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|. Dane oferenta

1) nazwa: SToWARZYSZNlE NA R7EC7 PoMocY DZlEcloM l MŁoDZ|EŻY ,,PoMocN|,|

2) forma prawna:

(X)stowarzyszenie ( )fundacja
( ) koŚcietna osoba prawna ( ) kościetna jednostka organizacyjna

( ) spótdzietnia socjalna ( ) inna ...

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:

KRs 0000269679

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 14 grudzień 2006 r.

5) nr NlP: 641ż40 65 ó5 nr REGON: ż40559 997

ó) adres:

Miejscowość: Ruda Śtąska ut. Bujoczka 12

dzielnica tub inna jednostka pomocnicza: Ruda Śtąska

gmina: Ruda Śtąska powiat: Ruda Śtąska

województwo: Śtąskie

kod pocztowy: 41-7O0 poczta: Ruda Śtąska

7) tet.:660 159 209 faks: brak

e-mai[: pomocni@pomocni.eu http: / /www.pomocni.eu

8) numer rachunku bankowego: 93 1020 2401 0000 080żOżż1 5721

nazwa banku: PKO BP SA

9)nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta1):

a) Barbara Karasz - Prezes Zarządu

b) Marek Brachman - Wiceprezes Zarządu

c) Danuta Popiotek - Skarbnik

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpoŚrednio wykonującej

zadanie, o którym mowa w ofercie:

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom iMłodzieży,,Pomocni", u[. Bujoczka 12,41-700 Ruda

Śtąska, telefon: 660 15g żOg

11) osoba upoważniona do sktadania wyjaśnień dotyczących oferty ( imię i nazwisko oraz

nr telefonu kontaktowego) Marek Brachman, telefon: 600614819

1 2) przedmiot działatności poĄtku publicznego

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego
- dziatania na rzecz dzieci i mtodzieĄ ze środowisk de faworyzowanych,
- działania narzecz rozwoju dzieci i mtodzieĄwsferze kultury, nauki, sportu, rekreacji, turystyki,
- propagowanie idei socjoterapii jako metody pracY z dzieĆmi i mtodzieŻą zagroŻoną
niedostosowaniem spotecznym,

- wspieranie inicjatyw młodzieżowych,
- profitaktyka przemocy w rodzinie,
- przeciw dziata nie zj awisku krzywdzenia dzieci,
- promowanie zdrowego stylu zycia,
- działalność na rzecz ochrony zdrowia psychicznego dzieci i mtodzieĄ,
- propagowanie postaw prospotecznych oraz idei spoteczeństwa obywatelskiego,
- propagowanie idei zastępczego rodzicielstwa orazwspieranie niezinstytucjonalizowanych form
opieki nad dzieckiem,



- WsPÓtPraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie, wspieranie
ich dziataIności,

b) dziatatność odptatna pożytku pubticznego
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej

13) jeżeti oferent prowadzi dziatatność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru pzedsiębiorców nie dotyczy

b) przedmiot dziatalności gospodarczej

nie dotyczy

ll. lnformacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji pubticznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej

nie dotyczy

lll. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich
przyczyn oraz skutków

elementy edukacji rodzicow
(dostarczanie im wiedzy z zakresu rozwoju i adekwatnego zaspokajania potrzeb dziecka,
podnoszenie ich kompetencji wychowawczych) oraz e[ementy socjoterapii prowadzonej z dzieĆmi,
a takŻe uwzględniające wzmacnianie więzi rodzinnych to szczególnie istotne oddziaływania mające
na celu zapobieganie uzależnieniom i patotogiom spotecznym. Stowarzyszenie opracowato program
profilaktyczny ,,ByĆ razem, być btisko - rodzinny wyjazd szkoleniowy" adresowany do rodzin
z dzielnic Ruda i Nowy Bytom - Kaufhaus, miasta Ruda Śtąska, Szczegótowy opis programu jego
zatoŻenia, cele i realizowane zadania adresowane do rodziców, dzieci oraz całych rodzin znajdują
się w zatączniku nr 2.

ni adresaci profilaktycznych. W
tych najczęŚciej występują takie zjawiska jak bezrobocie, uzależnienia, przemoc, bezradnoŚĆ
opiekuńczo - wychowawcza. Rodzice nie są w stanie w pełni zaspokoić podstawowych potrzeb
dziecka, czego skutkiem są często nieprawidtowości występujące w jego rozwoju, przyjmujące
postaĆ objawów takich jak: trudności w porozumiewaniu się, agresja, trudności szkolne, trudnoŚci
w kontaktach z rówieśnikami, sięganie po substancje psychoaktywne.

