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REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Z ZAKRESU POMOCY SPOLECZNEJ, W TYM POA,TOCY RODZINOM
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TURN|EJ PoDwÓRKowEJ P|LK| NoŹNEJ w oRzEGoW|E Iw KAuFHAUS|Ę
TURNIEJ PLAżoWEJ P|ŁK| s|ATKoWEJ w oRzEGow|E
ZABAWY I ANIMACJE W ORZEGOWIE I W KAUFHAUSIE

{ty.tuł zadania plbhczne}

w okresie od 1 czerwiec do 4lipiec 2014r.
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PREZYDENTA lYt|AsTA RUDA ŚLĄsM

(orqan administracjl pubucznej)

sktadana na postawie przepisów dziatu || rozdzialu 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r.
o dzialatności pożytku publicznego i o woLontańacie



l. Dane oferenta

l) nazwa: sTowARzYszNiE NA RzEcz PoMocY DZ|Ec|oM t MLoDZ|EżY ,,Polv{ocNl"
2) forma prawna:

(X) stowarzyszenie ( ) fundacja
( ) kościetna osoba prawna ( ) kościetna jednostka organizacyjna
( ) spótdzjelnja socjatna ( ) inna '..

3) numer w Krajowym Reiestrfe sądowym, w jnnym rejestEe tub ewidencjj:

KRs 00002ó9ó79

4) data wpisu, rejestracii tub utwoEenia: 14 grudień 200ó r'
5) nr N|P: 641 240 ó5 65 nr REGoN: 240 559 997

ó)adres:

Mjeiscowość: Ruda śtąska ut. Bujoczka 12

dzje(nica tub inna jednostka pomocnicza: Ruda Śtąska
gmina: RUda 5tąska powiat: Ruda stąska

woj ewództwo: Śhskje

kod pocztowy: 41'700 pocfta: Ruda śLąska

7)tet':6ó0159 209 faks: brak

e' mail: pomocni(JDocńa.f m http: / /www'pomocni'eu

8) numer rachunku bankowego: 93 1020 2401 00OO 0802 0221 5721

nazwa banku: PKO BP SA

9)nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta]):

a) Barbara Karasz. Prezes ZaEądU

b) Marek Brachman . wiceprezes Zarządu

c) Danuta Popiotek - Skarbnik

10) nazwa, adres i tetefon kontaktowy iednostkj organizacyjnej bezpośrednjo wykonującej

zadanie, o którym mowa w ofercje:

stowarzyszenie na Rzecz Pomocy DŻeciom i Mtodzieł ,,Pomocni',, uL' Bujoczka 12, 41.700 Ruda

śtąska, teLefon: óóo 159 2o9

11) osoba upowaźniona do sktadania wyjaśnień dotycząrych oferty ( imję i nazwisko oraz

nr telefonu kontaktowego) Barbara Karasz, telefon: ó60 159 209

12) przedmiot dzjatatności połtku pub(jenego

aJ dzialatnosc nieodptatna pożytku pubticznego
. działanja na Żecz dziecj i młodzjeł fe środowisk de faworyfowanych,
. działanja na rzecz rozwoju dieci i mtodieł w sferfe kuLtury, nauki, sportu' rekreacjj, turystyki,
'propagowanie jdei socjoterapii jako metody pracy z dzjećmj i mlodfieżązagrożo|rą
n jedostosowanjem spotecznym,
- wspieranie inicjatylv mtodzieźowych'
'profjtaktyka przemocy w rodinie,
. pEecjwdfiałanje zjawisku krzywdzenia dzieci.
. promowanie zdrowego stylu życia,
. dŻatalność na żecz ochrony zdrowia psychicznego dzieci i mtodzieł,
. propagowanie postaw prospotecfnych oraz jdei spoteczeństwa ob}ĄvateLskiego,
. propagowanje idei zastępczego rodicielstwa oraz wspieranje niezinstytucjonaLjzowanych form. 

P| UPa5Uwa|||Ę |Ut| .

opieki nad dzieckiem



. wspótpraca z instytucjami j or8anizaciami zajmująrymi 5ję pomocą dziecku j rodzinje, wspjeranie
jch dziatatnoścj,

b) dziatatność odpłatna połtku pubticznego
stowaEyszenie nie prowadŻ dziata(ności odptatnej

13l jeze(i oterent prowadzi dzjałatność gospodar(zą:

a) numer wpisu do rejestru pżedsjębiorców nje dotyczy

b) przedmiot dzialalnośCi gospodarcfei

nte ootyczy

||, Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publjcznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej

nre oorycfy

|l|. szczegótowy fakres rzeczowy zadanla pUblicznego proponowanego do reatizacii

1. Krótka chara zadania
StowaEysrenie POMOCNI zorganizuie:
. dwa tu.njeje podwórkowej pilki nożnej dta dieci i m|odzieży ze środowisk defaworyfowanych
w dzietnicach oEegów oraf NoWy B}tom . osiedLe Kaufhaus,

