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DoĘczy: realizacji zadania w trybie art.l9a Ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie.

W załączeniu przedkładam ofertę realizacji zadania na otganizację zEęó dla młodzie 4 , w Ęm
będących inte gralnym el ementęm pro gramów pr oflakty cznych szkół.

ZĄęcia wpisują się w cele Gminnego Programu Profilaktyki I rorwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2018
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U PROSZCZONA OFERTA REAL|ZACJ l ZADAN lA PU BLlCZN EGO

POUCZENlE co do sposobu wvpełniania ofertv:
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. P rzykład :,,eegłe+ałłeg/niepo bie ra nie*".

) Rodza; zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art.4 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalnoŚCi PoŻYtkU

pubIicznego i o woIontariacie.
)Termin reaIizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni,

1

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,

do którego adresowana jest oferta
BURMlSTRZ NYSY

2, T ryb, W którlłm, zlożónó:ófeit+ :].

3. Rodzaj zadania publicznego')
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym z
uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- Dozalekcvine i pozaszkolne zaięcia dla dzieci i młodzieży

4, Tytuł zadania publicznego Sposób na nudę

5. Termin realizacji zadania publicznego2}
10.09.2018 06.t2,2ot8

ll. Dane oferenta (-ów)

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSl NlWNlCA
NlWNlcA 127

48-321, NlWNlCA
KRS 210382
77 4356427

2, lnne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np.

numer telef onu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adre5 5trony internetowej)

Beata Szymczakowska
tel: 603078995
snrrwn@wp.pI

1. Opis zadania publicznego proponowanego do
odbiorców zadania oraz pr

pozaszko1nychw2sołectwachgminyNysa:Kopernikii
yszkówŚląski w Jkresie od 10.09.2018 do 30.11.2018 Zajęciabędąskierowane do dzieci i rńodzieĄ w wieku szkolnl'm, w

zózególności ze środowisk zagrożonychzachowaniami problemowymi, zrodzin dotkniętych uzaleznieniem, Przemocą
iewy:dolnych wychowawczo. Uczestnicy zajęć ok.50 osób, objęci zostaną programem o tematycę ProfrlaktYki uzaleŻnień i

drowego itylu Źycia, dostosowanym odpowiednio do wieku uczestników 7 lat - 18 lat. W kaZdym sołectwie Zostaną

,r"p.ŃudŹone po 2 godziny wlw zaję€ w miesiącu. Zajęciadostosowane będą do wieku danej grupy, które będą

onsiruktywnie wpływać na postawy młodych ludzi wobec używek. Uczestnicy na pierwszychzajęciach, celem integracji gruPY

dobrej współpracy, omówią i ustalą zasady, którymi będą się kierować m.in. poprzez spisanle kontrakh;/ regulaminu. Będzie to
| ^ ^ ^l !--, : _^---,:^-.,.-,^_:^ __^Lt^*X,,, n.^^Ę1':b+A,l, .ąA-anie cnlrie ze śtfecpm.,in§*uźnyit, u*1.1ętnosCi źyciowych: ustalanie celów i rozwiązywanie problemów/konfliktów, radzenie Sobie Ze stresem,

rtyivność i tonstruktywne zaipokajanie potrzeb osobistych szanując innych ludzi, pokonująclprzedzenia, osiągając tYm

is. Przyczyni się to do kształtowania

nrt. r9a ustawy zdnia24 kwieinia 2003 r. o działalńościpożytku
publicznesoiowolontaiiacie ' ,,

Dat,a

ro,z:ooczecla

Oata'. 
,,

żekóńćżóhia

i,ijo*."soRejestruSądowegoiubinnejewiaenćji,adressieaiioyoraz



sobowe, interpersonalne i międzykulturowe, przygotowujące młode pokolenie do skutecanego i konstnrktywnego uczestnictwa
z;,ciu społecznylll. a lv przyszłości w życiu zawodowylł.
rjęcia pozalekcyjne i pozaszkolne prowadzone będąprzez osoby posiadające kwalifrkacje, zgodnie z charakterem
lizorvarrych zajęć.

ematylra z zakresu profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia zostanie przeprowadzona w ramach prowadzonych
jęć:

Wyczarowan e z niczego" - Program terapeutyczny ch zajęć pozalekcyjnych z rękodzieła - c4lllrny nauczyciel zatrudniony ZSP
I(opernikach;

giczny Angielski z l(amishibai" - osoba posiada odpowiednie kwalifikacje - nauczyciel zatrudniony ZSP w Kopernikach z
niem 01.09.2018r

jęcia sporlowo - rekreacyj ne oraz profilakĘki :uzależmiefiw Wyszkowie Śląskim" - osoba posiada wyksźałcenie
iczne orazodpowiednie kwalifrkacje do prowadzenie zajęć z zahęsu profilaktyki uzależmień.