W MieŚcie Ruda Śtąska od kitkunastu lat jest budowany system pomocy dziecku
i rodzinie. Dzieci w rodzinach naturatnych zagrożonych uzależnieniem są kierowane do placówek
wsparcia dziennego, jakimi są działające Świettice Socjoterapeutyczne. Jednym z podstawowych
zadań Świettic jest wspieranie rodzin-w ich funkcji opiókuńczo-w}chowawczej. Dzieci uczestniczą
w procesie socjoterapii, która służy realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych
i rozwojowych. Rodzice dzieci są zapraszani do wspótpracy m.in. poprzez udziat w uroczystoŚciach,
licznych spotkaniach integracyjnych, indywidualnych konsultacjach z wychowawcą,
z psychologiem. SzczegÓlnie ważne jest wzmacnianie ich w roli i stwarzanie im okazji do Ćwiczenia
umiejętnoŚci opiekuńczo - wychowawczych, poszerzania wiedzy o dziecku - jego rozwoju
i wtaściwym zaspokajaniu jego potrzeb.

Biorąc pod uwagę powyższe proponujemy profitaktyczny program ,,Być razem, byĆ blisko"
w formie rodzinnego wyjazdu szkoleniowego.

W trakcie wyjazdu przeprowadzone zostaną ośmiogodzinne zajęcia warsztatowe dla
rodziców na podstawie programu ,,Szkoły dla Rodziców i Wychowawców" opracowanego przez
Joannę Sakowską i Katarzynę Zawadzką (Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno

cznej MEN) oraz dla rodziców i dzieci



z wykorzystaniem elementów pedagogiki zabawy i ruchu rozwijającego weroniki.\l.g99vl'5vtlLl

Celem warsztatu jest doskonalenie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziców
Po?rzez naukę tepszego porozumiewania się, refteksję nad wtasną postawą wychowawczą,
wYmianę doŚwiadczeń oraz ćwiczenie konkretnych umiejętności pogłębiających wzajemne relacje,
dające zadowolenie i poczucie wzajemnej btiskości.

Podczas zajęĆ warsztatowych zostaną wykorzystane aktywne metody uczenia (m.in.:
,,burza m6zgów", praca w parach, praca w małych grupach, dyskusja kierowana, scenki
sYmulowane). Zajęcia te prowadzić będzie psychotog - trener metody ,,Szkoty dta Rodziców
i Wychowawców".

Dzieci będą uczestniczyty w zorganizowanych zajęciach grupowych. Celem tych zajęć jest:
zabawa, relaks, integracja, wzmacnianie zasobów dziecka, stworzenie warunków do twórczego
wyrażania siebie, uczenie umiejętności wspótdziałania w grupie.
Zabawa w rozwoju dziecka stanowi ważny obszar, dzięki któremu poznaje ono świat, zdobywa
nowe umiejętnoŚci, rozwija swoje zdolności. Jest ważnym czynnikiem w rozwoju emocjonalnym
i sPotecznym - ksztattuje poczucie wtasnej wartości, uczy wspótdziatania. Zabawa jest okazją do
PrzeŻywania radoŚci i zadowolenia, daje dziecku możtiwość tego, by w naturalny sposób, za
Pomocą róŻnych form ekspresji, wyrazić siebie i bezpiecznie ujawnić swoje przezycia.

