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Realizacja programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym
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POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA1)
PRZEZ
Województwo Świętokrzyskie
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składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentów 1)3)
1) nazwa: Stowarzyszenie Wiejskie „Nasze Kobylany”
2) forma prawna:4)
(X) stowarzyszenie
() fundacja
() kościelna osoba prawna () kościelna jednostka organizacyjna
() spółdzielnia socjalna
() inna…………………………………
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)
KRS 0000415551
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 23-03-2012r.
5) nr NIP: 863-169-86-75 nr REGON: 260600595
6) adres:
miejscowość: Kobylany 20/9m.1 ul.:
dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) ………………………………………..
gmina: OPATÓW powiat:8) OPATOWSKI
województwo: SWIĘTOKRZYSKIE
kod pocztowy: 27-500 poczta: OPATÓW
7) tel.: 503-755-821 faks: .....................................................
e-mail: stowarzyszenie@naszekobylany.pl http:// www.naszekobylany.pl
8) numer rachunku bankowego: 59 1240 2773 1111 0010 4650 9379
nazwa banku: Bank PKO SA I Oddział w Opatowie
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):
a) Aneta Bławat – Prezes Zarządu
b) ………………………………………………………………………………...
c) ……………………………………………………………………………..….
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,
o którym mowa w ofercie:9)
Aneta Bławat Kobylany 20/9m.1, 27-500 Opatów, tel. 503-755-808
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr
telefonu kontaktowego)
Aneta Bławat – Prezes Zarządu tel. 503-755-808
12) przedmiot działalności pożytku publicznego:
a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego
§ 7 Statutu Stowarzyszenia Wiejskiego „Nasze Kobylany”
Stowarzyszenie określa sobie następujące cele:
1)wspieranie edukacji na terenach wiejskich,
2) wspieranie działalności charytatywnej;
3) popularyzację idei rolnictwa ekologicznego oraz pozarolniczych form działalności
na wsi,
4) wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
5) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

6)podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno kulturalnych i
artystycznych,
7) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9) wspieranie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;
10) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
11) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji,
12) propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
13) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
14) działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
15) przeciwdziałanie patologiom społecznym, a w szczególności alkoholizmowi i narkomanii,
16) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
17) wspieranie pomocy ofiarom wypadków i kolizji drogowych przez propagowanie i
rozwijanie właściwych postaw, inicjatyw i innych działań sprzyjających poprawie
bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
18) przeciwdziałanie dyskryminacji, zwłaszcza z powodu płci, wyznawanej religii,
niepełnosprawności, narodowości, wieku, orientacji seksualnej,
19) działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
20) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji;
21) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
22) upowszechnianie i rozwijanie kultury regionalnej.
23) budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie rozwoju wsi
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
24) podniesienie społecznego poziomu świadomości ekologicznej na obszarach
wiejskich,
25) promocję zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku.
b) działalność odpłatna pożytku publicznego Nie dotyczy
13) jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców Nie dotyczy
b) przedmiot działalności gospodarczej
Nie dotyczy

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej
wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)
W oparciu o Statut Stowarzyszenia:
§ 25 pkt 8
Zarząd reprezentuje Prezes, jest upoważniony w imieniu Stowarzyszenia do składania
oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych.
III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
1. Krótka charakterystyka zadania publicznego
Zadanie polega na realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym z terenu powiatu opatowskiego i ostrowieckiego, ze
szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi. Główny nacisk w ofercie ukierunkowany
jest na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, które umożliwią dzieciom młodzieży zmianę
sądów o rzeczywistości oraz zmianę sposobu zachowania. Przedmiotem zmiany są przede
wszystkim niekorzystne wzorce zachowania, które przejawiają się w następujących relacjach:
„ja-rówieśnik”, „ja-dorosły”, „ja-zadanie” oraz „ja-ja”. Postanowiono dotrzeć do uczestników
zadania poprzez zaproszenie mieszkańców w/w powiatów a szczególnie dzieci, młodzież na
spotkanie integracyjno-kulturalne. Informacje dotycząca spotkania zostaną rozwieszone na
tablicach ogłoszeń oraz rozpowszechnione poprzez stację radiową Opatów. Poprzez zorganizowanie zabawy z wieloma nieodpłatnymi atrakcjami dla dzieci, młodzieży i ich rodziców
chcemy w sposób ciekawy zachęcić je do uczestniczenia w projekcie, chcemy pokazać niekonwencjonalny sposób dotarcia do beneficjentów. Zadanie polega na zorganizowaniu zajęć
socjoterapeutycznych przeprowadzanych przez psychologa i terapeuty. W ramach zajęć socjoterapeutycznych wykorzystane zostaną następujące metod pracy w grupie, m. in.: terapia
przez zabawę, arteterapia, psychodrama, dialog terapeutyczny. Zajęcia będą odbywały się w
formie grupowych terapii oraz indywidualnych rozmów psychologa i terapeuty z dziećmi i
młodzieżą z w/w powiatów. Podczas Spotkania integracyjno-kulturalnego zostanie przeprowadzona rekrutacja do projektu, zamierzamy zorganizować też 3 wyjazdy na basen, zajęcia
sportowo-rekreacyjne oraz warsztaty, w ramach terapii przez zabawę. Przez cały okres realizacji zadania dzieci będą mogły liczyć na wsparcie psychologa, który będzie współprowadził
zajęcia grupowe po pracy, ale i będzie prowadził rozmowy indywidualne z beneficjentami w
trakcie pracy, gdyż jest pracownikiem stowarzyszenia.
W ramach oferty zaplanowano przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z tera-

peutą oraz psychologiem poświęconych zagadnieniu socjoterapii w pracy z dziećmi z rodzin
dotkniętych problemem alkoholowym. Cykl spotkań będzie obejmował:


Rekrutacja uczestników, która zostanie przeprowadzona na spotkaniu integracyjno-

kulturowym pn. „Dla każdego coś miłego”- organizacja przedsięwzięć profilaktycznych.
Zastosowane zostaną techniki socjoterapii - terapia przez zabawę dla dzieci i młodzieży oraz
ich rodzin, arteterapia – terapia przez taniec (choreoterapia). Pozwala ona wyrazić młodym
ludziom ich doświadczenia emocjonalne związane z kontaktem cielesnym i dotykowym. Jest
techniką szczególnie pomocną przy rozwiązywaniu problemów pochodzących z okresu
wczesnego dzieciństwa, kiedy do komunikowania się używane jest nasze własne ciało, gdyż
mowa werbalna nie jest jeszcze dobrze rozwinięta. Przeprowadzone zostaną indywidualne
rozmowy z psychologiem i terapeutą dla zainteresowanych, zabawa taneczna, gry ruchowe i
konkursy sprawności fizycznej),


Warsztaty dla uczestników pn. „Być twórcą samego siebie” projektu z

psychologiem oraz terapeutą, których tematem będzie pogadanka w zakresie: Kim chciałbym
zostać w przyszłości? Jak powinienem zachowywać się w życiu, aby osiągnąć cel? Celem
warsztatów jest oddziaływanie na zmianę sposobu myślenia dzieci i młodzieży, zmiany w
procesie poznawczym, które mogą z kolei pociągnąć za sobą zmianę sposobu zachowania w
rodzinach zagrożonym przetrwaniem patologii społecznych (dialog terapeutyczny),


Wyjazdy na basen pn. „Razem bezpieczniej” (zastosowanie techniki socjoterapii -

terapia przez zabawę, arteterapia (zajęcia plastyczne i choreoterapia – terapia ruchem),
psychodrama, dialog terapeutyczny – terapia grupowa z psychologiem i terapeutą, nauka
pływania, zabawa w wodzie),


Zajęcia sportowo-rekreacyjne pn. „Wesołe dni” (zastosowanie techniki socjoterapii

- terapia grupowa przez zabawę i arteterapia - turniej piłki nożnej i siatkowej, gry ruchowe,
konkursy sprawności fizycznej) – terapia z psychologiem i terapeutą.
Proponowane działania mają na celu stworzenie dzieciom i młodzieży warunków
umożliwiających im zmianę sądów o rzeczywistości oraz zmianę sposobu zachowania.
Przedmiotem zmiany są przede wszystkim niekorzystne wzorce zachowania, które przejawiają się w następujących relacjach: „ja-rówieśnik”, „ja-dorosły”, „ja-zadanie” oraz „ja-ja”. Psycholog i terapeuta omawiając czynniki zmiany w socjoterapii dzieci i młodzieży odwołała się
do koncepcji Yaloma czynników leczących w psychoterapii grupowej. Czynniki zmiany są
różnorodne. Dla dzieci i młodzieży najbardziej skuteczne wydają się być czynniki specyficzne, co wydaje się zrozumiałe wobec wiedzy na temat potrzeb rozwojowych tej grupy wieko-

wej. Właściwości obrazu samego siebie, zawierającego także samoocenę, wiążą się ściśle z
wiekiem człowieka. Wraz z rozwojem jednostki kształtują się umiejętności analizowania i
wyjaśniania własnego zachowania. Młody człowiek, starając się samookreślić, korzysta również z informacji na swój temat pochodzących od innych osób. Dlatego socjoterapia wydaje
się być adekwatną formą pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – pozwala
na przebudowę obrazu siebie i uczenie umiejętności społecznych.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich
przyczyn oraz skutków.
W naszym środowisku można zaobserwować nasilenie zjawisk związanych z patologiami
społecznymi. Coraz częściej dzieci wychowują się w rodzinach rozbitych, dotkniętych
problemem uzależnienia, biedy czy przemocy. Młodzi ludzie często uciekają od problemów
w alkohol. Do tego dochodzi niski poziom kultury wypoczynku, nieumiejętność
wykorzystania wolnego czasu, brak zainteresowań, hobby. W związku z tym pojawiają się
zachowania na granicy patologii, zagrażające zdrowemu stylowi życia i prowadzące do
groźnych uzależnień, np. alkoholizmu. Nie ulega wątpliwości, iż więź z rodzicami, a także
innymi członkami rodziny stanowi najważniejszy czynnik chroniący przed niebezpiecznymi
eksperymentami i raniącymi, zagrażającymi doświadczeniami wejścia w nałóg. To właśnie
rodzina i najbliższe otoczenie jest najlepszym środowiskiem dla zdrowego rozwoju
człowieka. Zdrowe życie rodzinne zaspokaja podstawowe ludzkie potrzeby, takie jak: miłość,
bliskość, empatia, akceptacja, przynależność. Rodzina kształtuje postawę człowieka
w stosunku do tak podstawowych spraw, jak: tożsamość, bezpieczeństwo, odpowiedzialność,
miłość, moralność. Jeśli między rodzicami a dzieckiem istnieją prawidłowe relacje, oparte na
zaufaniu, wzajemnym poszanowaniu i autorytecie oraz dziecko wie, jakich zachowań od
niego oczekują rodzice, wówczas stanowi to bardzo silny fundament do podejmowania
decyzji chroniących przed uzależnieniami oraz nieuleganiu presji rówieśniczej. Badania
udowodniły, iż inwestowanie w relacje rodzinne, jak też umiejętne organizowanie czasu
wolnego obniża ryzyko sięgania przez dzieci po alkohol.
Działanie Stowarzyszenia „Nasze Kobylany” wskazuje potrzebę zagospodarowania czasu
dzieci i młodzieży z terenu powiatu opatowskiego i ostrowieckiego, uświadomienie rodzicom
zagrożeń, jakie czyhają na ich dzieci i wskazanie możliwości ich minimalizowania i
eliminowania.
Oferta wynika z potrzeby:

Potrzeba bezpieczeństwa – dzieci i młodzież poszukują zaspokojenia tej potrzeby
poza rodziną (która niejednokrotnie jest źródłem ciągłej niepewności, niepokoju) w grupie
rówieśniczej, w środkach psychoaktywnych, alkoholu itp.
Potrzeba uznania, szacunku, akceptacji - również niezaspokojona w domu
rodzinnym powoduje deficyty w strukturze Ja.
Potrzeba miłości – poczucie, że jest się nikomu niepotrzebnym, niekochanym i złym,
samotność, poczucie opuszczenia (poszukiwanie akceptacji poza środowiskiem rodzinnym,
często powierzchownej, nie potwierdzonej autentycznym uczuciem zainteresowania, przedmiotowej).
Potrzeba rozwoju – brak motywacji środowiskowej do rozwoju, samorozwoju
(w efekcie unikanie szkoły, wagary, brak motywacji wewnętrznej stymulującej do
rozwijania swoich potencjałów)
przeciwdziałania patologiom społecznym,
zdobycia lub poszerzenia wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień,
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w sposób zapewniający zdrowy,
aktywny wypoczynek,
upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji,
ułatwienia dzieciom i młodzieży nawiązywania kontaktów z innymi osobami,
pomocy w rozwiązywaniu problemów i konfliktów,
podnoszenia samooceny.
Realizacja powyższego zadania jest konieczna ze względu na specyficzne uwarunkowania
społeczno-ekonomiczne środowiska, m.in.
niski status społeczny i materialny rodzin,
powszechne bezrobocie,
patologię części rodzin,
utrudniony dostęp do środków sportu i rekreacji,
niewielki poziom świadomości zagrożeń związanych z używaniem alkoholu,
brak wzorców aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu bez wspomagania
się używkami.
Od początku działania naszego stowarzyszenia prowadzimy systematyczną diagnozę
sytuacji społecznej powiatu w celu określenia potrzeb i problemów osób i rodzin
ubiegających się o pomoc. Z naszych obserwacji wynika, że problem alkoholizmu w

powiecie opatowskim i ostrowieckim w ostatnich latach nasila się. Jest to niebezpieczne nie
tylko ze względu na zdrowie pijących i powiązanie alkoholizmu z innymi problemami
społecznymi, lecz również ze względu na współuzależnienie i promieniowanie efektów
alkoholizmu na osoby bliskie osobie uzależnionej lub pijącej alkohol w sposób szkodliwy.
Tym młodym ludziom nie wystarczy nasza pomoc materialna. Chcielibyśmy im zaoferować
wsparcie poprzez zastosowanie terapii grupowej. Dotychczasowe doświadczenia członków
Stowarzyszenia Wiejskiego „Nasze Kobylany” w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz socjoterapii przekonują nas o tym, że tego typu inicjatywy są
najbardziej skuteczne, gdy mają charakter długofalowy i obejmują w miarę szeroką grupę
adresatów.
Przewidywane skutki zrealizowania omawianego zadania publicznego to:
stworzenie warunków sprzyjających zaspokajaniu potrzeb dzieci i młodzieży na etapie
rozwoju, np. twórczości, wsparcia ze strony osoby dorosłej, aprobaty społecznej,
umożliwienie dzieciom rozpoznania i rozwinięcia ich mocnych stron, zdolności i
umiejętności,
kształtowanie postaw negujących ryzykowne używanie alkoholu, a także postaw
abstynenckich i trzeźwościowych w środowisku,
wzrost wiedzy i świadomości na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód
wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu,
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych i współuzależnionych
od alkoholu,
integracja mieszkańców,
przyswojenie zasad zdrowego stylu życia,
zdobycie wiedzy i informacji z zakresu profilaktyki uzależnień,
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
przebywania dzieci i młodzieży w czystym środowisku przyrodniczym,
ułatwienia dzieciom i młodzieży nawiązywania kontaktów z innymi osobami,
uświadomienie dzieciom i młodzieży gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu
problemów i konfliktów,
podniesienie samooceny.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego
Grupą docelową oferty są dzieci wychowujące się w rodzinach problemowych, w których