. turnjej ptażowei pjtki siatkowej dta dziecj, mtodzieży j doroslych w dzje(nicy o.zegów,

. zabawy j animacje w dzielnicach orzegów ońz Nowy Bytom'osjedle Kaufhaus,
' pokaz jazdy na rolkach w dzjelnicy Nowy Bytom ' osiedte Kaufhaus,
. konkurencje sportowei dta osób bjorących Udział w festynie w dfielnicy o.zegów.
zadan je realizowane będże:
. turnjei piłki nożnej oraz zabawy i animacje w dlelnicy Nowy Bytom osjedte Kaufhaus prfy L]ticy
Gwardij Ludowej.
turnjej pjtkj nożnei w dzietnicy oŻegów odbędzie sję na

Podstawowej Ne 36.
turniej plażowej piłkj siatkowej, zabawy j animacje, konkurencje
odbędą się na terenie pEy parafii śwjętego Michata Archanjota w
Kró(owei Jadwjgi 8.

bojsku szkotnym pży szkote

sportowej w dfie(nicy orzegów
Rudzie śląskiei. o.zegowie utica

sąsiada jako wsparcie fadania

2. opis Potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich
plzyczyn oraf skutków

Dzjetnjce oEegów j Kaufhaus to miejsca gdie zamieszkują dzieci i mtodzjeż wy/r'odzące się
z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym Rodziny tam zamiesfkujące,
znaidujące sję w trudnej sytuacjj życiowej to najczęściej rodfiny wietoproblemowe . szcfeqóLni
adresacj oddziat}^.r'ań profitakty€znych i integracyjnych.
W rodzinach tych najczęścjej występują takie zjawiska jak bezrobocie, uzależnjenia, prfemoc,
bezradność opiekuńczo - wychowawcza' Rodice nie 5ą w stanie w petni zaspokoic podstawowych
potrzeb dziecka, czego skutkiem są często njeprawidlowoścj występujące w jego rozwo]u'
prryjmuiące postać objawów takjch jak: trudności w porozumiewaniu się, agresja, trudnoścl
sfkotne, trudności w kontaktach z rówieśnikamj, sięganie po substancje psychoaktytvne.

Giównym celem podeimowanych przez stowarzyszenje dŹiałań jest zapobiegać wyktuczenju
i zepchnjęciu na margines spote@ny. Jesteśmy blisko tych ludzi, znamy ich potrzeby, ocfekiwania,
jesteśmy gotowi do reatjzacji zadania f zakresu pomocy spotecznej opierającej się głównie na
integracjj, wyrównywaniu szans i zapobieganiu wykLuczeniu spotecznemu'

Naszvm zclaniem w na



w integrowanju się rodzin, spotecznoścj lokatnej sprzyja Udzial w różnego rodzaju imprefach
integracyjnych. Uczestnjcy koEystając f proponowanych atrakcji w postacj wspó{nej zabawy,
udziału w konkursach, turnjejach jako rodzjna, lokatna spoteczność mają możLiwość spędzenja ze
sobą czasu w sposób konstruktyvvny' Ucfąc sję wspótdziatanja, wspótpracy' brania
odpowiedzialności za sjebie i innych.

stowaŻyszenie ,,PoMocN|'' popEez zorganjzowanje i pEeprowadzenie diatań o charakteEe
sportowo . rekrearyjnym podczas pLenerowej imprezy jntegracyjnej ''Europejski Dzień sąsiada''
chce przyczynić się do lozwoju umjejętnoścj djalogu w spoleczności Lokalnej, promowania
pozyt}vnych wzorów łda rodzinnego iednocześnje stwaEając warunkj do wspó|nej rodfinnej,
sąsiedfkiej zabawy, Ukazując aLternatPvne sposoby spędzanja czasu wolnego z drugjm
cztowiekiem, rodzjną'

stowarzysfenie PoMocN| wspierając zadanie z zakresu Programu Aktywnoścj Lokalnej chce
przyczynjć się również do rozwoju aktywności sportowej dŻecj j młodzieł, która ma bardfo
ogranicfone możtiwoścj korzystanja z więksfoścj płatnych form spędzania woLnego czasu w tym
także korzystania z obiektów sportowych.

stowarzyszenie PoMocNI chce równjeż dziękj takim dziataniom pEyczynić się do uczenia dfieci
gry fair-ptay, spędzania ze sobą czasu w konstruktywny sposób. DobEe zorganifowane zawody
sportowe ksztattują postawę wspólpracy, ucfą waltości j wskazują na konstruktylvne sposoby
rozladowania napięcia i zlości. Pojawiają się takje elementy zdrowej rywatjzacji i toLerancji,
dostarczaią korekt}ryvnych doświadczeń związany.h z pizeżywaniem wygranej i przegranej.

