
U P RosZCZoNA oF E RTA REALIZACJ l ZADAN lA P U.BLI CZN EGo

POUCZENII "co do sposobu wypełłianla ofertv:
Ofurtę naleźy wypelnić wylącznie w białych pustych palach; rgodnie z instru*cjami umieszczonymi prry poseczegótnych polach

ołaz w preypisach,
Zaznaczeni€ gwiazdkę, np.: *pobieranie*/niepobieranie*" ounaćta, że należy skreślić nierłllaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową, Preyklad: .psbłera§łei/niepobieranie*".

l. Podstatłrowe informacje o złożanej ofercie

ll. Dane oferenta {-ów}

IIl. Zakres rzecz{}wy zadania publicznego

li RorJzaj larlania zawiera się w rakresie łailali określonych w ań, 4 ustawy z dnia ż4 krvietnia 2003 r, o drialalności pożytku
publicznegrr i o wolontariacie,

,l.-''Iermin reaIlzacji zadania nie może być dłuższy niź 90 dni.

I

1. Organ adrninistracji publiczn€j,
do któreso adresowana iest oferta

Prezydent Miasia Kielce

2, Tryb, w itórym zlożono ofertę
Art. tga ustawY z dnia_24 kwietnia 2003 r. o działalnaści pożytku
publicznego i o woloniariacie

3. Rodzai zadania publicznegol} Przeciwdziatanie uzalężnieniom i patologiorn społecznym

4. Tytuł zadania publicznego Prowadzenie mobilnej profilakiyki uzależnień na t§renie miasta Kielce

5. Termin realizacji zadania publicznegoŹl Data

rozF§czĘcia
12.ta.żOt8r. Data

zakańczenia
12.11.2018r

1. Nazwa aferenta {-ów), forrna prawna, numer l&ajowego Rejestru §ądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (ieżeli jest inny od adresu siedziby}

Stowarzyszenie MONAR nr w rej8strze sądowym: 0000139796, NlP 526-1038-205 REGON §0097Z654, Warszarła ul.
Nowollpki98

2. lnne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do
skladania wyjaśnień dotyczących oferĘ {np.
aumer telefłnu, adres pocaĘ elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Tei,603,3B8,318, mail: sochacki@§en.p| , adres strony intefnptoweJ: monar-
kielce.pl , Nr Konta : 41 8493 0004 0000 0061 ż3§9 000r

1. Opis zadania publicznego plopono!ilanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w srcrególności celu, miejsca jego
odbiorców zadania oraz przewidvtłanego do wvkony§tania wkladu o§*boufeĘo lub

elem programu je§t prowadlenie działalności informacyjnej i edukacyjnejw zakresie pr§filaktyki i rozwiązywani

uzależnień od substancji psychoaktywnych, Osobom zaintere§owanym i rodzinom zostaną udzi

nsultacje oraz porady terapeutyczne, §Ocjalne i profllaktyczne w spray{Hch uzal€żnień i przemncy. Mie

ielania tych zamierzeń są skupiska osób {galerie Łandlowe, miej§ca wokół ośrodków handlowych itp.)

rogram skierowany jest dła wszystkich, którły potrżebują pomocy {porady i k*nsultacje} oraz informacje dl

zaintere§owanych tym problemem, Zajęcia prswadzić będą terapeuci ratrudnieni łv Poradni Profilaktyk

Lecze nia i Terapii Uzależnień MONAR w Kielcach.

trakcie realizacji uadania Punkt Mobłlny będeie us$uswany w następujących lokalizacjach:

3 razy w Galerii Echa po 2 oscby na dyżurze

2 razy w §alerii Korona po 2 §§oby na dyźurze



1 raz w Pasażu Świętokrzyskim po 2 oscby na dyźurze

będzie czynny w soboty lub niedziele, w miejscach gdzie przebywa najwięcej ludzi w tych ob

terminy do ustalenia z kierownictwem 8alerii}

spotkania takie będą się odbywać na Osiedlu Sadach, 4 razy w Centrum Miasta. Uroczysku,