występuje problem uzależnienia,

jest 27 dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 16 lat

zamieszkujących na terenie powiatu opatowskiego i ostrowieckiego, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci zamieszkujących tereny wiejskie, gdzie oferta pomocy młodym
ludziom przez socjoterapię jest uboga, co w konsekwencji prowadzi do uzależnień i
patologicznych zachowań. Spotkanie rekrutacyjne zorganizowane na początku realizacji
projektu będzie miało charakter otwarty – będą mogli w nim uczestniczyć wszyscy
zainteresowani. Przewidujemy w nim udział około 80 młodych ludzi, z których
rekrutowanych zostanie 27 osób do udziału w projekcie.
4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją
zadania, publicznego w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do
podwyższenia standardu realizacji zadania.11)
Nie dotyczy
5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację
na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem
inwestycji, które zostały dofinansowane, organu, który udzielił dofinansowania, oraz daty
otrzymania dotacji.11)
Nie dotyczy
6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji
Cel główny: Priorytetowym celem jest socjoterapia dzieci i młodzieży z powiatu opatowskiego i ostrowieckiego. Ma ona z założenia inicjować dwojakiego rodzaju zmiany: korekcyjne i
kreacyjne. Zmiany korekcyjne (szczególnie zmniejszenie zaburzeń zachowania) związane są z
realizacją celów terapeutycznych, a kreacyjne – z realizacją celów rozwojowych i edukacyjnych.
Cele szczegółowe:
kształtowanie postaw sprzyjających życiu bez alkoholu poprzez promocję wartości rodzinnych oraz zdrowia, podniesienie stanu świadomości społecznej dzieci i młodzieży
dotyczącej zagrożenia młodego pokolenia uzależnieniami,
stworzenie warunków sprzyjających zaspokajaniu potrzeb dzieci i młodzieży na etapie
rozwoju, np. twórczości, wsparcia ze strony osoby dorosłej, aprobaty społecznej,
umożliwienie dzieciom rozpoznania i rozwinięcia ich mocnych stron, zdolności i
umiejętności,
 wzrost wiedzy i świadomości na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód

wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu,
 promowanie postawy abstynenckiej,
 kształtowanie postaw negujących ryzykowne używanie alkoholu,
 przeciwdziałanie patologiom społecznym, a w szczególności alkoholizmowi,
 zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych i innych
zjawisk patologicznych,
 promocja zdrowego, sportowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku.
 upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 zniwelowanie zachowań aspołecznych (odrzucenie przez społeczność, izolacja, agresja),
 zmniejszenie liczby przejawów patologii społecznej i dysfunkcji panującej w rodzinach, szkołach, środowiskach rówieśniczych,
 poprawa jakości komunikacji w rodzinie i grupach rówieśniczych,
 wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętności ułatwiające radzenie sobie z patologiami w rodzinie (alkoholizm, przemoc).
Sposób realizacji celów:
 terapia grupowa dzieci i młodzieży prowadzona przez psychologa oraz terapeutę poświęcona zagadnieniu przeciwdziałania alkoholizmowi dla młodych mieszkańców,
pogadanki profilaktyczne dla całych rodzin, indywidualne rozmowy z psychologiem,
 pogadanki z psychologiem oraz wsparcie psychologa przez cały okres realizacji oferty.
Sposób realizacji celów:
Psycholog wraz z terapeutą w trakcie terapii wykorzystają dostępne tematy czynników
leczących w psychoterapii, szczególnie grupowej, tj.: poszerzanie świadomości, zmiana oceny
samego siebie, zmiana oceny otoczenia, uwolnienie się od siebie, uwolnienie się od otoczenia,
przewarunkowanie, kontrola bodźca, kontrolowanie konsekwencji, dramatyczne uczucia
związane z ulgą, relacja pomagania. wzbudzanie nadziei, poczucie podobieństwa,
dostarczenie wiedzy i informacji, altruizm, korektywne odtwarzanie rodziny pierwotnej,
uczenie umiejętności społecznych, naśladowanie, interpersonalne uczenie, spójność grupy,
odreagowanie oraz czynnik egzystencjalny. Zostaną one zastosowane w trakcie:


Rekrutacji uczestników, na spotkaniu integracyjno-kulturowym pn. „Dla każdego

coś miłego”,


Warsztatów grupowych dla uczestników pn. „Być twórcą samego siebie”,



Wyjazdów na basen pn. „Razem bezpieczniej”,



Zajęć sportowo-rekreacyjnych, pn. „Wesołe dni”.

Większość zajęć terapeutycznych będzie się odbywała w sali mieszczącej się w budynku
Szkoły Podstawowej w Kobylanach, terapia i pogadanki profilaktyczne będą także
towarzyszyły spotkaniom sportowym, wyjazdom na basen, warsztatom, procesowi rekrutacji.
Podczas spotkania rekrutacyjnego psycholog zatrudniony w stowarzyszeniu, będzie
członkiem komisji rekrutacyjnej.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego
Boisko szkolne w Kobylanach – spotkanie integracyjne – rekrutacja uczestników, miejsce
przeprowadzania terapii grupowych z psychologiem i terapeutą.
Sala lekcyjna nr 36 i 37 szkoły w Kobylanach (miejsce prowadzenia warsztatów, terapii
grupowych z psychologiem i terapeutą)
Ostrowiec Św. – wyjazdy na basen.
8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego 12)
Program w ramach oferty będzie realizowany w formie zajęć profilaktycznych prowadzonych
przez terapeutę oraz psychologa, dot. popularyzacji idei trzeźwości m.in. poprzez pogadanki
na temat szkodliwości picia, organizację przedsięwzięć profilaktycznych:
Rekrutacja i nabór uczestników na spotkaniu pn. „Dla każdego coś miłego” (4–godzinna
terapia przez zabawę (Terapia zabawą pełni funkcje diagnostyczne dostarcza, bowiem wielu
informacji na temat sposobu kontaktu z innymi, przyjmowania ról w grupie, znoszenia porażek. Najważniejsze walory zabawy to podejmowanie jej z wolnego wyboru. Jest ona czynnością samorzutną, wykonywaną tylko dla własnego zadowolenia. Pozwala na oderwanie się od
codziennych wymagań, od odpowiedzialności podejmowania decyzji i innych form aktywności koniecznej. Właśnie, dlatego zabawa kierowana powinna być częstą formą zajęć. Odmianą
zabawy jest gra zawierająca element rywalizacji. Gry muszą zostać na koniec podsumowane i
omówione przez wszystkich uczestników) oraz choreoterapia (Choreoterapia jest kolejną
techniką należącą do nurtu arteterapii. Opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu tańca
jako sposobu usprawniania. Taniec jest ruchem, czyli procesem który w założeniu tej techniki