Pedagogika zabawy jest metodą, która opiera się na budowaniu atmosfery wzajemnej
i Życztiwej współpracy. Podkreśla wartość przebywania w grupie, a poszczególnym uczestnikom
uŚwiadamia ich nieograniczone możtiwości. W swoim zatożeniu wykorzystuje różnorodne formy
takie jak: taniec, ruch, muzyka, po to, by uczestnicy mogti przeżywac radość, śmiech,
zadowotenie. Zabawy są proste, tatwe do zapamiętania, dzięki temu nie sprawiają dzieciom
trudnoŚci. Pogodna i rytmiczna muzyka zachęca do aktywnego wtączania się. Udziat w takiej
formie zabawy dostarcza dziecku wiete radości i pozytywnych przeżyć, pozwala odkryć swoje
mocne strony.

Podczas wyjazdu szkoleniowego ptanowane są popołudniowe zajęcia rodziców
z dzieĆmi w oparciu o system ćwiczeń opracowany przez W. Sherborne. Cwiczenia
te bazują na naturalnych potrzebach dziecka, zaspokajanych w kontakcie z rodzicami
w trakcie tzw. "baraszkowania".
Metoda ta ma za zadanie rozwijanie przez ruch:

. świadomości wtasnego ciała i usprawniania ruchowego,

. Świadomości przestrzeni i dziatania w niej,

. dzielenia przestrzeni z innymi tudźmi i nawiązywania z nimi btiskiego kontaktu.
Zajęcia z dzieĆmi i wspólne - dzieci z rodzicami, prowadzić będą doświadczeni pedagodzy -

socjoterapeuci posiadający kwatifikacje z zakresu prowadzenia pedagogiki zabawy oraz metody
ruchu rozwijającego W. Sherborne. W programie przewidziano również gry i zabawy integracyjne
przy ognisku oraz przy muzyce.

Powyższe oddziatywania mają na celu stworzenie dzieciom warunków umożtiwiających
wyrównywanie deficytów powstałych w wyniku wychowywania się w dysfunkcyjnym Środowisku
rodzinnym, a tym samym stanowią ważny etement zapobiegania niedostosowaniu społecznemu.
Biorąc pod uwagę patologiczne wzorce spoteczne \{ystępujące w rodzinach, zachodzi koniecznoŚĆ
oddziatywań z zakresu profitaktyki (tj. propagowania zdrowego, trzeŻwego stylu Życia,
pozytywnych wzorców zachowań i komunikacji) na caty system rodzinny. SkutecznoŚĆ
przeciwdziatania uzależnieniom i patotogiom społecznym jest zdecydowanie większa jeŚti
dziataniami profilaktvcznvmi e sa cate rodzi

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Rodziny natura[ne, wietoproblemowe (rodziny, w których występuje problem alkoholowy,
zagroŻenie niedostosowaniem spotecznym) z dzielnic Ruda i Nowy Bytom Kaufhaus, miasta Ruda
Stąska.
Lącznie 40 osób (rodzice + dzieci).

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji
publicznego, w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób

związanych z realizacją zadania
przyczyni się to do podwyższenia

standardu realizacii zadania
nie dotyczy



5. lnformacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent otrzymał dotację na dofinansowanie inwestycji
związanYch z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały
dofinansowane, óry udzietit dofinansowania, oraz daty o a dotacii

działań w zakresie rea zadania licznego

l.. Przeprowadzenie naboru uczestników we wspótpracy z Placówką Wsparcia Dziennego w Rudzie
Stąskiej.

ll. Organizacja weekendowego wyjazdu szkoleniowego i realizacja programu profilaktycznego ,,ByĆ
razem, być b[isko":
- przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla rodziców,
- prowadzenie indywidualnych konsultacji d[a rodziców i poradnictwa psychologicznego,
- prowadzenie zajęć integracyjnych i rozwojowych dla rodziców i dzieci z wykorzystaniem
elementów zabawy i ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
- prowadzenie zajęć grupowych dta dzieci z wykorzystaniem metod socjoterapii i pedagogiki
zabawy,
- prowadzenie gier i zabaw integracyjnych prry ognisku i przy muzyce.