PopŻez podejmowane dfiatania pragnjemy zachęcjć rodiny do wspó(nej zabav!ry, przede
wszystkjm podczas zorganjzoy/anych animacji, konkurencji sportowych' zabawa jest okafją do
pEełwania fadości i fadowoLenja, daje dzjecku możtiwość tego' by w naturaLny sposób, fa
pomocą różnych form ekspresji, wyrazić siebie i bezpiecznie Ujawnić swoje przełcia. I w|aśnie w
takich chwilach jest potżebny drugi cztowiek, żeby dziecko wesp.zeć w dfjataniu, zachęcić do
p.acy' wzmocniĆ, pochwaLjć. zabawy z wykorzystaniem mateńałów pbstycfnych dają dodatkowo
możtiwość rofwoju kreat}avności, spostrzegawcfości, rozwijają umiejętności mant'atne.
Udzjat w różnych formach zabawy dostarcza dzjecku wiele fadoścj j pozyt}./vnych przeżyć, pozwató
odkryć swoje mocne strony. wspólna zabawa z rodzice|n, opiekunem jest bardzo ważnym
elementem w rozwoiu dzjecka, dająrym mU poczucie bezpieczeństwa, przynaLeżnoścj. Podcfas
zabawy zapomina się o ocenjanju, wjęc iest to jedna z najtepszych form pracy w vlyrównywaniu
szans.

Podsumowaniem .ozgrywek będzie wręczenje, medali' dyplomów oraz nagród żeczowych'
Takie gratyfikacje są dta dzieci i mtodzjeł bardzo ważne, ponjeważ zachęcają do dfiałania,
rozwijania często zaniedbanych taLentów i zdolności a w efekcje przyczyniają sję do budowanja
pozytywnego obIazu siebie oraz wzmocnjenia poczucia wlasnei wartości. Ptanujemy rownież
nagrodzić uczestników za udfiat w zabawach, konkurencjach spońowych wręczając im drobne
nagrody w postacj balonjków, slodyczy.

3. opis grup adre.atów zadania publicfnego

Dfieci, mtodŻeż i [j ze środowjsk zagrożonych wykluczenjem spotecznym z dŻetnicy
i Nowy Bytom . osjedte Kaufhaus w Rudfje ś(ąskjej.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycii
pubLicznego' w szczególności ze wskazaniem' w jakj sposób

związanych z .eaLizacją zadania
pEyczynj się to do podwyŹszenja

standardu realizacii zadania

5. Infofmacia, cry w ciągu ostatnich 5 lat oferent otrzymat dotację na dofinansowanie inwestycji
zwiąfanych z reaLizacją zadanja publjcznego f podaniem inwestycji, htóre folta|y
dofinansowane,

nje dotyczy

nre ooryczy
udzietit dofinan oraz datv otrzvmania dotaci



6.zakładane cale rea[i i zadania Dubliczn

Cele zadania:
Pokafanie atternatylvnych sposobów spędzania czasu wolnego,
Rofwój aht}vnoścj sportowej dzieci i młodieł,
Upowszechnianie kuttury f izycznei,
Rozwói zainteresowania sportem' jego różnymi formami'
Uczenie zawodników zasad gry fair.ptay j spędzania ze sobą cfasu w sposób konstruktywny,
Promowanje pozytywnych wforców rodzinnego spędzanja czasu wolnego, zdrowego
i trfeźwego stylu łcja,
wzmacnjanie więzi w rodŻnach,
stworfenie warunków do wspólnej, rodzinnej zabawy,
stworzenie warunków do przeżycia p.fez uczestnjków imprezy poczucia zadowolenia j sukcesu,
Zapobieganie wykluczeniu spolecznemu,
Pomoc w wyrówny}vanj u szans,
Rofwijanie zainteresowania państwami Unjj Europeiskiej,
Posferzanie, utrwatenie wiedry na temat Unii Europejskiej,
Integracja pokoleniowa rodfjn oraz spoleczności lokatnej.

ich

7. lńiejsce realizacji zadania publicznego

Ruda stąska dietnice oEegów i Nowy Bytom . osiedle Kaufhaus.

8. opis poszczególnych działań w zakresie realjzacji zadanja publicfnego

1. Zakup nagród . medate' dyptomy itp.;
2. Zakup mateńatów ptastycznych niezbędnych do pEeprowadzenia zabaw j animacji,
3. zakup napoiów, słodyczy;
4. Przygotowanie i fawalcie umów o dzieto z osobami zaangażowanymi w reaLizację projektu

zgodnie z podanymi zasobami kadrowymj w zatączniku nr 3;
5. organizacja turnjeju ptaŹowej pitki siatkowej w ożegowje w ramach ,,Europejskjego Dnia
sąsjada' ' w dniu , l3.0ó.2014r. w godzinach 15.00 -18.00'
'turniei amatorskiej pitki plażowej odbędzie sję w trzech kategorjach wiekowych (dta dzieci'
młodzieł j dorostych). Reglrlamin turnieju dotączony został w za{ącznjku do ofert ( załą.fnik nr

6. organizacja turnieiu podwórkowei pitki nożnei w orzegowie w ramach,,Europe'skiego Dnia
sąsiada,',

.turniej podwórkowej pitki nożnei odbędzje sję w dnju 14.0ó.2014r. w godz. 8.30' 13.00.
W turnieju Udziat może wfiąć osiem dzjesjęcioosobowych druźyn sktadających się f dzieci
i młodzieł do 18 roku łcia' Regulamin turnieju dotączony zostat do oferty (zatącznik nl 4)'
Turnjej zostanje zakończony towaEyskim meczem . Księża kont.a t]Eędnjcy. Mecf zostanje
rozegrany w godz. 11. 00 - 13. 45.