,, Rynek i Czarnowie. Funkt w tych osiedlach bądzie czynny pc 3-4 godziny w piątki i będą dyżurorłaly

osoby.

który będzie spełniał rolę środka transportu między obiektanri, będzie specjalnie oklejo

nformacjami o takim punkcie. W trakcie spotkań będą rczdawane ulotki o uzależnieniach specjal

rukowane na tę okoliczność. W ulotkach będą zawarte i*formacje o uzależnieniach a także adresy i

można otrzymać pom§c,

2. Zakładane rezultaĘ realirac$ radania publiczne5o ,, 
, 
,, , ,

,odzinie, zapewnienie pomocy i wsparcia dla osób i rodzin korrystających z usług Mobilnego punkl

(onsultaclłjnego. Kierowanie zaleźne od potrzeb klienta do stosownej instfiucii oraz zaproponcwanie różnyt

łlariantów pomocy.

łeżultatem także Ędzie zwiększenie świadomości społeczeństwa z zakresu profilaktyki uzależnień od środkó

rsychoaktywnych.

lakladanym rezultatem naszych dzialań będeie m. innymi:

" udzielanie wsparcia osobom, które maja preblem z uzależnieniami

- przekarywanie raintere§owanym, które zgloszą siq do punktu, aktualnych informacji na temat miej

lpecja listycznej pcmocy uraz kompetencji poszczególnych służb,

- zdiagnorowanie problemu egłaszanego przez klienta,

- udzielanie pomo{y młodzieży e ksperymentującej ze śrndkami psychoaktywnymicraz ich radzicorn,

- motywowanie osób mających problemy do udziału vr terapii,

- wyjście naprzeciw potrzebcm mieszkańców Kielc na świadczenie takich usług,

- kierowanie osób uzależnionych do le*zenia spetjalistycznego,



lV. Szacunkowa kalkulacja kosrtów realizacji zadania publlcznego tw przypadku wię*szej liczby kosztów
i stn ieje m oźliwość dodania kalej nych rłłierszy}

oświadczam(-y), że:

1) proponowane aadanie publicrne będrie realiaowałe wylącznie w zakresie działalaości pożytku publicznego oferenta;
2) W rar$ach skladanej oferty przewidujemy B€blsf,ifiłB*/nlepłbieranie§ śvriadczeń Bieniężnych od adresatótv zadanła;
3) wszy§tkie podane w ofercie aree rałącz*ikach inforrnacje §ą zgodne z aktualnyrn §t§$em prawnym

ifaktycznym;
4) oferent*lefuł<*ei* skladający niniejszą ofeńę nie za|ega t-ją}*lłłłe§a-{+ąlś z oplacaniem naleźności z tytułu zoborłiązań

podatkowych;
5} oferent*/eM* składający niniejszą ofertę *ie zalega {-ją}*/*BĘ,*{iąłś r oplataniem należności z tytułu składek na

ubeapieczenia społeczne,

{podpis osaby
lub podpisy osób upowaźnionych
do skladania oświadr-zeń woli w imienju
oferenta}

!ąlącznikl
W preypadku gdy oferent nie jest rafej€§trowany w Krajcwym Reje§trr€

z oryginałem kopia aktualnego wycłągtl z innegc feje§tru lub ewidencji.

o ata ......... /!..., -{, ...j,r',.,/.,} . ::,.

Sądowym - potwierdron* za egodność

3l Wa*ość kosztów cgólem da pcniesiełia z dotacji nie możg prxekroczyć 1§ 000 zl,
alW prrypadku w§parfiia rełtizacji eadania publicanego.

Lp.

Rodzaj kosztu Koszt całkowity
(rr}

do poniesienia
z wnio§ksuran€i

dotaqil}
{zł}

do poniesienia
ze środków

finansorłysh
wl*snych, środkóyrr

pochodzących z
innych źródEł,

wkładu osobowego
lub rrecrowegoa}

trl}

L.
Wynajem i oklejenie samachodu 1.000 r.000 0

2.
lńlynagrodrenia 3"Bc0 3.8o0 0

3.
§ruk ulotek 1.0§0 1.0o0 0

Koszty ogółem:
5.$c0 5.0B0 0