6.zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

cele zadania:
- Wzmacnianie więzi w rodzinach,
- Promowanie pozytywnych wzorów Życia rodzinnego,
- Kształtowanie umiejętności diatogu w rodzinie, ćwiczenie komunikacji interpersonalnej,
rozwiązywa nia konf ti któw
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo,
- Wspieranie rodziców w optymalnym wypetnianiu swojej roli,
- Doskonalenie przez rodziców umiejętności wychowawczych, stymulowania rozwoju dzieci,
- Promowanie pozytywnych wzorców rodzinnego spędzania czasu wolnego, zdrowego
i trzeŹwego stylu życia,
- Udzietanie konsultacji i poradnictwa wychowawczego,
- lntegracja Środowiska.

Sposoby realizacji:
Program jest realizowany poprzez weekendowy wyjazd szkoteniowy dla rodzin. W czasie

wYjazdu planowana jest realizacja zajęć warsztatowych dta rodziców na podstawie wybranych
elementów z zakresu ,,Szkoty dta Rodziców i Wychowawców". Zajęcia odbywać się będą w sobotę
od godz. 900 do 't400 i w nie-dzielę od 900 do 1ż00. Również w sonolę w godzinach od-1600 do 200Ó
rodzice będą mieli możtiwość indywiduatnych konsuttacji i poradnictwa wychowawczego
z psychologiem.
Ponadto dla dzieci planowane są zajęcia w oparciu o pedagogikę zabawy (w sobotę od godz. 900 do
14" i w niedzietę od 900 do 1200;. W sobotę popotudniu reatizowane będą zajęcia wspótne dta
rodziców z dzieĆmi, zabawy integracyjne z wykorzystaniem ruchu, tańca, muzyki, plastyki oraz
zajęcia zwykorzystaniem ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne (od godziny 1630do 1800;.
Zaplanowano również gry i zabawy integracyjne przy ognisku oraz przy muzyce.

OŚrodek Harcerski Związku Harcerstwa Potskiego Hufca Lubtiniec
u[. Pusta Kuźnica 23, Kokotek
4ż-700 Lub[iniec



9 am
Zadanie publiczne realizowane w okresie

Poszczególne dziatania w zakresie
rea[izowanego zadania

publicznego

Terminy realizacji
poszczegó[nych działań

Oferent lub inny podmiot
odpowiedzialny za działanie

w zakresie realizowanego zadania
pubIiczneqo

1 . Przeprowadzenie naboru
uczestnikÓW we współpracy
z Placówką Wsparcia Dziennego w
Rudzie Stąskiej

2. Organizacja weekendowego
wyjazdu szkoteniowego i
realizacja programu
profilaktycznego ,,Być razem, być
b[isko":

- zbiórka uczestników,
- dojazd autokarem do ośrodka

wypoczynkowego,
- zakwaterowanie uczestników,
- kotacja,
- wspólne gry i zabawy

integracyjne przy ognisku.

- śniadanie
- zajęcia warsztatowe dta

rodziców od godz. 900 do 1400,
- zajęcia dta dzieci od godz. 900

do 1400,
- obiad,
- zajęcia integracyjne i

rozwojowe dta rodziców i
dzieci od godz. 1630 do 1800,

- kotacja
- prowadzenie indywidualnych

konsultacji, porad od godz.
1600 do 2000,

- gry i zabawy integracyjne przy
muzyce

-śniadanie
- zajęcia warsztatowe dla

rodziców od godz. 900 do 1200
- zajęcia dla dzieci,
- obiad,
- pożegnanie
- wypełnienie ankiet

ewaIuacyjnych,
- dojazd autokarem do Rudy

Stąskiej.

od 18 do 25.09.2013 r.

ż7 - ż9.09.ż013 r.
(piątek - sobota
niedzieta)

Dzień pierwszy - piątek
27 -O9.ż013 r.

Dzień drugi - sobota
28.09.2013 r.

