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"do rozporządzenia
Ministra
Pracy i Polityki
Społecznej
(poz
)

Załącznik nr 1

00

0

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania
Ofertę należy wypełnić

wyłącznie

oferty:

w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami

umieszczonymi

przy poszczególnych

polach

oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką,
prawidłową.

np.: "pobieranie*/niepobieranie*"

oznacza, że należy skreślić niewłaściwą

odpowiedź,

pozostawiając

Przykład: ,,139sieraAie* /niepobieranie*".

I. Podstawowe

informacje

o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta
2. Tryb, w którym złożono ofertę
3. Rodzaj zadania publicznegoli
4. Tytułzadania publicznego
S.Termin realizacji zadania publicznego21

Burmistrz Miasta Ciechanowiec
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publlczneoo i o wolontariacie
Wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z
zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2017
roku
Bursztynowe kroki
Data
rozpoczęcia

I

I

01/08/2017

Data
zakończenia

I

03/09/2017

II. Dane oferenta (-ów)
1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji Oeżelijest inny od adresu siedziby)
1) nazwa: Stowarzyszenie Pomocy Szansa
2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji

0000042710

3) adres siedziby:
miejscowość: Witowice ul.: Witowice 60A
gmina: .Charsznica
powiat: miechowski
województwo: małopolskie
kod pocztowy: 32-250

poczta:

Charsznica

4) adres do korespondencji:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu
Stowarzyszenia Pomocy Szansa
ul. 11-Listopada 5/1
18-230 Ciechanowiec
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)

1)

strona www: spszansa.pl
Osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty:
Martyna Leszczyńska
tel. 603725945 mail: ml@spszansa.pl

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych
publicznego

2) Termin

wart.

4 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności

pożytku

i o wolontariacie.

realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

1

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
Celem projektu "Bursztynowe kroki" jest kształtowanie otoczenia wpierającego
społeczno - zawodowym i szczególnie narażonych na nałogi poprzez:
•

osoby zagrożone

wykluczeniem

Promocję aktywnego i zdrowego stylu życia i

•
Upowszechnienie wiedzy z zakresu przeciwdziałania nałogom alkoholowym
Wśród uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu. Uczestnikami ŚDS są osoby głównie
starsze o różnych dysfunkcjach społeczno - zdrowotnych wymagający codziennego wsparcia w zakresie szeroko
rozumianej rehabilitacji jak i podtrzymywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
Celem ŚDS jest także zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji tych osób ze środowiskiem.
Realizacji w/w celu służyć będzie organizacja warsztatów terenowych w dniach 27-31 sierpnia 2017 dla ok. 32
uczestników i opiekunów ze Środowiskowego
Domu Samopomocy w Ciechanowcu.
Miejscem docelowym
warsztatów będzie miejscowość Jantar, malowniczo położona, z historią sięgającą roku 1400. Korzystając z
otoczenia sprzyjającego przebywaniu na świeżym powietrzu (plaża, morze, przyroda nadmorska) będziemy
wdrażać uczestników do nauki spędzania czasu wolnego w sposób aktywny poprzez organizację spacerów nordic
walking, turniejów sportowych
(bilard, tenis stołowy itp.), konkursów tańca, konkursów plastycznych
z
wykorzystaniem zasobów przyrody (np. mandale, obrazy z wykorzystaniem zebranych muszelek itd.). Program
zajęć sportowo - rekreacyjnych będzie ustalany w porozumieniu z uczestnikami wyjazdu, dzięki czemu będą
rozwijać umiejętność decydowania i kształtować poczucie sprawczości. Wprowadzenie intensywnego programu
sportowo - rekreacyjnego będzie służyło także pogłębianiu integracji grupy, budowaniu wzajemnego zaufania a
przede wszystkim będzie służyło kształtowaniu umiejętności odnajdywania się w nowej przestrzeni publiczno społecznej
osób, które niezwykle rzadko mają możliwość wyjazdu poza miejscowość swojego zamieszkania.
Uzupełnieniem działań służących promocji aktywnego i zdrowego stylu życia będzie blok warsztatowy poświęcony
upowszechnieniu
wiedzy z zakresu przeciwdziałania
nałogom alkoholowym. Warsztaty będą prowadzone
metodami aktywnymi (np. podchody) dostosowanymi
do wieku i wiedzy uczestników projektu. Tematem
przewodnim będzie katalog 12 kroków AA, które uczestnicy będą poznawać i analizować. Co ważne warsztaty
będą prowadzone w plenerze, co sprzyjać będzie wymianie doświadczeń i analizie przypadków. W czasie
warsztatów będziemy poznawać mechanizmy powstawania nałogów, analizować objawy i konsekwencje nałogu,
formy walki z nałogiem, poznawać sposoby zapobiegania powstawaniu nałogów. Bazując na doświadczeniach
uczestników projektu stworzymy zasady własnych 12 kroków, strzegących nas przed nałogami i wykluczeniem. W
drodze powrotnej z wyjazdu odwiedzimy Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, w którym będziemy analizować postawę
średniowiecznego rycerza, wzoru cnót i odwagi.
W ramach zadania zapewnimy dojazd, pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje) i noclegi dla uczestników
projektu a także wykwalifikowaną kadrę jako trenerzy warsztatów i opiekunów uczestników.
Organizacja warsztatów wyjazdowych stanowi odpowiedź na założenia Strategii Województwa Podlaskiego na lata
2014 - 2020 realizując kierunki interwencji: Wspieranie
osób wykluczonych
społecznie,
zagrożonych
wykluczeniem społecznym, dysfunkcją lub przeżywających trudności oraz Współpraca i rozwój potencjału
instytucjonalnego w obszarze pomocy i integracji społecznej a także realizuje założenia Gminnej Strategii
Rozwiazywania
Problemów Społecznych
na lata 2007-2017 przyjętej dla Gminy Ciechanowiec,
Cel 2.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz integracja ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych.
W ramach zadania przewidujemy wykorzystanie wkładu osobowego w postaci nieodpłatnej pracy wolontariuszy, w
ym pracowników Stowarzyszenia Pomocy Szansa (w zakresie organizacji organizacji wyjazdu i opieki na miejscu
warsztatów,), łącznie 68 godzin pracy wolontariuszy (w tym księgowa, koordynator zadania). Stawkę za godzinę
pracy wolontariusza ustalono na poziomie 25 zł (dla prac administracyjnych i pomocniczych) i została oparta o
wytyczne zarządu Województwa Podlaskiego w ramach konkursów otwartych na zadania publiczne. Na potrzeby
realizacji zadania zostaną udostępnione pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu,
~dzie będziemy korzystać ze sprzętu biurowego (laptop, drukarka, telefon).
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2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących rezultatów:

w zakresie rezultatów twardych:
•

organizacja

5 dniowych

warsztatów

terenowych

uczestników i opiekunów ze Środowiskowego

w formie

wyjazdu

do m. Jantar dla grupy ok. 32

Domu Samopomocy w Ciechanowcu

w zakresie rezultatów miękkich:
•

Zwiększenie

uczestnictwa

osób defaworyzowanych

z teren Gminy Ciechanowiec

w życiu społecznym

poprzez aktywne uczestnictwo w warsztatach wyjazdowych
•

Kształtowanie

umiejętności

spędzania czasu wolnego przez uczestników

ŚDS w Ciechanowcu

poprzez

promocje aktywnego i zdrowego stylu życia
•

Zwiększenie

poziomu

świadomości

uczestników

wyjazdu

ryzykownym w obszarze uzależnień zwłaszcza alkoholowych

z zakresu

przeciwdziałania

zachowaniom

poprzez organizację terenowych warsztatów

tematycznych
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IV.

Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

istnieje możliwość

dodania kolejnych

(w przypadku

większej liczby kosztów

wierszy)

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity
(zł)

do poniesienia
z wnioskowanej
dotacji3)
(zł)

Koszt wynajmu transportu w dniach 2731/08/2017
na trasie Ciechnowiec
Jantar - Grunwald (śr. 4,20 zł/km)
koszt 4 noclegów dla grupy ok, 32 osób

4200 zł

O zł

do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych, środków
pochodzących z
innych źródeł,
wkładu osobowego
lub rzeczewegov
(zł)
4200 zł

4864 zł

O zł

4864 zł

Koszt pełnego wyżywienia dla grupy ok,
32 osób (4 śniadania, 4 kolacje, 5
obiadów)
Koszt pracy wolontariackiej opiekunów i
trenerów w czasie wyjazdu (40 godz x 25
zł)
koszt
wynag rodzen ia
zespołu
koordynującego
w
ramach
pracy
wolontariackiej (księgowa i koordynator
projektu) 28 godz x 25 zł

5620 zł

3500 zł

2 120 zł

1 000 zł

O zł

1000 zł

700 zł

O

700 zł

16384 zł

3500 zł

12884 zł

Lp.

1

2

3

4

5

Koszty ogółem:

Oświadczam(-y),

że:

1)

proponowane

2)

w ramach składanej oferty przewidujemy

3)

.

zadanie publiczne

wszystkie

podane

w

będzie realizowane

ofercie

wyłącznie

w zakresie działalności

pobieranie*/niepobieranie*

oraz

załącznikach

pożytku publicznego

świadczeń pieniężnych

informacje

są

zgodne

(ją)*

z

od adresatów

aktualnym

oferenta;
zadania;

stanem

prawnym

i faktycznym;

4) oferent*/~*

składający

niniejszą ofertę

nie zalega (-ją)*/zalega

składający

niniejszą

nie zalega (-ją)*/zalega

z opłacaniem

należności

z tytułu

zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci*
ubezpieczenia

ofertę

(ją)*

z opłacaniem

należności

z tytułu

składek na

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

Data

.

m.:.CJ9..: ..W.ń~f.'(

Załącznik:
W

przypadku
z oryginałem

3)

Wartość

4)

W przypadku

gdy

oferent

nie jest

kopia aktualnego

zarejestrowany

w

Krajowym

Rejestrze

Sądowym

-

potwierdzona

za zgodność

wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

kosztów ogółem do poniesienia

z dotacji nie może przekroczyć

10 000 zł.

wsparcia realizacji zadania publicznego.
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