uzaleznienia,
wsparcie w sytuacji abstynencji, zmniejszenie poczucia osamotnienia i alienacji
4. Zwiekszenie wiedzy osób dzwoniacych do STZ o mechanizmach pnemocy i o sposobach ich stopowania

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 10.10.2011 do 31.12.2011

Poszczególne dzialania w zakresie Tenniny realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

realizowanego zadania publicznego14) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

dzialan publicznego

1. PElNIENIE DYZUROW 10.10.2011- OFERENT
TELEFONICZNYCH 31.12.2011

2. ZREAliZOWANIE STALYCH 10.10.2011- OFERENT
SZKOLEN WEWNETRZNYCH 31.12.2011

3. UDZIAL DYZURNYCH 21-23.10.2011 OFERENT
W OGÓLNOPOLSKIEJ
SZKOLENIOWEJ
KONFERENCJI

4. ZREAliZOWANIE STALYCH 10.10.2011- OFERENT
DYZURÓW PRAWNIKA 31.12.2011



oraz o instytucjach pomocowych dzialajacych w srodowisku lokalnym i o formach swiadczonej przez nie
pomocy

5. Rozwój umiejetnosci pomagania u dyzurnych STZ
~

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Koszt led dzai ki .t:,

Lp. Rodzaj Koszt z tego do z tego z Koszt do
kosztówl6) ,-... calkowity pokrycia finansowych pokrycia

(w zl) z srodków z wkladu
'--' wnioskowanej wlasnych, osobowego,

dotacji srodków w tym pracy
..><i

.
(wzl) z innychzródel, spolecznej

* '"
w tym wplati czlonkówS oplat adresatów i swiadczenlU

lU ......,
'i5' zadania wolontariuszy......, N-u-'" '" "O

publicznegol?)(w (wzl)o o-- zl)
I Koszty

merytorycznel8)
po stronie
Szczecinskiego .....
Telefonu
Zaufania
(nazwa
Oferenta/9):

l)Realizacja
dyzurów
telefonicznych 3 25,00 mies. 75,00 75,00 0,00 0,00
(abonament
telefoniczny)

bl szkolenia
0,00wewnetrzne l 200,00 szt. 200,00 200,00 0,00

(prenumerata
literatury
fachowej)

ci dyzur 6 100,00 dyzur 600,00 0,00 0,00 600,00
prawnika

21 udzial w 6 350,00 osoba 2100,00 2100,00 0,00 0,00
konferencji
szkoleniowej



2. Pnewidywane zródla finansowania zadania publicznego

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

II Koszty
obslugfO)
zadania

, publicznego, w
tym koszty
administracyjne
po stronie STZ
(nazwa
Oferenta/9):
l) obsluga
administracyjna
i materialy

l 200,00 zadanie 200,00 100,00 0,00 100,00biurowe

2) obsluga
zadanie 200,00 200,00 0,00ksiegowa l 200,00 0,00

III Inne koszty, w
tym koszty
wyposazenia i
promocji po
stronie. ..
(nazwa
Oferenta/9):
l) ........

.....

2) ........
IV

Ogólem:
3375,00 3375,00 2675,00 0,00 700,00

l Wnioskowana kwota dotacji

2675,00 zl 79,0.%

2 Srodkifinansowewlasne.I)

O,OOzl 0,00.%

3 Srodki finansowe z innych zródel ogólem (srodki finansowe wymienione w pkt.
3.1-3.3)11)

0,00 zl 0,00.%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznego")

0,00 zl 0,00 %

3.2 srodki finansowe z innych zródel publicznych (w szczególnosci: dotacje

z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, funduszy
celowych,srodkiz funduszystrukturalnychi7)

0,00 zl 0,00.%

3.3 pozostale. /)

0,00 zl 0,00%

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonków)

700,00 zl 21,0.%

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

3375 zl 100%



Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

,. ""'"'''''''''' ...........

,.........................................................................................................................................

'''''''''''''''''''' ... .......
.....

v. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Czlonkami Stowarzyszenia, którzy beda zatrudnieni przy realizacji zadania jest 20 osób. Wszyscy

pomyslnie przeszli postepowanie kwalifikacyjne i systematycznie dOksztalcaja sie uczestnicza w

szkoleniach wewnetrznych, zewnetrznych oraz prowadzac samoksztalcenie. Wsród czlonków

stowarzyszenia sa: DOKTOR HABILITOWANY PEDAGOGIKI (1), MAGISTER PRAWA (2),

PEDAGODZY SZKOLNI (3), DORADCY PSYCHOSPOLECZNI (2), SOCJOLOG (2).

2. Zasoby rzeczowe oferentaloferentówl) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

I Zasoby rzeczowe: zestaw telefoniczny, literatura fachowa, baza danych o instytucjach
pomocowych na terenie miasta Szczecina

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

I EDUKACJA SPOLECZNOSCI LOKALNEJ; WSPARCIE PSYCHOSPOLECZNE, POMOC PRAWNA,
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I RODZINNE ORAZ TERAPIA - UDZIELANE OFIAROM
PRZEMOCY LUB/I DOSWIADCZAJACYM PRZEMOCY.

PRZECIWDZIALANIE PRZEMOCY W RODZINIE - DZIALANIA PROWADZACE DO
OGRANICZAJACEJ SKALI PRZEMOCY W RODZINIE POPRZEZ DZIALANIA PROFILAKTYCZNE I
EDUKACYJNE ORAZ WSPIERANIE OSÓB DOSWIADCZAJACYCH PRZEMOCY

4. Informacja, czy oferentlofer-eBCilJprzewiduje(-a) zlecac realizacje zadania publicznego w trybie, o którym

mowa w art. 16ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa organu administracji Kwota srodków Informacja o tym, czy Tennin rozpatrzenia -
publicznej lub innej jednostki sektora (w zl) wniosek (oferta) w przypadku wniosków
iiQ,aI1SÓWpublicznych o przyznanie srodków (ofert) nierozpatrzonych

zostal (-a) do czasu zlozenia
rozpatrzony(-a) niniejszej oferty
pozytywnie, czy tez
nie zostal(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

TAKlNIE1)

TAKlNIE1)

TAKINIE')

TAKJNIEl)



[
Oswiadczam (-y), ze:

l) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego

oferenta/okI G,.tówl);

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranielniepobieraniel) oplat od adresatów zadania;

3) -~'-"I;.r..=;,:,;,'l) .-- tJ--I) h --
("";';"&"""-'- - -r."-- d - ;l;':';- 3.1 1.2. fW.11o,erenu~1 ]eS sa ZWIazany"""""TnmIeJszaOferta o uma ~ ,

4) w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i

przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których

te dane dotycza, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pózn. zm.);

5) oferent/~c;wr}) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)/zalegd(-ja)l) z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/6khtck.ktla 1l9Q~iec~a &pQl~e1);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowy1IJJ"wlftSc;hva~'ddeucj.r>;

7) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach informacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym

faktycznym.

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/AfereRtfm'.j. )

Data...$:.Q.~.~..ZO 11. .. . .. . . .. ... ... .. . .. . . .. .. . .. . .. ..

Zalaczniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencje4)
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów skladajacych oferte wspólna niz wynikajacy z
Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rejestru -dokumentpotwierdzajacyupowaznieniedo
dzialania w imieniu oferenta(-ów).

Poswiadczenie zlozenia oferly25)

Adnotacje urzedowe25)