Dzień trzeci - niedziela
ż9.09.ż013 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Dzieciom i Rodzinie ,,Pomocni"



lntegracja środowiska lokalnego z dzie[nic Ruda, Nowy Bytom - Kaufhaus.
DoŚwiadczanie pozytywnych form spędzania czasu wolego z rodziną (bez atkoholu), wzmacnianie
więzi rodzinnych.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji z dzieckiem, w zakresie metod
wychowawczych, stymulacji rozwoju dziecka.
Uzyskanie wsparcia psychologicznego, wzmocnienie w roli rodzica.
Udoskonalenie umiejętności komunikowania się z innymi oraz nawiązywania pozytywnych
relacji w grupie.

lV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1 . Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp Rodzaj kosztów
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Koszt
całkowity

(w zł)

z tego
do pokrycia

z
wnioskowan
ej dotacji

(w zł)

z tego
z

finansowych
środków

własnych,
środków
z innych
żródeł,

w tym wptat
i opłat

adresatów
zadania

pubIicznego
(w zł)

Koszt do
pokrycia
z wkładu

osobowego,
W tym pracy
społecznej
członków i
świadczeń

woIontariusz
y (w zł)

I

Koszty
merytoryczne po
stronie
Stowazyszenia
,,Pomocni":

Koszt umowy dla
psychologa
prowadzącego
zajęcia warsztatowe
z rodzicami i
udzielającego porad
i konsultacji
(16 godzin
dydaktycznych)

16 Ą,O0zl
'l godzina
dydaktycz

na
640,00 zł 6Ą,00 zł 0 0

koszt umów dla
pedagogów
prowadzących
zajęcia grupowe z
dziećmi oraz
zajęcia z
rodzicami i
dziećmi, gry i
zabawy
integracyjne
(3 pedagogów
x 17 godzin
dydaktycznych)

51 40,00 zł
1 godzina
dydaktycz

na
ż040,00 ż040,00 zl 0 0



Koszt wynajmu
autokaru
przejazd Ruda
Stąska - Kokotek,
Kokotek - Ruda
Śtąsxa

1 900,00 zł 1

przeiazd 900,00 900,00 zł 0 0

Koszt noclegów,
wyżywienia dta
grupy 40 - to
osobowej (40
osóbx2dobyx
80,00 zł),
wynajmu sal
szkoleniowych (2
pomieszczenia),
organizacji
ogniska

80 80,00 zł

1 doba/
nocIeg,

Wyżywien
ie,

wynajem
sat

6400,00 zŁ ó400,00 zł 0 0

Materiaty
pomocnicze do
reatizacji zajęć
(ańykuły
papiernicze,
farby, kredki itp.)

1 1ż0,00 zl 1

kompIet
1ż0,00 zl 20,00 zł 100,00 zł 0

ll
Koszty obstugi
zadania
publicznego, w
tym koszty
administracyjne
po stronie
Stowaayszenia
.,Pomocni":

1. Osoba
odpowiedziatna
za realizację
projektu

10 20,00 zł 1 godzina
zegarowa

200,00 0 0 200,00 zł

2. Obsługa
księgowa projektu

5 10,00 zł 1 godzina
ze9arowa

50,00 0 50,00 zł 0

3.Osoby
odpowiedzialne
za organizację
wyjazdów
(zakwaterowanie)

5 ż0,00 zl
'l godzina
zegarowa

100,00 zł 0 0 100,00 zł



lll lnne koszty,
w tym koszty
wyposażenia i
promocji po
stronie
Stowazyszenia
,,Pomocni"

0 0 0 0 0 0 0

Ogótem 0 0 0
10450,00

zł
10000,00

zl 150,00 zł 300,00 zł

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

1 Wnioskowana kwota dotacji 10000,00 zł 95,7oń

ż ffi 'l50,00 zt 1,4o/o

3
ffih źródeł ogółem (środki finansowe

wymienione w pkt 3.1-3.3) 0 0%

3.1 @niapublicznego'" 0 0%

3.2
ffi pubticznych (w szczególności:

dotacje z budżetu państwa tub budżetu jednostki samoządu . ,17\
fó^rf^ń2l ne6n fl tnrll lczv celowvch_ sroki z funduszv Struktura[nYCh)' "

0 0%

3.3 pozostater') 0 0o/o

4
ntariuszy i praca spoteczna

cztonków) 300,00 zt ż,9%

5 Ógółeń-(łodki wymienione w pkt 1-4) 10450,00zt 100%

3. Finansowe środki z innych żródeł publicznych

Nazwa organu administracji
pubticznej tub innej
jednostki sektora finansów
pub[icznych

kwota środków
(w zł)

tŃorrnacla o tym czy wniosek
(ofefta) o pzyznanie środków

został(-a) rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy też nie

został(-a) jeszcze
rozoatrzony(-a)

-Termin 
rozpatrzenia w

przypadku wniosków
(of eń) nierozpatrzonych

do czasu złożenia
niniejszej ofeńy

nie dotyczy TAK/NlE,,

TAK/NlE')

TAK/NlE"

TAK/NlE,,
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Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Kosztorys przygotowano w oparciu o rozeznanie cen towarów i ustug.