7. Prfeprowadzenie zabaw j animacii oraz drułnowe zawody sportowe w oTzegowie w ramach
,,Europejskiego Dnia sąsjada', w dniu 14.oó.2014r':
. zabawy i animacje dla dzieci i jch rodzin odbędą się w godzinach 14.00 - 1ó.00.W programie
przewidujemy:
- matowanie na fotii maLarskiej,
. zabawy z chustą terapeutyczną.
Po fakończonych zabawach z chustą terapeutyczną i folią malarską:
. gra w lńEMoRY z f(agami krajów Unjj Europejskiej,
. zabawa fręcfnościowa z fLagą tjnii Europejskiej,
. układanie puzzli przedstawiających symbote Unjj Europejskiej.

' Po fakończonych grach i zabawach z purztam]|
- puszcranie baniek mydta



. drułnowe Źawody spońowe odbędąsię w godzinach 1ó.00 -17.00.Podczas'
peewidujemy m. in.:
. pŻeciąganje tiny
- bieg w workach
- rfut dO Celu
- s(a(omv
. konkurencje ze skakanką
. Wyścjgi
. bieg z Pżeszkodami
Zawody przeznaczone będą zarówno dla dzieci iak i dorostych. Drułny będą mogły zgtaszać się
pEez caty czas trwania animacji.
Pżez cały czas trwanja zabaw będzje możtiwość zrobienia sobie zdjęcja f syńuszem
symboiem lJnii Europejskiej, pomalowania twarzy a najmtodsi przez caty czas trwanja zabaw
Ędą m1etj dostęP do kredek i kolorowanek Źwiąfanych z tematyką Unii EuropeiŚkiei.

8. Rozliczenie umóW o dziefo;
9. Przygotowanie i zawarcie umów o dzieto z osobami zaangażowanymi w reatizację projektu .
zgodnje z podanymi zasobami kadrowymi W za{ączniku nr 3;

lo.organizacja turnieju podwórkowej pitki nożnej w dzie|nicy NoWy B}.tom - osjedle Kaufhausje
w ramach ',Europejskjego Dnia sąsjada',,

. turniei Podwórkowei Piłki nożnej odbędzie się w dniu o2'o7.2014r. w godf. 8.30 . 13.00'
W turnieju Udzjat może w/ąć osiem dziesięcioosobowych drułn składających 5ię f dfiecj
j mtodzieży do 18 roku zycja. Regulamin turnjeju dotączony zostat do oferty (zatącznik nr 4).

1,l. Pceprowadzenie zabaw i animacji w Kaufhausie w ramach ,,Europ€,jskiego Dnja sąsjada,, w dniu
O2.O7 .ZO14r. w pdzinach 9.30 -13.00:
' zabawy i animacje dlE dzieci i ich rodfjn w programje' których przewiduiemy:
- matowanie na fotii matarskiei,
. 7abalvy z chu5tą Lerapeutyczną.
Po fakończonych zabawach z cht]stą terapeutyczną j foLją matarską:
. gra w MEMoRY z ftagami krajów Unji Europejskiej,
. zabawa zręcznościowa z ftagą Unii Europejskjej,
. ukladanie Puzii pEedstawiających symbote tJnii Europejskiej,
. wykonanje pocztówki d|a mojego sasjada.

Po zakończonych grach i zabawach z Puzlami:
- puszczanie baniek mydlanych.
Prfef caly czas tft{ania zabaw będfie możliwość frobiehia 9obie zdjęcia z syriuszem '
symbotem Unii Europejskiej, Pomalowania twarzy oraf zrobienia kańki dla sąsiada'

12. Zorganizowanie Pokafu jazdy na roikach w Kaufiausje w ramach ,,Europejskiego Dnia sąsjada'':
w dniu 02.07.20 14r. w godz' 13.00.'|3.40 pżygotowanego pŻez fjrmę,,4skate' '
prowad/oną pnel pana Tomas7a Kwiecjeń.

] 3. Roztlczenie umów o dzjeto j ob!ługi księgowej.

