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Burmistrz Miasta Lubartów

publicznej, do kt6reso
adresowanajest oferta
~rt. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznegoi o
fNotontarłacle

~. Tryb, w którym złoiono ofertQ
b

~. Rodzajzadania pubIłczneco1)

Sfera nauki,

szkolnictwa

f4.Tytuł zadanła pubIIcmep

wyższego,

edukacji,

oświaty

i wychowania

WARSZTATY DLA OJCÓW

I zakończenia
Data

18.08.2016

2,

.

S.Termin reaUzac:Jł
ZadaniapubłI~

~fPGC*ia -I

I

30.10.2016

I

I

II. Dane oferenta(-tów)
~. Nazwaoferenta(-t6w), form, prawni, llUIJMH' KrajoWe&o Rejestru s.ctoweao lub Innej ewidencji, adres siedziby oraz adres
do korespondencji (JeteIIjest Inny od adresu siedziby)
.";'

Fundacja im. św. Cyryla i Metodego KRS0000208956, 02-601 Warszawa, ul. Racławicka4~2
fĄDRESDO KORESPONDENCJI:
Fundacja

im. św. Cyryla i Metodego,

Biuro Tato. N et, ul. Danielskiego

Z. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upowainionych do składania
wyjaśnień cIotyczącyth oferty (np. numer
telefonu,

adres

poczty

elektronicznej,

Wojciech
tel.

Prezes Zarządu Fundacji

81 527 99 13 e-mail: info@tato.net

strona

numer

Czeronko,

la, 20-806 lublin

internetowa:

www.tato.net

faksu, adres strony Internetowej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publlczne&oPfOPOłlOW8neao
do łUłizacjł wraz ze wskazaniem, w szczes6Iriokł celu, miejsca JeBo
realizacji, grup od~
zadania om
do -·r~I.,.
.•
_nia wkładu osoboweso lub rzeczoweso
będzie czuwać koordynator,

Nad całym projektem
zasobów

Biura Fundacji

innych narzędzi

Cyryla i Metodego,

niezbędnych

do sprawnego

Księgowość - w obszarze finansowym
kwestie

finansowe

Materiały

dla uczestników
w formie

otrzyma

także notatnik

Promocja warsztat6w

papierowej,

zarządzania

niezbędne
telefonu,

będzie wykorzystanie
materiałów

biurowych

i

całym przedsięwzięciem.

projektu,

zarówno

przed warsztatem,

jak i po,

księgowej.

- każdy z uczestników,

bezpośrednio

zarówno

w tym komputera,

nad całością

będą w odpowiedzialności

i "przepracowanymi"

dla którego

na warsztacie,

(zeszyt uczestnika,

poza treściami
otrzyma

materiały

merytorycznymi

komplet
dodatkowe),

materiałów

usłyszanymi
edukacyjnych

jak i elektronicznej.

Każdy

i długopis.

- zostaną opracowane i wydrukowane

ulotki i plakaty. Zostanie także przekazana
informacja do lokalnych rozgłośni radiowych, gazet, portali informacyjnych, organizacji i instytucji
edukacyjnych i wspierających rodzinę, organizacji pozarządowych działających w obszarze wsparcia rodzin,
urzędów, domu kultury, parafii itp. Ponadto będzie mieć miejsce bezpośredni kontakt telefoniczny z
liderami działającymi na rzecz rodzin, a współpracującymi z Inicjatywą Tato.Net, którzy wesprą promocję
tego wydarzenia.
,) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 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.

Rekrutacja osób, poprzedzona wcześniejszą kampanią informacyjno-promocyjną,
będzie się odbywać za
pomocą elektronicznego formularza rejestracyjnego umieszczonego w serwisie Tato.Net pod linkiem

www.warsztaty.tato.net.