Przy ustataniu stawki wynagrodzenia dta specjatistów korzystano z ,,Rekomendacji do realizowania

i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych PARPA",

brano pod uwagę kwalifikacje oraz doświadczenia w pracy z dziećmi i rodzinami.

V. lnne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju
wskazaniem które z zadań realizowane We z administrac

Psychotog prowadzący zajęcia warsztatowe z
(w ramach umowy).

mi oraz prowadzący konsultacje i por

Pedagodzy zatrudnieni w ramach umowy - do prowadzenia zajęc grupowych z dziećmi
i prowadzenia zajęĆ integracyjno - rozwojowych z rodzicami i dziećmi, prowadzenie zabaw, gier
integracyjnych z rodzicami i dziećmi (trzech pedagogów, socjoterapeutów).
Podczas wyjazdu jeden z pedagogów będzie również odpowiedzialny za organizację wyjazdu,
zakwaterowanie, koordynowanie zadań związanych z realizacją programu profilaktycznego -

w ramach pracy spotecznej.

Osoba odpowiedziatna za realizację projektu (praca społeczna).
Osoba odpowiedzialna za rozliczenie projektu- księgowa (umowa).

Szczegótowy opis kwatifikacii w zniku nr 1

2.Zasoby rzeczowe oferenta przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania

Program będzie reatizowany w czasie wyjazdu weekendowego w Ośrodku Harcerskim Związku
Harcerstwa Potskiego Hufca Lubliniec
OŚrodek dysponuje odpowiednią bazą tokalową - miejsca noclegowe - pokoje ż, 5, 8 osobowe,
Świetlica, kuchnia, tazienki, pomieszczenia do prowadzenia zajęc. Zapewnia również posiłki
(kolacja, obiad, śniadanie).
Porozumienie dotyczące korzystania odptatnie zbazy lokalowej i wyżywienia w zatączniku nr 4.

Projekty rea[izowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Mtodzieży ,,Pomocni":
- ,,Rywalizacja i Tolerancja - 2 x Tak" - projekt realizowany od 14 stycznia do 25 stycznia 2008 r.,
adresowany do mtodzieży wychowującej się w środowiskach zagrożonych niedostosowaniem
spotecznym,
- ,,Równi na równicę" - organizacja jednodniowego rajdu górskiego dla dzieci i młodzieŻy
ze środowisk defaworyzowanych - projekt realizowany od 25 marca do 30 czerwca 2008 roku,
- ,,Przy ognisku z rodziną" - jesienny festyn dla rodzin zastępczych, projekt realizowany
28 września 2008 r.
- ,,Fascynujący świat - profilaktyka spożywania alkoholu w okresie ciąży oraz praca
z dziećmi prezentującymi objawy FAS/FAE" - projekt realizowany od żż wrzeŚnia do 'l5 grudnia
2008 r.,
- ,,Pomocni - OpdziR Cup" - zimowy turniej halowy i letnie rozgrywki sportowe dla dzieci
i mtodzieży ze środowisk defaworyzowanych - projekt realizowany od 2 lutego do 30 czerwca
2009 r.
- Akcja ,,Lato" organizacja wypoczynku dzieci i mtodzieży - ,,W osiemnaście dni dookoła Śląska