9. Harrnonogram
Zadanie publiczne realizowane w okresie od 1 czerwca do 4 lipca 2014r.

Poszczegól*e dziatania W fakresie
rea(izowanego zadania

pubticznego

Terminy .eatizacji
poszczegótnych dzia|ań

Oferent lub inny podmiot
odpowiedzialny za działanie

w zakresie realizowanego zadania
publjczneqo

1.Zakup nagród medate,
dypLomy, nagrody Eeczowe dta
dzjewjęcju zwycięskjch drużyn
Turnieju plarowej pitki siatkowej
rozgrylvanego w 0rzegowie.

2. zakup nagród medate,
dyptomy, nagrody E eczowe dla
tęech zwycięskjch drużyn
Turn jejU podwórkowej pitki
noznei rozsrwvaneso w

O1 13.06-20141

0] 1].0ó.2014r

Stowaiyszenie na Rzecz Pomocy
Dzjeciom i Rodzinje ,,Pomocni"

stowaĄAzenie na Rfecz Pomocy
Dzieciom i Rodzinie ,,Pomocni"



l '

3. Zakup nagród . medaLe, 01 . 13,06.2014r

Orfegowie

Orzegowie

' zbjórka uczestników,
- rejestracja druryn,
. pżywitanie,
- zapoznanie z regulaminem
turnieju,
-tosowanE grup,
-prfeprowadzenie turnieju,
.podsumowanie wynjków,
wytonienie króla strzeLców,
" słodki poczęstunek,
-wręczenie naqród

- 13,06.2014r Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy

tŻech Zwycięskich drużyn L
Turnieju podwórkowej pitkj Inoznel rozgrlvanego na osleo(u 

Ixdufhaus. 
I I

4. Zakup materiatów ptastycznych ] o1 13.06.2014r I stowarzyszenie na Rzecz Pomocy

dypLomy, nagrody rzeczowe dta Dzieciom i Rodzinie ,,Pomocni"

niefbędnych do przeprowadzenia l Dzieciom i Rodzinje ,'Pornocnj''
zabaw i animacji w orzeqowie ]
oraz na osiedtu Kaufhaus.

I
5. zakuP napojów dta uczestnjkóW l 01 13'06.2014| stowaŻyszenie na Rzecz Pomocy
Turniejów podwórkowej pitkj I Dzieciom i Rodzinje ,,Pomocni,,
nożnej W oęegowie, Kaufhausie I
ora7 Turnieju ptiowej piłki I
siatkowej w oŻe8owie I

tl
6. zakup stodyczy dta Uczestników i 01 '13.o6'f014r | stowarzyszenie na Rzecz Pornocy
zabaw, animacji i konkurencji I I Dzieciom i Rodzinie,,Pomocni"
sportowvch organirowanvch w ] |
Onegowie i Kaulhausie. 

I
7. P|zygotowanie i zawarcie umóW 12.14.o6.2o14t. ] stowaŹyszenje na Rzecz Pomocy
o dl ieto Zosobami 01'.0z'o|.z01Ą. D7ieciom j Rod7jnie,,Pomocnj..
zaangażowanym j w realizację
projektu - zgodnie z podanymi
zasobamj kadrowymi w załącznjku lnr J; 

I
8. organjza€ja turnieju ptażowej | 13.o6.fo14' I stovv"rfy,'.ni" na Rzecz Pomocy
piłki siatkowej w oftegowie I W godz. 15.00 - 18. 00 Dzjeciom i Rodzinje ,,Pomocni,'

podwórkowej pjlkj nożnej w w godz. 8.3o - 13. 00 Dzieciom i Rodfinie ,,Pomocni,'

. zbjórka Ucfestników, I. prz}Ąr'r'Iianle' I- zaDoznante z resuramrnem I I
turnieju. I I. podfiat ze v'zględu na kategorie l IweKowe. ].pĘeprowaozenie tUrneju,
-poosumowante wyntKow,
-wreczente naqroo

9.organifacja turnieju I 1Ą.06.201Ą|. stowaęyszenie na Rfecz Pomocy



10. Organizacia zabaw, anjmacji
dta dzieci i mtodieł oraz
konkurencji sportowych dla rodln
w dzjelnicy orzegów
(m.in. z wykorfystaniem chusty
terapeutycznej j matowanie
farbami na folii, matowanie
twarzy, zabawy o tematyce
unij nej ) wręczenie uczestnikom
drobnych slodkich nagród.

11. Organizacia turnieju
podwórkowej pilki nożnej w
Kaufhausie

. zbjórka uczestników,

. rejestracia drułn,
- przywjtanie,
- zapoznanie z regulaminem
turnieju,
-Losowanie grup,
-Przeprowadzenie turnieju,
.podsumowanie wyników'
wytonjenie króta strzelców'
. slodkj poczęstunek,
. w.ęczenie nagród

't 2. Organizacia zabaw, anjmacji
dla dziecj i mtodżeł oraz
konkurencji sportowych w
Kauhausie
(m.in. z wykorzystaniem chusty
terapeutycznej, matowanie
farbam; na fotii, malowanje
twarzy, zabawy o tematyce
unij nej ) wręczenje ucfestnikom
drobnyct} słodkjch nagród.