Podczas warsztatów

uczestnicy dowiedzą się jak:

- utrzymywać równowagę na linii życie rodzinne - praca zawodowa,
- rozpoznać silne i słabe strony swojego ojcostwa,
- wykorzystać umiejętności przydatne do wzmocnienia więzi z dzieckiem na każdym etapie jego
rozwoju,
- stworzyć i wdrożyć praktyczny plan działania dla taty,
- zobaczyć jak inni mężczyźni radzą sobie w roli ojca - będzie okazja do wymiany doświadczenia
i inspiracji w męskim gronie i utworzenia środowiska aktywnych i zaangażowanych ojców.

Opis merytoryczny

edukacyjnych warsztatów "Bliżej - pełna łączność":

Do obszarów wskazujących na ojców efektywnych należą: zaangażowanie, stałość, znajomosc
dziecka, opiekuńczość. Treści te zostaną przekazane na warsztatach uczestnikom przez trenera.
Warto w tym miejscu doprecyzować także terminy efektywny i nieefektywny ojciec. Dr Canfield
definiuje efektywnego ojca jako mężczyznę, który ma silną, pozytywną, wspierającą i rozwijającą
się relację ze swoim dzieckiem. Nieefektywny ojciec to ten, który nie stworzył ze swoimi dziećmi
silnej, obustronnie satysfakcjonującej, pozytywnej, wspierającej i rozwijającej relacji; którego
wpływ na dziecko jest bardzo słaby lub nieistotny.
Jest to warsztat jednodniowy skierowany do ojców. Program ten powstał na podstawie wyników
badań dr Kena Canfielda (w Polsce kontynuowanych
przez Fundacje Cyryla i Metodego).
Przebadano ok. 10.000 mężczyzn pod kątem pełnienia przez nich roli ojca. Na podstawie badań
stwierdzono, że można wyłonić cztery istotne elementy bycia dobrym ojcem. Są to cztery
podstawy, na których każdy mężczyzna może oprzeć swoje ojcostwo:
zaangażowanie,
konsekwencja, znajomość dziecka, opiekuńczość.
Uczestnicy warsztatów:
•

Otrzymają komplet materiałów warsztatowych,
ojcowskiej roli i wyznaczenia planu.

•

Dowiedzą się jak planować i wprowadzać zmiany, które zapewnią sukces w życiu
rodzinnym.
Poznajqwskazówki jak wpływać na poprawę jakości relacji w rodzinie oraz ograniczenie
zjawisk negatywnych.
Zaczną umiejętnie wykorzystywać wiedzę, która pomoże im zwiększyć odpowiedzialność
rodzlcielską.

•
•

Moduły tematyczne

które pozwolą na dokładną analizę swojej

omawiane podczas powyższych warsztatów:

•

co znaczy być dzisiaj mężczyzną,

•
•
•
•
•

modele ojcostwa,
konsekwencje braku ojca,
kryzysy i zagrożenia dla ojcostwa.
filary dobrego ojcostwa,
budowanie indywidualnego 'tato-planu' (analogicznie do biznesplanu, jakiego potrzebuje
każdy przedsiębiorca).
jak partnerka może pomóc mężczyźnie w byciu lepszym ojcem.

•

Z badań przeprowadzonych przez Narodowe Centrum Ojcostwa (Kansas City) wynika, że efektywni
ojcowie zapytani o swój poziom zaangażowania odpowiadali "dobry", natomiast przeciętny ojciec
w odpowiedzi na to samo pytanie, pisał "dość dobry. Co więcej, grupa efektywnych ojców zdobyła
77% na 100 w skali zaangażowania i wypełniania ojcowskich zobowiązań, a grupa przeciętnych
ojców zdobyła 59% w tej samej skali. Ten aspekt ojcostwa jest najbardziej fundamentalny,
ponieważ stanowi fundament wszystkich kolejnych sekretów - aspektów efektywnego ojcostwa.
Biorąc pod uwagę wszystkie obszary, różnice pomiędzy typowi ojcami, a efektywnymi są bardzo
duże i w poszczególnych aspektach rozbieżności sięgają nawet 30%.

