
U PROSZCZONA OFERTA REAL|ZACJ l ZADAN lA PU BLlCZN EGO

POUCZENIE 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 :,,po#/n i epo bie ra n ie*",

ll. Dane oferenta (-ów)

llI. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1 ) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,

Ż | Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

1

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
!. Orga ń,sdńińi§tracii pu blicznej;,

do którego adresowana jest oferta
Prezydent Miasta Kielce

2. Tryb, w którym złożono ofertę
Art. 19a u§tajwy z drłia Ż4 kwiątnia 2a03 r. o działałności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3, Rodzaj zadania publicznegol} Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

4. Tytut żadania publicrnego ,,Ku dorosłości bez dopalaczy"

§, Termin realiraCji ladania publicrnegoŹ) Data
roz§oczecia

20,06.2018 Data
zakończenia

10.09.2018

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (ieżeli jest inny od adresu siedziby}
Fundacja Siódmy Wymiar Pomocy, KRS 0000724981_, Bohaterów Warszawy tt/37 25-394 Kielce
N r. ko nta 7 5LL4O2O04OOOO37O27 7 7 0957 6

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

numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Krzysztof Adamski tel, 668196472Szczecno nr 54, 26-015 Pierzchnica
Sławomir Przygocki tel. 690809888 ul. Pińczowska ż4^,26-026 Morawica mail:
slawek. przygocki@gmail.com

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskażaniem, w szczególności celu, miejsca jego
do wykorzystania wkladu osobowego lub

filaktyka uzależnień na poziomie wskazującym w placówce opiekuńczo-wychowawczej ,,Dobra Chata" ul. Sandomiersk

126 Kielce. Celem glównym programu jest: szybka interwencja - poprawa w funkcjonowaniu wychowanków poprzez:

1. diagnozę sytuacji wychowanków, próbę wyeliminowania używania nowych substancji psychoaktywnych ora

nimalizowanie zachowań problemowych. 2. poprawę funkcjonowania zespołu placówki. Grupa docelowa

1wychowanków w wieku 13-21.

06 - od 15.00 do 17.00 Mentoring dla kadry placówki

2.06 - od ].5.00 rozmowy indywidualne z wychowankami (11 uczestników)

7.06 - od 15.00 rozmowy indywidualne z wychowankami (11 uczestników)

9.06 - od 15.00 do 17.00 Mentoring dla kadry placówki

.07 - od ].5.00 rozmowy indywidualne z wychowankami (11 uczestników)

.07 - od 15.00 do 17,00 Mentoring dla kadry placówki, od 17.00 do 19.00 grupa wsparcia (11 uczestników) oraz godzina na



1.08 - od 15.00 do 17.00 grupa wsparcia (11 uczestników) oraz godzina na rozmowę interwencyjną

08 - od 1,5.00 do ].7.00 Mentoring dla kadry placówki

8.08 - od 15.00 do 17.00 grupa wsparcia (11 uczestników) oraz godzina na rozmowę interwencyjną

1.08 - od 15,00 do 17.00 Mentoring dla kadry placówki

.09 - od 15.00 do 17.00 grupa wsparcia (11 uczestników) oraz godzina na rozmowę interwencyjną

,09 - od ]_5,00 jo 17.00 Mentoring dla kadry placówki oraz ocena programu

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

liminowanie używania substancji psychoaktywnych, zmniejszenie skali zacrrowań proUl"rno*y.r,, pop,

unkcjonowania wychowanków i pośrednio kadry placówki,

IV. Szacunkowa ka!kulacja kosztów reaIizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Lp.

Rodzaj kosztu Ko§rt calkowity ,do ponie§ienia

r wnioskowanej
::.:,; : 

]:doteij|€t:, "'

(zł}

, do,poniesienia,
ze śrgdków

,,: ,, fińańsow}ch
wfasnych, śradków
. poeŁodząclih z

innych'źródel, 
;

wkładu osobowego
.l.u§ ;16ę76 !g9*l

{złl :::

Wynagrodzenie profilaktyków (2 osoby) 5000 5000 0

Koszty ogółem: 5000 5000 0

Oświadczam(-y), że:

1) ProPonowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pebje+ałłet/niepobieraniex świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszYstkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje 5ą zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym;
4) oferent*/efe+enei* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zaleg+-,Fidś z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferentlefu+enei* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/załeg€-H* z opłacaniem należności z tytułu składek na

#M';,';fr"*h*l lł.}s. ).(-.ta :,.t......,i.'.:4,.. .?, l a !:łŚ l..........
.ł//,

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woliw imieniu
oferenta)

D",. ......§:.. 
cŚ..,,.l.v

Załacznik:
W PrzYPadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność

3 ) WartoŚĆ kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
a )W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.