zwiększa fizyczną i psychiczną integracje jednostki. Podstawowe przesłanki terapii tańcem są
oparte na: budowaniu ufności w stosunkach interpersonalnych, rozwijaniu umiejętności komunikacji zarówno werbalnej jak i niewerbalnej, zgłębianiu oraz wyrażaniu uczuć, rozwijaniu
umiejętności społecznych interakcji takich jak m.in. słuchanie i obserwacja, rozwoju umiejętności artystycznych, poprawieniu obrazu samego siebie i zaufania samemu sobie a także tworzeniu umiejętności dobycia przedstawicielem samego siebie) dla dzieci i młodzież oraz ich
rodzin z psychologiem i terapeutą, 4 godz. na indywidualne rozmowy z dla zainteresowanych
z psychologiem, konkursy i zabawy dla dzieci około 80 dzieci i młodzieży, 1,5 godzinny występ lokalnej grupy teatralnej „KROKUSY” składającej się z dzieci od 6 do 18 r.ż., nauka
kultury i obyczajów góralskich, nauka tańca zbójnickiego). Młodzi ludzie podczas 8godzinnego spotkania będą pod opieką 2 wolontariuszy - opiekunów. Spotkanie członków
stowarzyszenia z rodzicami celem uświadomienia potrzeby realizacji projektu, nabór
beneficjentów do projektu przez komisję rekrutacyjną, prace związane z organizacją
zajęć profilaktycznych.
Warsztaty dla uczestników pn. „Być twórcą samego siebie” projektu z
psychologiem oraz terapeutą, których tematem będzie pogadanka w zakresie: Kim
chciałbym zostać w przyszłości? Jak powinienem zachowywać się w życiu, aby
osiągnąć cel? Celem warsztatów jest oddziaływanie na zmianę sposobu myślenia
dzieci i młodzieży, zmiany w procesie poznawczym, które mogą z kolei pociągnąć za
sobą zmianę sposobu zachowania w rodzinach zagrożonym przetrwaniem patologii
społecznych - dialog terapeutyczny (Dialog terapeutyczny jest to określona zakresem i
celem relacja psychoterapeutyczna. Zakłada z góry nie równy udział partnerów
terapeuta, bowiem nie może wygłaszać swoich sądów na tematy inne niż zaburzenie
dziecka. Nie może naginać poglądów i stwierdzeń dziecka do swoich racji -jak ma to
miejsce w codziennym sposobie porozumiewania się. Przedmiotem dialogu
terapeutycznego może być tylko dziecko. Warunkiem stosowania techniki jest więź
emocjonalna łącząca terapeutę z dzieckiem, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa oraz
wzajemne rozumienie gestów, sposobów wyrażania się. Terapeuta musi słyszeć i
rozumieć to, co zostało wyrażone w sposób niewerbalny. Musi umieć kontrolować,
tonować dynamikę kontaktu. Skupia się na treściach, które wyrażają procesy
nieświadome - nazwać by to można porozumieniem na poziomie podświadomym.
Wtedy istnieje szansa na pogłębienie kontaktu, zdobycie nowego materiału istotnego
dla uwolnienia się dziecka od skrywanych doświadczeń i uczuć), 2 godzinna terapia z
psychologiem i terapeutą, 2 godzinne rozmowy z psychologiem.

Wyjazdy na basen pn. „Razem bezpieczniej” (zastosowanie techniki socjoterapii terapia przez zabawę (wyjaśniona wyżej), arteterapia (wyjaśniona wyżej+ Muzykoterapia - Lecznicze działanie muzyki wykorzystywane jest m.in. w psychologii, medycynie, pedagogice. Modeluje ona zachowanie i dostarcza różnego rodzaju przeżyć
emocjonalnych. Pobudza zdolności intelektualne, wzmacnia procesy myślowe, wyobraźnię. Poprzez rytm muzyka wpływa na psychomotorykę- dyscyplinuje, porządkuje i energetyzuje ruch ciała- a także na parametry biomedyczne -puls, ciśnienie krwi,
rytm oddechów itp. Muzykoterapię wykorzystuje się miedzy innymi w celu ujawnienia i rozładowania zablokowanych emocji, oprawie komunikacji i osiągnięciu integracji w grupie, usprawniania funkcji percepcyjno- motorycznych, wzmocnienia i ułatwienia rehabilitacji. Muzykoterapia jest metodą postępowania, wielostronnie wykorzystującą wieloraki wpływ muzyki na psychosomatyczny ustrój człowieka- Jest to
jedna z najtrafniejszych definicji tej techniki arteterapeutycznej), dialog terapeutyczny
(wyjaśniony wyżej) – terapia grupowa z psychologiem i terapeutą, nauka pływania,
zabawa w wodzie. Planowane są 3 wyjazdy, przed którymi odbędzie się 2 godzinna terapia grupowa z psychologiem i terapeutą, oraz zaplonowano 2 godzinny pobyt beneficjentów na basenie - nauka pływania, zabawa w wodzie, przewidziano też wyżywienie 27 uczestników projektu),
Zajęcia sportowo-rekreacyjne pn. „Wesołe dni” (zastosowanie techniki socjoterapii
- terapia grupowa przez zabawę i arteterapia (w/w) - turniej piłki nożnej i siatkowej,
gry ruchowe, konkursy sprawności fizycznej). Odbędzie się 2 godzinna terapia
grupowa z psychologiem i terapeutą, zaplonowano 2 godzinną zabawę (podczas,
której młodymi ludźmi będą się opiekowali 2 wolontariusze/opiekunowie): zawody
piłki nożnej i siatkowej oraz zabawy - konkursy sprawności fizycznej, przewidziano
też wyżywienie dla 27 uczestników projektu, zakup nagród/pucharów dla uczestników
turniej piłki nożnej i siatkowej oraz zabaw).
Prace
2