13. Pokaz jazdy na rotkach w
Kaufhausie wykonany pEez firmę
,,4skater'' prowadzoną przez pana
Tomasza Kwjecień

14. Rozljczenje umów o dzieto
osobom zatrudnionym do

f5. RofLjcfenie obslugj kięgowej

1 6. spoEądzenie sprawozdania
reaLizacii zadania

14.06.2014( .
w 9od2,14.00 17.00

02,07.2014r.
w godz. 8.30 -13.00

0f.07.2014r.
w godz. 9.30 13.00

0f.07 ,2014r ,
w godz. 13 .00 11.40

16 - 17,06,2014r,
03 M.07.2014r.

04.07 .f014r ,

Po zakończonei realifacji
zaoanta

(zgodnie z wymogami
zawartymi w umowie)

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Dzieciom i Rodzinie ,,Pomocni"

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Dzieciom i Rodzinie ,,Pomocni"

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Dzieciom i Rodzinie ,,Pomocni"

Stowarfyszenie na Rrecz Pomocy
Dzieciom i Rodinie ,'Pomocńi,'

stowaEyszenie na Rrecz Pomocy
Dieciom i Rodzinie ,,Pomocni"

Stowarzyszenie na Rrecz Pomocy
Dzieciom i Rodzinie,,Pomocni"

StowaEyszenie na Rfecz Pomoay
Dziecjom i Rodzinie ,,Pomocnj"

t '

. w razie potrfeby daty oraz godziny or8anizowanych działań mosą u|ec zmianie.
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'10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publiczneso
|ntegracja społeczności lokatnej,
Doskonatenie przez dzieci zasad gry fair-play,
Nagrodzenie wszystkich uczestników biorących udzial w rozgryłVkach, zabawach a tym samym
doświadczenje pżez nich poczucia zadowolenia i sukcesu,
Dzięki udziatowi w różnych formach zabawy uczestnjcy
Doświadczą pozyt}.^'nych form spędfania czasu wolego z rodziną'
Poznają różnorodne, aLternatywne formy spędzania czasu wolnego,
Wzmocnią więzi rodzinne, pocfl]cie pżynateżności do własnej rodziny, spoteczności tokatnej'
Udoskonatą umjejętności nawiązywania porytywnych .etacji. Podejmowanja dia[ogu,
UdoskonaLą umiejętności w zakresje współpracy' pracy zespotowej,
Rozwiną swoje zajnteresowanja, poszerzą wiedzę na temat tjnii Europejskiej,
Poznają różnorodne formy aktylvności sportowej,
Nast j |ntegracja spoteczności Lokatnej.

lv. Kalkulacja Przewidywanych kosztów realizacji fadania publicznego

1. Kosztorys ze wfględu na rodzaj kosztów:

tp

)

d

aj

(w zl)

pjiki nożn€j (dta 3

o&egowie (dta l

1 5 z'5oż\ l7 ,5Oz\ 37,50z l 0

ó0 456,00r1 456,00 zi 0 0



1 8 4'f9 ż| 77,?7ll 77,2fzl 0 0

dzieLni.y oEegów i
z 32,20 rl U,40 zl 0 0

454,6421 454,6Er1 454,64r1 0 0

1ó0 1,1921 190,4021 190,40 zl 0 0

tumjejach pitki 6 ]90'0oł 2 3.10,00 rt 2 W,Oo zl o 0

pLaŹowej (dla 3

9 76,@zI 6U,00 rl ó84,00 fł 0 0

350,00 r( 350,0O2t l50,oort 0

l 0



rumjejaÓ pitki
96 0,65 zt

11,5U
62,4 zl 62,ą z| 0 0

60 0,59r1 (0,51) 35,40 rl 35,,|o fł 0 0

trrnieju pitki

orsanifacji i

1 500,00 zl 500,00 rt 500,00 r{ 0 0

13. Koszt

Łumjeju pitkj
,$0,00 zl ,100,00 zt 400,00 rt 0 0

1 400,00 rt 800,00 rt 800,00 rt 0 0

r*'

l 1



f 200,00 rl 400,002t 400,00 zl o

]00'00 zł 1 200,00 rt 1 200,@ ri 0 0

l 150,00 rl 450,00 r{ 450,00 rl 0 o

2 100,00 ri 600,00 ri ó00,00 f{ o 0

1 .ł00'00 fl 4@,00 rl 400, 00 zl 0 o

I 600,00 rl ó00'00zt ó0o'0o fl 0 0

I

l 2



1 150,00 rl 150,00 rl 150,00 r{ o

3 300,0021 900'00 zł 0 o 9m,00r l

,1 100,00 zl 100,00 zf 0 0 100,0011

t

0 0 0 0 0

o o o t1 ooo,o0 r0 ooo,00 o
I 00o,oo

2. Przewidywane źódta finansowenia fadenia publicznelo

,| Wnioskowam kwota dotacii l0 000,00 zt 90,91 %

f Srodki f inansowe wlasne" 0,00 zt 0%

3
srodh finanso!.l€ z innych źródeł oqótem (środh finansowe
wymienione w pkt 3.1'3.1) 0 0%