dla dzieci i młodzież
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z rodzin dysfunkcyjnych realizowani w oXresle
- Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży - Wakacje z profilaktyką - ,,Biegać,
skakaĆ, lataĆ, ptywać , z nami zdrowo wypoczywać" - program wypoczynku letniego dta dzieci
i mtodzieŻy wywodzących się z rodzin wieloprobtemowych realizowany w terminie od 01 do 27
sierpnia 2012 roku
, Turniej Podwórkowej piłki nożnej w Orzegowie i w Kaufhausie, turniej badmintona na
Kaufhausie - wsparcie realizacji zadania pubticznego z zakresu działatności na rzecz integracji
i reintegracji spotecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z zakresu działatności
wsPomagającej rozwój wspÓlnot i społeczności tokalnych oraz z zakresu wspierania
i upowszechniania kuttury fizycznej
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patotogiom społecznym ,,Programy profilaktyczne dla rodzin
oraz dzieci i młodzieży" - program profitaktyczny ,,Być razem, być blisko" - organizacja wyjazdu
szkoleniowego dta rodzin.
- Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży - ferie z profilaktyką - ,l Ty Możesz
zostaĆ bohaterem" - program wypoczynku zimowego dla dzieci i mtodziezy zagrożonych
niedostosowaniem spotecznym realizowany w okresie od 11.02 do żż.Oż. żO13 r.
- Organizacja wypoczynku letniego - Wakacje ze zdrowiem - ,,Lato z doktorem Zdrówko" -
program realizowanywokresieod 8 do 19 tipca orazod 5 do 19 sierpnia żOl3r.- Zagospodarowanie czasu wolne dzieci i młodzieży - ,,Pomocne ABC, czyli Aktywnie,
Bezpiecznie, Ciekawie" - program realizowany odż3.07 do 28.08.2013r.

WĘ"j wymienione projekty realizowane byty we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Dzieciom
i Rodzinie w Rudzie Śtąskiej, Placówką Wsparcia Dziennego w Rudzie Śtąskiej oraz Miejskim
OŚrodkiem Pomocy Społecznej w Rudzie Śtąskiej, środki na ich reatizację pozyskano między
innymi w drodze otwartych konkursów ofert ogtaszanych przez Prezydenta Miasta Ruda Śtąska.

4. lnformac ja, czy oferent przewiduje zlecać reatizację zadania pubticznego w trybie, o którym
mowa W art.16 ust.7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
nie dot

Oświadczam(-y), że:
'l) proponowane zadanie publiczne w catości mieści się w zakresie dziatalności pożytku publicznego

oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy niepobieranie opłat od adresatów zadania;
3)oferent jest związany niniejszą ofertą do dnia okreśtonego w zawartej 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, zloĄły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia ż9
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. zż002 r. Nr 'l0't ,poz.9ż6, zpóźń. zm);

5) oferent sktadający niniejszą ofertę nie zalega z optaceniem należności z tytutu zobowiązań
podatkowych/ sktadek na ubezpieczenie spoteczne;
6) dane okreŚlone w częŚci l niniejszej oferty sązgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym;
7) wszystkie podane w ofercie orazzalącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym

StowaI,zyszetrie lrl iłeecz P*llłł;cy
Dzieciorrr i Młr:dzieży
P(}Moch§ B

ttl. Bujoczka 12,41-700 RrrcJa Śląska
tel, 660 159 2a9

NlP 641 _240-65-65, flEGOl{ 240,§§9997

..-) i r-:, .'-1t., Ąnuż
(podpis osoby upoważnionej -

tub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta1 )

Data 03 waeśnia 2013 r.
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Załączniki:
1. lnformacja o zasobach kadrowych - Posiadane zasoby kadrowe, które zapewniają realizację

zadania.
Program profilaktyczny ,,Być razem, być blisko".
OŚwiadczenie o dopetnieniu obowiązków informacyjnych w trakcie trwania umowy
dotyczących informowania o wspótfinansowaniu zadania ze środków otrzymanych z miasta.
Porozumienie między Stowarzyszeniem Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNl
a Związkiem Harcerstwa Potskiego Chorągiew Śtąska Hufiec Lubtiniec.
Oświadczenie dotyczące otrzymanych środków ztzw. małych grantów w bieżącym roku.

z.
3.

4.

5.

Poświadczenie ztożenia oferty

Adnotacje urzędowe

|2