związane

z

organizacją

wolontariuszy/opiekunów

oraz

projektu
2

i

dokumentacją

zatrudnionych

techniczną

pracowników

-

(psycholog

i terapeuta): rekrutacja (8 godziny psycholog, 4 godz. terapeuta i po 8 godz. 2
wolontariuszy/opiekunów, którzy będą się opiekować grupą przez cały okres realizacji
projektu); warsztaty (2 godziny z terapeutą, 4 godz. z psychologiem, 4 godz. 2
wolontariuszy/opiekunów); wyjazdy na basen x 3 - (każdorazowo po: 2 godz. z
terapeutą, 2 godz. z psychologiem, po 4 godz. 2 wolontariuszy/opiekunów), zajęcia
sportowe - 2 godz. z terapeutą, 2 godz. z psychologiem, po 6 godz. 2

wolontariuszy/opiekunów).
Rozliczenie i zakończenie projektu – księgowa i osoba zajmujące się dokumentacją
w projekcie - po 10 godzin pracy.
Aby zachęcić mieszkańców gminy do udziału w spotkaniach i zapobiec stygmatyzacji osób
uzależnionych od alkoholu, zrezygnowaliśmy z nazewnictwa kojarzącego się z problemem
alkoholowym. Uważamy, że przyjęcie formuły zabaw sportowo-rekreacyjnych pozwoli na
przemycenie przy tej okazji wielu treści z zakresu profilaktyki uzależnień, a dostępność
terapeuty ułatwi kontakt ludziom zmagającym się z tym problemem.

9. Harmonogram 13)
Zadanie publiczne realizowane w okresie od 24 lipca 2015 do 6 września 2015
Poszczególne działania w
Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot
zakresie realizowanego
Poszczególnych
odpowiedzialny za działanie
zadania publicznego 14)
działań
w zakresie realizowanego zadania
publicznego
Działania Stowarzyszenia:
Rekrutacja i nabór
uczestników na spotkaniu pn.

Lipiec
2015

„Dla każdego coś miłego”

Warsztaty dla uczestników

Sierpień 2015

pn. „Być twórcą samego
siebie”

Wyjazdy na basen pn.
„Razem bezpieczniej”

Lipiec, Sierpień
2015

Zajęcia sportoworekreacyjne pn. „Wesołe

Sierpień 2015

dni”
Prace związane z
organizacją projektu i

Lipiec – wrzesień
2015

Stowarzyszenie Wiejskie “Nasze
Kobylany”

dokumentacją techniczną
Rozliczenie i zakończenie

Wrzesień 2015

projektu

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 15)
Przeprowadzenie terapii grupowej w ramach socjoterapii wśród 27 młodych ludzi zamieszkujących w powiecie opatowskim i ostrowieckim,
kształtowanie postaw sprzyjających życiu bez alkoholu poprzez promocję wartości rodzinnych oraz zdrowia, podniesienie stanu świadomości społecznej dzieci i młodzieży
dotyczącej zagrożenia młodego pokolenia uzależnieniami,
stworzenie warunków sprzyjających zaspokajaniu potrzeb dzieci i młodzieży na etapie
rozwoju, np. twórczości, wsparcia ze strony osoby dorosłej, aprobaty społecznej,
umożliwienie dzieciom rozpoznania i rozwinięcia ich mocnych stron, zdolności i
umiejętności,
 wzrost wiedzy i świadomości na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód
wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu,
 promowanie postawy abstynenckiej,
 kształtowanie postaw negujących ryzykowne używanie alkoholu,
 przeciwdziałanie patologiom społecznym, a w szczególności alkoholizmowi,
 zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych i innych
zjawisk patologicznych,
 promocja zdrowego, sportowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku.
 upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 zniwelowanie zachowań aspołecznych (odrzucenie przez społeczność, izolacja, agresja),
 zmniejszenie liczby przejawów patologii społecznej i dysfunkcji panującej w rodzinach, szkołach, środowiskach rówieśniczych,

 poprawa jakości komunikacji w rodzinie i grupach rówieśniczych,
 wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętności ułatwiające radzenie sobie z patologiami w rodzinie (alkoholizm, przemoc).
Realizacja powyższego zadania przyczyni się do:
poszerzania świadomości, zmiany oceny samego siebie, zmiany oceny otoczenia,
uwolnienia się od siebie, uwolnienia się od otoczenia, przewarunkowania, kontroli
bodźca, kontrolowania konsekwencji, odczuwania uczuć związanych z ulgą, relacji
pomagania, wzbudzania nadziei, poczucia podobieństwa, dostarczenia wiedzy i
informacji, altruizmu, korektywna odtwarzanie rodziny pierwotnej, uczenia
umiejętności społecznych, naśladowania, interpersonalnego uczenia, spójności grupy,
odreagowania wśród 27 uczestników projektu,
przyczyni się do upowszechnienia postawy abstynenckiej i negującej ryzykowne
używanie alkoholu,
zachęci do aktywności ruchowej i prowadzenia zdrowego stylu życia,
wykonanie działań poprawi integrację mieszkańców powiatu opatowskiego,
zbuduje wzór zdrowego, sportowego spędzania czasu wolnego, będącego alternatywą
dla imprez alkoholowych,
doprowadzi do wzrostu wiedzy i świadomości na temat działania alkoholu na
organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
1.
Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