2. zakładanerezu~

realizacjizadanłapubIiczneao

Jest to nowatorski program o charakterze edukacyjnym, dlatego oprócz rezultatów krótkotrwałych
(zdobycie informacji, zapoznanie się z tematyką warsztatów itp.) zakładane są rezultaty
długofalowe:
•
•

•
•

•

zwrócenie uwagi mieszkańców miasta Lubartów na problematykę i wyzwania ojcostwa,
zapoznanie się z całym spektrum problemów, jakich doświadczają współcześni mężczyźni
w pełnieniu roli ojca; wzrost wiedzy i świadomości społecznej dotyczącej istotnej roli
mężczyzny w budowaniu i funkcjonowaniu rodziny,
wzrost wiedzy i zainspirowanie uczestników warsztatów z Lubartowa do podjęcia kroków
zmierzających do poprawy swojego funkcjonowanla jako ojców - warsztaty "Bliżej",
nabycie wiedzy i nowych umiejętności rodzicielskich przez ojców (komunikowania się,
współpracowania i rozwiązywania konfliktów), niezbędnych do pokonywania trudności
w życiu rodziny.

Działanie długofalowe - Dotychczasowe doświadczenie oferenta pokazuje, że po warsztatach
dla ojców wielu uczestników chce w jakiejś formie kontynuować swoją "rodzicielską
edukację". Po wielu warsztatach, jako inicjatywa oddolna, powstają ojcowskie kluby, miejsce
regularnych spotkań mężczyzn, którym zależy na tym, by stawać się coraz lepszymi ojcami.
Jeśli i po tym warsztacie w Lubartowie uczestnicy wyrażą zainteresowanie tą formą wsparcia
(do czego będą zachęcani przez trenera) to Inicjatywa Tato.Net dysponując doświadczeniem
i opracowaną metodyką udzieli wszelkiego możliwego wsparcia (przekaże materiały "Jak
założyć ojcowski klub", materiały do prowadzenia spotkań, szkolenie lidera klubu itd.)

-4IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

(w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodania

kolejnych wierszy)

~

fi

do poniesienia ze
środków
ftnan~
własnych, środków
pochodzącydJ
z Innych :łródeł,
wkładu osoboweco
lub rzeczoweao 4)

I"
do pon.esJenia
wńiosIcowanej
dotacjl31
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Rodzaj kosztu

Lp.

l

Koszt całkowity
(zł)

(zł)

(zł)

Materiały

dla uczestników

Ojcowskiego
publikacja

poradnikowa,

książkowe (20 egz

500

500

O

x

1000

1000

O

520

100

420

50

50

O

50

50

O

150
300

100
200

50
100

200

O

200

200

200

O

250

200

50

3220

2400

820

długopis, zakładki

25 zł)

trenera (10 godzin

x

dydaktycznych

100 zł)

Catering dla uczestników

x

oraz

Klubu zeszyt uczestnika,

Wynagrodzenie

osób

warsztatów

warsztatów

(26

20 zł)

Materiały

biurowe

Telefon
Księgowość
Koordynator

projektu

przygotowanie

sali na potrzeby realizacji

warsztatów
Projekt i druk materiałów
informacyjnych

promocyjno-

Przygotowanie

i prowadzenie

serwisu

internetowego

skierowanego

do

uczestników

projektu

Koszty Ql6łem:

Oświadczam(y), że:
1) proponowane

zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;

2) w ramach składanej oferty przewidujemy

pobieranie*/Riel3e~ieFaRie*

świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;

3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*/efereOO*
składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)*
z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;

5) oferent*/efereOO*

składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)* /zalega(ją)*

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

Data

/>

o:'20-[ b

Załącznik:
- Statut wnioskodawcy.
- W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona
aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

4

3

I Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10000 zł.

4)

W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

za zgodność z oryginałem

kopia

.