Kopernikach w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kopemikach odbędą się niżej wymienione zajęcia pozalekcyjne:
1. ,,Magiczny Angielski z Kamishibai"

{ęcia prowadzone będą w środy po 2 godziny -łącznie24 godziny
a uczestników zorganizowane zostanązajęcia profilaktycznę, o łącmej liczbie godzn - 6 godzin. Scęnariusze zajęć ujęte

,,v /rv programie.
2. ,,Wyczarowane zticzego" - Program terapeutycznychzajęć pozalekcyjnych z rękodzieła.

rjęcia prowadzone będąw piątki po 2 godziny -łącznie22 godziny
Ia uczestników zorganizowane zostanązajęcia profilaktyczfle, o łącmej liczbie godzin - 6 godzin. Scenariusze zajęć stanowią

ączllik drl \\ \\ p1,ogl,alnu.

Wyszkorł,ie Śląskirn w Świetlicy Wiejskiej odbędą się niżej wymienione zajęcia pozaszkolne:
L. ,,Zajęciasportowo * rekróacyjne oriz profiIalłyki uŻalóznięń w Wyizkowie Śląskim"
;ia prowadzone będą we wtorki, środy i piątki po 2 godzny -łącznie 72 godzny

la uczestników zorganizawanę zostalązajęcia profrlaktycznę, o łącztej liczbie godzin - 10 godzin. Scenariuszę zajęć ujęte

zostały, W iw prograllie.
1 l 8 godz. x 40,00 zł: 4120"00 zł
)bsługa flIlansor,r,o - księgowa zadania
_1.00 zł x 3 osoby prorvadzące zajęcia x 3 nriesiące :495,00 zł

erialy niezbędne do prorvadzenia zalęc:

Ąkuł papiernicze, materiały tekstylne, nici, zestawy do wykonania biżuterii -700,00 ń
sprzęt sporto\yv _500,00 zł
\Ą,kłac] rzeczow1,, polegał będzie na udostępnieniu ślvietłicy Wiejskiej w Wyszkowie Śląskim oraz sal lekcyjnych w ZSP w
Kopernikach.
Zorganizorvanie w/w zajęć zaspakaja wszechstronrre zaintęresowania i kreatywność wśród młodego pokolenia. Pozwala
zieciom poznać, rozbudzić i rozwijać swoje zdolności i umiejętności w zakresie artystycznym, technicmym, naukotvym,
portowym. Udział w proponowanych zajęciach przyczyni się do pobudzaniaiksżąłtowania świadomości do poszŃiwania

nych fonn zagospodarowania czasu wolnego z porytkiem dla rozwoju osobowego, wprowadzając jednostkę w pehre i
ns zycie społeczne. Ponadto dzińańazzal<resuprofilaĘki przyczyniąsię do zwiększenia świadomości rozpozrawania

iewłaściwych zachowań. Planowanę zajęciatj. ich przebieg dokumentowane będą w dziennikach zgodnie z opracowanlT ni
rogramami. Zgodnie ze złożonymi programamizajęć i propozycjami, zaplanowano zakup materińów, który został ujęty w
osztorysie składanej oferty. Nadmiar niezagospodarowanego czasu, brak pomysłu na jego zagospodarowanie, niesie ryzyko

7Ł^r--- l^ :^^^ ^a._--t^^:: n-:^^: ^_^l-^:^^.-,^1-...mowania zachowań destnrkcy.jnychpoprzezbrak odpowiednich bodźców do jego stymulacji. Dzieci, spędzając wolny
zed ekranem komputera lub telewizora, nie tylko czerpią stamtąd często ńe wzorce, a|ę też zacrynĄąsię nudzić i szukaĆ na

vłasną rękę .orry*Ók poza domem. Właśnie podczas ,,nudy" i braku świadomości na organizację czasu wolnego i rozwijania
woich zainteresowań, pasji, najczęściej dochodzi do popełnianiaprzezdzieci i młodzież czynów przęstępczych, do inicjacji

rkotl,kou,e.j i alkoholorve_i.
]ele zajęc:

1lronlocja zdror,vego stylLr zycia. organizowanie czasu wolnego,
zas ad dobrej w sp óĘ racy, efektywne go r o zw iązy w artia zadań grup owych,

odl,ea gorvan ie negatywnych enrocj i,

zachęcanie do pracy nad sobą
strvarzanie sytLracji podnoszących i wzmacniających poczucie własnej wafiości,
nabl,u,aIrie Lrrrrie.jętności organizorł,ania sobie pracy, czasu wolnego i współdziałania w grupie,

ulvraż|ili,iarrie na agresję tlzyczną i słowną.
:posrllr1 t,ltdzelliir sobie z agresją

- przeciwdziałanie patologiom w zachowaniu młodziezy typu wandalizm i podobne poprzęzumozliwienie rozładowania emocji

spędzenia czasu w fbrrnie aktl,ra,noE,.1 fizycznej,
ię odpowiędzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz drugiego czł



m
fall-}ach Zadania Zostaną oSi€nięte następującę rezultaty;

ii'*i i.i-ffi ffi .i!$ll iliil ii:ąi ii :

realizac.ja zajęć :

Magiczlly, Angielski z l(aniishibai" - łącznie 24 godziny, w tym 6 godzin zajęć profilaktycznych;

,,wyiru.o*une znlczego" - Program terapęutycznych zajęć pozalekcyjnych z rękodzieła -łącznie 22 godzny, w tYm 6 godzi

zajęc p1,ofi laktycznych:
,.Zajęcia.pn|to*o _- rekreac;,jrre i profilaktyki uzależnień" - łącznie 72 godzin, w tym 6 godzin zajęĆ z profilaktYki

Lrzalezn ień..
Miękkie rezrrltaty zadania to:

kształtowania kompetencji społecznych obejmujących tak ważnę kompętencję jak osobowe, interPersonalne

iędzykulturowe, przygotowujące młode pokolenió do skuteczrego i konstrukĘwrego uczestnictwa w życiu sPołecznYm, a
,zyszłości w zyciu zawodowym,
budowanie pozytywnych postaw oraz r ozw tjania talentów
zlvi ększen ie ia wartości, rozbudzi ambicje, ryzwinie zalflteresowana

lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów

ist

Lp.

Rodzaj kosztu do poniesiel]a 
,

z wnioskowańćj .

Oótac;i3)

.

l
Zakup arlykułów papierniczych, materiałów

tekstylnych, nici, zestawów do wykonania
biżuterii nięzbędnych do prowadzenia zajęó

700,00 700,00 0,00

2
Zakup artykułórł, sportowycli niezbędnych
do prowadzęlia zajęć

500,00 500,00 0,00

Wynagrodzenie MAGICZNY ANGIELSKI Z
KAMISHIBAI - ZSP Kopemiki

960,00 960,00 0,00

4

W1,,nag1,odzeriie PROGRAM
P)Z,^,ZK)LNYCH ZAJĘC SPoRToWo -
REI(REACYJNYCH ] PROFlLAKTYKI
UZALEZNIEŃ Wyszków Śląski

2880,00 2880,00 0,00

5

Wynagrodzenie WYCZAROWAN E Z
NICZEGO PROGRAM
I,ERAPEUTYCZNYCH Z 

^JĘCPOZA LEKCYJN YCH Z RĘ|<ODZIEŁA -
ZSP l(opernikl

880,00 880,00 0,00

6
ObsłLr ga tltransorvo- ks ięgowa 495,00 495,00 0,00

Koszty ogółem:
6415,00 6415,00 0,00

Oświadczam(-y}, że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalnoŚci poŻytku publicznego oferenta;

2! ,o ramaeh składanej eferty przewidujemy pebieranie*/nkpebieranie* świadezeń pienięŻnyeh ed adresatów radanłai

3) wszystkie podane W ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym;
4) oferent*/e{erenełt składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)x/załege--(-ją)Ś z opłacaniem naleŻnoŚci z ĄĄułu zobowiązań

podatkowych;
5) oierent*/efe+eaełl składający niniejszą ofertę nie zaleea (-ją)*/ra.łeg€+-ją]ś z opłacaniem naleŻnoŚci z tYtułu składek na

ubezpieczenia społeczne,

3 ) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczYĆ 10 000 zł.

a ]W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego,

możliwość
Kg.ś całkówjty]
,.a.. ]:i 

=|;i,]ia';

do poniesienia
ze środków
finansowych

własnych, środków
pochodzących z
innych źródeł,

wkladu osobowego
lub rzeczowegoo)

{zł}
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(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do sklJdanid oswiadczeń woli w imieniu
ofe re nta )

załączniki:
- odpis KRS
- l<onspektv za jęć profilaktycznych

programy zajęć

Data 06.08.2018 r.
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