I

Koszty merytoryczne po stronie Stowarzyszenia:
Rekrutacja i nabór
uczestników na

Koszt
całkowity
(w zł)

Rodzaj miary

Koszt jednostkowy (w zł)

Rodzaj kosztów16)

Ilość jednostek

Lp.

z tego do pokrycia
z wnioskowanej dotacji
(w zł)

z tego z finansowych
środków własnych, środków
z innych źródeł , w tym
wpłat i opłat
adresatów
zadania publicznego17)
(w zł)

Koszt do
pokrycia
z wkładu
osobowego,
w tym pracy
społecznej
członków
i świadczeń
wolontariuszy
(w zł)

spotkaniu pn. „Dla
każdego coś
miłego”:
- nauka kultury i

1

3450

umowa

3450

3400

50

1

1000

Umowa

1000

- psycholog

8

40

godzina

320

320

- terapeuta

4

40

godzina

160

160

- opiekun

8

20

godzina

160

160

- opiekun

8

20

godzina

160

160

- catering

1

525,50 Usługa

- psycholog

4

40

Godzina 160

160

- terapeuta

2

40

Godzina 80

80

- opiekun

4

20

godzina

80

80

- opiekun

4

20

godzina

80

80

- transport x3

3

350

Usługa

1050

1050

- bilety wstępu x3

81

10

Osoba

810

810

- wyżywienie x3

87

17

Osoba

1479

1479

- psycholog x3

6

40

godzina

240

240

- terapeuta x3

6

40

godzina

240

240

- opiekun x3

12

20

godzina

240

obyczajów
góralskich, nauka
tańca zbójnickiego
- występ grupy

1000

teatralnej
KROKUSY

Warsztaty dla
uczestników pn.
„Być twórcą
samego siebie”:
525,50

465

50

Wyjazdy na basen
pn. „Razem
bezpieczniej”:

240

- opiekun x3

12

20

godzina

240

240

- piłka x2

2

150

Sztuka

300

150

- nagrody x 3

3

100

Sztuka

300

300

- catering

1

525,50 Usługa

525,50

465

- psycholog

2

40

godzina

80

80

- terapeuta

2

40

godzina

80

80

- opiekun

6

20

godzina

120

120

- opiekun

6

20

godzina

120

120

Zajęcia sportoworekreacyjne pn.
„Wesołe dni”:
150

50

II
Koszty obsługi20)
zadania publicznego,
w tym koszty adm.
po stronie
Stowarzyszenia” :
- wynagrodzenie

10

50

godzina

500

500

10

40

godzina

400

400

1

100

umowa

100,00

100,00

---

-------

---------

13000

księgowej
- praca
dokumentacyjna w
projekcie

III

Inne koszty, w tym
koszty wyposażenia
i promocji po stronie Stowarzyszenia)19) :
1.Promocja projektu
(ulotki, strony internetowe, radio).

IV

Ogółem:

10000

1300

1700

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
1
Wnioskowana kwota dotacji
10 000 zł
17)
2
Środki finansowe własne
1 300 zł
3
Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione ………
w pkt. 3.1-3.3) 11)
zł
17)
3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego
………
zł
3.2 finansowe środki z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z ………
budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
zł
funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych) 17)
3.3 pozostałe 17)
………
zł
4
Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna 1 700 zł
członków)
5
Ogółem (środki wymienione w pkt. 1 – 4)
13 000
3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych 21)
Nazwa organu
Kwota
Informacja o tym, czy
administracji
środków wniosek (oferta)
publicznej lub innej (w zł)
o przyznanie środków został (jednostki
a) rozpatrzony
sektora finansów
(-a) pozytywnie czy też nie
publicznych
został jeszcze rozpatrzony.
TAK/NIE 1)
TAK/NIE 1)
TAK/NIE 1)
TAK/NIE 1)

76,92%
10 %
……..
%
……..
%
……..
%
……..
%
13,08%
100%

Termin rozpatrzenia – w
przypadku wniosków
(ofert) nierozpatrzonych
do czasu złożenia
niniejszej oferty

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
Członkowie naszego stowarzyszenia są aktywnymi działaczami, którzy poświęcają swój wolny czas
na liczne akcje charytatywne. Swoją pracą społeczną powodują, iż możemy się starać o realizację
oferty zadania publicznego na terenie obszaru działania stowarzyszenia. Projekt zostanie
zrealizowany przy współpracy z innymi instytucjami (Szkołą Podstawową w Kobylanach,
Ochotniczą Strażą Pożarną, Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim, przedsiębiorcami).
Pozwoli to na zapewnienie wielu atrakcji przy minimalnych kosztach podczas organizacji działań.
Przewidujemy, iż wkład własny finansowy oraz osobowy przewyższy środki wyliczone w w/w
ofercie, jednak jesteśmy na to przygotowani, gdyż na realizację zadania pozyskaliśmy środki
pieniężne od przedsiębiorców-sponsorów, którzy chętnie z nami współpracują. Do liczby osób
w ramach wyżywienia czy cateringu dołączeni są opiekunowie grupy.
V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego 22)