1.1 !,{ptaty i optaty adresatow zaclania publicznego o o%

3 . 2
środh finansowe z ]'nnych źródeł publicznych (w szczegóLności:
dotacje f budżetu państwa lub budŹetu jedno6tki samo|ządu
terytońatnego, lundusfy cetolvych, środk f fundusfy
strukturalnvch) 'r 0 o%

3.3 0 0%

4
wktad osobowy (w tym śMadaenia wotontańusry r' praca spotecfna
alonków) l 000 zł 9,@ %

5 ogółem (środki w},rnr'enion€ w pkt 1 .4)
11 000,00 fł 100 x



3. Finansowo środki z innych źródeł publicznych

Nazwa organu administracii
publicznej Lub tnnej
jednostkj sektora finansów
publicznych

śro lnfomacja o tym czy wniosek
(oferta) o pżt2nanie środków

zostałta) rozpatrzonyta)
poz}tlvnje, czy teź nje

rozoatrzonvGa)

Termin rozpatżenia w
przypadku wn1osków

(ofert) nierozpatrzonych
do czasu ftożenia
niniejszej oferty

nle oolycfy TAK/NIE'

TAK/NIE'

TAK/ NIE

TAK/NIE I

Uwagi, które mogą mieć znaczenje przy ocenie kosztorysu:

Kosztorys pżygotowano w oparcju o rozeznanie cen towarów i ustug.

V' |nn€ wybrane informacie dotyczące zadania publiczne8o

1' Zasoby kadrowe pŻewidylvane do wykorzystanja pEy reatjzacji zadanja publicznego

Zgodnie z zalącznikjem nr 3 zaangażowanych do realizacji zadania będzie tącznie pjętnaścje osób
pedagodzy j socjoterapeuci na co dŻeń zajmujący sję pracą z dfiećmj i mtodzieżą wywodzącą się z
rodzin dysfunkcyjnych, zagrożoną wykluczeniem społecznym. zostanie zawartych trzynaście umów
o dzieto, trzy osoby będą pracowaty W ramach prac spotecznych oraz czterei cztonkowie klubu

konaia ust na roLkach.

2.Zasoby rzecrowe oferenta przewidywane do vlykorzystania pzy reatizacji zadania

stowaEyszenie PoMocN| zapewni pjtki do rozegranja turnieju Ptażowej pjtki sjatkowej' piłki
, tabljcę do zapisywania wyników.

]. Dotychczasowe doświadczenia w reaLizacji zadań publicznych podobnego rodfaju
wskafaniem, które z tych zadań realizowane z administracją pUbliczn

Projekty reatizowane pŹez stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dfiecjom j Mlodzieł ,,Pomocni',:
- ,,Rywaljzacja i Tolerancja - 2 x Tak" proiekt realizowany od 14 stycznia do 25 stycznia 2008 r.,
adresowany do mtodzieł wychowującej sję w środowiskach zagrożonych niedostosowaniem
spolecfnymj
. 'Równi na równicę,, . organizacja jednodniowego rajdu górskiego dta dieci i nlodfieży
ze środowjsk defaworyzowanych projekt reaLjzowany od 25 marca do 30 czerwca 2008 roku,
. ,,Przy ognisku z rodziną', . jesienny festyn dla rodzin zastępczych, projekt .eaLjzowany
28 wPeśnja 2008 r'
.,,Fascynujący świat - Profilaktyka sPożywania alkoho|u w okresie ciąży oraz praca
z dziećmi prezentującymi objawy FAS/FAE,' . projekt realjzowany od 22 w|ześnja do 15 grudnja
2008 r.,
. ,,Pomocni - opdziR cup,' - zimowy turniej hałowy i l €tnie rozgry}vki spońowe dla dzieci
i mtodzieży ze środowisk defaworyfowanych - projekt reatjzowany od 2 lutego do 30 cferwca
2009 r.
. Akcja,,Lato'' or8anizacia wypoczynku dzieci i młodfieży -,,w osiemnaście dni dookoła sląska
- odkrywamy swój r€gion'' . program wypoczynku letniego dla dziecj j mtodzjeł wywodzących się
z rodrin dysfunkryjnych realirowany w okresie od s.OJ do f8.07.2010 t., od 2.08. do 25.08.2010 r.
- organifacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży - wakacje z profilaktyką' ,,Biegać'
skakać, latać, ptywać - z nami zdrowo wypoczywać', . program wypoczynku Letnjego dla dfieci j
mtodzieży wywodfących się z rodzin wieloprobLemowych realizowany w terminie od 01 do 27
sier pnia f012 roku
. Turniej podwórkowej piłki nożnej w orzegowie i w Kaufhausie, turniei badmintona na
Kaufhausie - wsparcie reahzacji zadania pubhcznego z zakresu dziatatnoścj na .zecz integracjj j

czentem sretn ecznej osób
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wspomaga jącej rozwoi ws i społec lokatnvch oraz z zakresu wsoierania i
upowszeahnjania kuttury f izycznej
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom .potecznym ',Programy Profitaktyczne d|a .odzjn
oraz dzieci i mtodzjeży',. program profiLaktyczny,,Być razem, być blisko,'- organizacja
wyjafdów szkoteniowych dLa rodzjn'
. organizacia wypocrynku zimowego dzi€ci i młodzieży - ferie z profilaktyką - ,,| Ty ł|oźesf
zostać bohaterem,' - pro8ram wypoczynku zimowego dta dzieci i mtodieł fagrożonych
niedostosowaniem spotecznym realizowany w okresje od 11.02 do 22.02. 2013 r.
. organizacja wypoczynku letniego dzj€ci i mtodzieży - promocja zdrowia . wakacje fe
zdrowiem" program wypoczynku (etniego realizowany w okresie od 08.07 do 19.07.2013r. oŻz
od 05.08 do 19.08.2013r.
- ,,POMOCNE ABC - Aktywnie Bezpiecznie Ciekawie" ' ,,Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieźy'' w ramach przeciwdzjałania uzateżnienjom j patoLogjom spotecznym program
profiLaktyczny reatjzowany w okresie od 22.07. do 26.07.2013r. ożf od 20'08. do 2ó.08. 2013r
. zorganjzowanie j przeprowadzenje dzjatań integraryjnych o chankteEe artystyczno
edukacyjnym podczas p|enerowej imprezy jntegracyjnei ''sześć lat projektu Radość z efektLl', W
ramach projektu systemowego ''RUda śtąska ' szansą dla wszystkjch'' wspótfinansowanego przez
Unię Europejskąze środków europejskiego funduszu spotecznego . Konkurs wiedzy dotyczącej
tematykj Unii Europejskiej' program artystyczny z udziałem dzieci j młodzieży - mieszkańców
miasta Ruda ŚląŚka oraz animacje i fabawy dla dzieci i ich rodzin

Wyżej wymienione projekty realifowane były We wspótprary z ośrodki€m Pomocy Dzieciom
i Rodzinje w Rudzie ŚĘskjej oraz Miejskim ośrodkiem Pomocy społecznej w Rudie śląskiej,
środki na jch realizację pozyskano w drodze otwartego konkursu ofert ogtasfanego pEez
Prefydenta Mjasta Ruda śląska.

4' Informacja, czy oferent pEewiduje z(ecać rea(jfacię zadania pubticznego w trybie, o którym
mowa w ań.1ó Ust.7 ustawy z dnia 24 kwietnja 2003 r' o diatatnoścj pożytku pubtjcznego
i o wołontariacie

ośwjadczam(.y), że:
1) proponowane zadanie pubticzne w catości mieścj się w zakresje działatnoścj pożytku pubticfnego

oferenta;
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy niepobiera nie opłat od adre9atów zadania;
3)oferent jest fwjąfany njniejszą ofertą do dnia określonego w zawartej umowie;
4)w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert' w tym z gromadzeniem, p.zetwarzaniem
j pęekazywanjem danych osobowych, a także wprowadzaniem jch do systemów inforrnatycfnych,

osoby, których te dane dotyczą złołły stosowne ośwjadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. v 101,poz,9f6, z późń. z'.');

5) oferent sktadająry njniejszą ofeńę nje zatega f optacenjem należności z tytutu zobowiązań
podatkowych/ sktadek na ubezpieczenie spoteczne;
ó) dane okreśtone w części I njnjejszej oferty sązgodne z Krajowym Rejestrem sądowym;
7) wszystkje podane w ofercie oraz załącznjkach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktvcznvm

stowarzysfen'e na Rz €ez Pomocy
Dz ; e c i om  i  Młodz i eźy
POMOCN!

ul. Bujoczka 12' 41.700 Rudasląska
t e l .  660  159  209

NtP 641-240-65-65, REG0N 240559997

PREzę9 z^Rt^pU
f iD. o,

nst BlWafllf;.lz'tr.

1podpis osoby upoważnionej
tub podpjsy osób upoważnionych

do składania oświadczeń wol! w jmieni!
oferental)

WlcEPRĘlEs zARzADU
ś5*

Marek Brachfian 15
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Zahczniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Kraiowe8o Rej€5tru sądowego.
2. Kserokopia Statutu.
3. |nformacia o zasobach kadrowych . Posiadane zasoby kadrowe' ktÓre fapewniają
reatifacię zadania.
4. Regutamin Turnieiu podwórkowej pitki nożnei.
5. Regulamin amatoEkiego Turnieju ptażowej pitki siatkowej.
6. oświadcfenie dotyczące malych grantów.

. Poświadczenie lożenia oferty

al,,h ,1r, ,1n'7 rrł",1n ę
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Adnotacje urzędowe
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