Terapię prowadzoną w ramach zadania będzie realizował psycholog z odpowiednimi
kwalifikacjami współpracującym ze stowarzyszeniem oraz terapeuta również posiadający
odpowiednie uprawnienia. Psycholog i terapeuta będą świadczyć pracę wolontariacką.
Wolontariusze są to ludzie mający doświadczenie w podobnych akcjach. Kadra składa się z
rodziców dzieci oraz członków stowarzyszenia. Nasza kadra to wykwalifikowane osoby, które
poprzez czynną pracę zawodową i doświadczenie posiadają szerokie kompetencje i wiedzę.
Prezes jest pracownikiem publicznych służb zatrudnienia, od podszewki zna problemy osób
bezrobotnych i ich rodzin, szczególnie ludzi mieszkających na wsi, gdyż jest też sołtysem.
Jeden z członków pracuje z młodzieżą oraz osobami niepełnosprawnymi w DPS, trzech
członków pracuje w Szkole Podstawowej w Kobylanach a dwóch w stowarzyszeniu.
2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania
23)

Aparaty fotograficzne i kamera.
Laptop, drukarka.
Sprzęt sportowy.
Samochody prywatne.
Namiot pleneralny.
Kosiarka do przygotowania boiska.
Sala biura stowarzyszenia.
Papier do ksera.

2.
Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze
wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).
1. Dz. 412 "Wyposażenie placu zabaw w Kobylanach". Cel - aktywne spędzanie czasu
wolnego. Grupa docelowa -200 osób rocznie. Czas realizacji 03-08.2013r. Projekt
współfinansowany z ŚBRR Kielce. Wartość projektu 31 115,32 zł. Rezultaty
osiągnięto.
2. "Nauką i zabawą poznajemy Naszą Ojczyznę". Cel-współfinansowanie budowy placu
zabaw w Kobylanach. Grupa docelowa -200 os. rocznie. Czas realizacji - 05.08.2013.
Projekt współfinansowany z UMiG Opatów. Wartość projektu 6993 zł. Rezultaty
osiągnięto.
3. "Razem bezpieczniej". Cel-bezpieczny wypoczynek dzieci z rodzin patologicznych.
Grupa docelowa-30 osób. Czas real.-06-08.2013r. Projekt współfinansowany z ROPS
Kielce. Wartość projektu 9614 zł. Rezultaty osiągnięto.
4. "Żegnaj szkoło na wesoło". Cel-aktywne wakacje. Gr. doc.-30 os. Czas realizacji:
06-08.2013. Projekt współfinansowany z UMiG Opatów. Wartość proj. 5000 zł. Re-

zultaty osiągnięto.
5. „Pomocna szkoła”. Działanie 9.5 – czas realizacji: luty-czerwiec 2014. Grupa docelowa 23 uczniów kl. IV-VI. Cel- podniesienie poziomu wiedzy. Projekt PO KL współfinansowany z ŚBRR Kielce. Wartość projektu 50 000,00 zł.
6. „Bezpieczne wakacje”. Czas realizacji projektu: czerwiec-sierpień 2014. Grupa docelowa: 30 dzieci z terenu gminy Opatów. Cel: kształtowanie postaw sprzyjających życiu bez używek poprzez promocję wartości rodzinnych oraz zdrowia, podniesienie
stanu świadomości społecznej mieszkańców miasta i gminy dotyczącej zagrożenia
młodego pokolenia uzależnieniami. Wartość projektu: 8 540 zł. Projekt
współfinansowany ze środków UMiG Opatów
7. „Z COOLturą na TY”- czas realizacji 18.11.2014-18.05.2015. Grupa docelowa: 30
osób. Cel: zwalczanie wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z terenu gminy
Opatów, szczególnie w zakresie ograniczeń dostępu do kultury i rozwoju własnego potencjału osobowego poprzez przeprowadzenie aktywizacji kulturalnej grupy docelowej. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Społecznego Notariatu. Wartość
projketu: 38 520 zł.
8. W trakcie realizacji projekt „Razem możemy więcej”. Działanie 6.1.1 – czas realizacji: luty 2014-czerwiec 2015. Cel – zmniejszenie bezrobocia w powiecie opatowskim.
Grupa docelowa 150 osób długotrwale bezrobotnych. Projekt PO KL współfinansowany z WUP Kielce Wartość projektu: 1 723 000,00 zł.

4. Informacja, czy oferent/oferenci 1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie,
o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Nie dotyczy

Oświadczam (-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta/oferentów 1);
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania.
3) oferent/oferenci1) jest/są 1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia określonego w umowie;
4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów
informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926, z późn. zm.);
5) oferent/oferenci1) składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją) z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne;
6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą
ewidencją 1) ;
7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym.
………………………………………….

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.
9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta.
Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki
organizacyjnej.
10) Należy określić czy podstawą ta są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura
czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.
11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.
12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej –
należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między
składającymi ofertę wspólną.
13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych
działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania
publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń
udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).
14) Opis zgodny z kosztorysem.
15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim
stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub
złagodzi jego negatywne skutki.
16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu
rzeczy, wynagrodzeń.
17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania
publicznego.
19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich
kosztach.
20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które
związane są
z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w
tym obsługą finansową
i prawną projektu.
21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym
mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i
ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji
zadania publicznego.
22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania
publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy
przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.
23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować
zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów
24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego,
kiedy został wydany.
25) Wypełnia organ administracji publicznej.

