
Zalqczniki do rozporzqdzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia...................(poz. ...)

Zatqcznik nr 1

U P ROSZCZONA OFERTA REALIZACJ I ZADAN IA P U BLI CZN EGO

POUCZENIE co do sposobu wvpelniania ofertv:
Ofertq nale2y wypetnid wylqcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instn.rkcjami umieszczonymi przy poszczeg6lnych polach
oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdk4, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ie naleiy skre$lid niewlaSciwq odpowiedi, pozostawiajac
prawidtowE. Przyktad:,,,pobiera€+e{niepobieranie*,,.

l. Podstawowe informacje o zloionej ofercie

ll. Dane oferenta (-6w)

lll. Zakres rzeczovvy zadania publicznego

U Rodzal zadania zawiera sig w zakresie zadai okre5lonych w art, 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2OO3 r, o dzialalno5ci po2ytku
publicznego i o wolontariacie.

'l Termin realizacji zadania nie moie byi dtu2szy ni2 90 dni.

1,

1. Organ administracji publicznej,
do kt6rego adresowana jest oferta

Burmistrz Kolbuszowej

2.Tryb, w kt6rym zloiono ofertq
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnojci po2ytku
publicznego i o wolonlariacie

3. Rodzaj zadania publicznegol) Pomoc spoleczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
iyciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b

4. Tytul zadania publicznego ,,Nie jesteS sam"

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczecia

0L.11.202t Data
zakodczenia

3L.t2.202L

1. Nazwa oferenta (-6w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sqdowego tub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeieli jest inny od adresu siedziby)

Polski Komitet Pomocy Spolecznej Zarzqd Miejsko-Gminny Stowarzyszenie ctrarytitywne wToluuszow{
N I P: 8 14-15-12-203; nr REGO N : 007023760-01180
KRS 0000041.349
Siedziba i adres do korespondencji:
PKPS ZMG Kolbuszowa
ul. Janka Bytnara 3j 36-100 Kolbuszowa; tel. t7 2274086
2. lnne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane os6b upowainionych do
skladania wyja5niefi dotyczqcych oferty (np.

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

Renata Bomba tel.: 697 396737
pkpskolb@wp.pl

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczegSlnoSci celu, miejsca jego

realizacji zadania ,,Nie jeste5 sam" jest z kontynuowanie dzialafi profilaktycznych w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie
el bqdzie realizowany przez przeciwdziatanie wystqpowania zjawiska przemrj:y w rodzinie i promowanie dzialad sluiqcych wzmacn

rodzinnych i pozytywnego rodzicielstwa. Zadanie bqdzie realizowane w formie warsztat6w socjoterapeutycznych,
ndywidualnych i grupowych, Cwiczeri warsztatowych, pracy indywidualnej, om6wienia.

min. 10 godzin zajed warsztatowych,
min. 10 godzin spotka6 indywidualnych,



min. 3 zajqcia warsztatowe - wsp6lne positki - czas dla rodziny

program odpowiada na problem jakim jest oslabienie wiqzi rodzinn'',^h czego konsekwencjq sq nasilajqce siq problemy

rodzinie. Realizowane w poprzednich latach podobne programy pokazaly, 2e problem jest istotny i wymaga podejmowania
profilaktycznych. Problem ten nie dotyczy jedynie rodzin o niskim statusie spotecznym, z problemami alkoholowymi czy i

Konflikty pomiqdzy rodzicami, wynikajqce nierzadko z braku umiejqtnoSci dobrej komunikacji powodujg interwencje
dla dzieci jest ogromnA trauma - powoduje zagubienie, dezorientacjq, wstyd, zlo56. Nawet je6li przemoc nie dotyczy

to i tak zawsze dziecko Jest jej ofiarq. Celem zadania jest zapoznanie dzieci z mechanizmami powstawania
oraz wyposaienie dzieci w wiedzq i umiejqtnoSci jak mogq chroniC siebie i swoich bliskich w sytuacji zagro2enia,

mogq pom6c rodzinie, itp, Naszym celem jest tei zwiqkszenie zaangaiowania rodzic6w, dziadk6w i opiekun6w w iycie
i podopiecznych. Poprzez realizacjq zadania chcemy wzmocnii wiqzi rodzinne, wzmocnid autorytet rodzica i dziadk6w i oprzed

na pozytywnych wartoiciach.

zadania bqdq dzieci i mtodziei w wieku od 7 do 15 lat - podopieczni Swietlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w
-30 os6b). Bycie podopiecznym plac6wki wsparcia dziennego oznacza, ie dziecko z r6inych przyczyn wymaga objqcia

nq. Niniejsze zadanie jest wiec komplementarne z innymi dzialaniami podejmowanymi przez plac6wkq, jest jednak
kt6re nie byloby moiliwe w ramach codziennej pracy plac6wek, Zadania planowane do realizacji uzupelnia ofertq plac6wki.

zakwalifikowania do plac6wki sq dysfunkcje w rodzinie i potrzeba zapewnienia opieki pozaszkolnej. lstnienie
rodziny lub tei brak moiliwo6ci zapewnienia opieki pozaszkolnej przez rodzinq stawia dziecko w grupie zagroionej

przemocy w rodzinie. Dzieci trafiajq tei pod opiekq plac6wek po tym jak w rodzinie wdroiona zostaje procedura
(dzialania pomocowe na rzecz rodzin dotknlqtych problemem przemocy w rodzinie). Nasze dziatania majq na celu

niu przemocy a tak2e udzielid wsparcia rodzinom, kt6re ju2 borykaja siq z przemocq rodzinie.

do wykorzystania wklad osobowy i rzeczowy:
ramach uczestnictwa w programie dzieci bqdq mialy moiliwoSC korzystania z zasob6w Swietlicy

pewniamy przestronne pomieszczenia spelniajqce wymogi sanitarne I ppoi. Sale Swietlicowe wyposaione sA w sprzQt audiowizualny
', pomoce dydaktyczne, sprzqt sportowy, gry planszowe,

prowadzone w ramach programu bgdq zajqciami zorganizowanymi, bqdq siq odbywaly wedtug ustalonego grafiku, w dni nau
w godzinach od 14:00 do 17:00.

czasie realizacji zadania Swietlica zapewnia dzieciom fachowq opiekq - poza osobq zaangaiowan4 bezpo5rednio w realizacjq zadania
przygotowanie i realizacja zajgd w realizacjq projektu zaanga2owani bqdq pozostali pracownicy stowarzyszenia - wychowawcy.

kucharka. Zajqcia bqdq koordynowane i prowadzone przez osobq na'co dziei zajmujqcq siq tematem przeciwdzialania
projektu zaangaiowane zostanA osoby pracujqce w Zespole lnterdyscyplinarnym ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie w

realizacji zadania bqdzie u5wiadomienie zar6wno dzieci jak i ich rodzic6w i ich opiekun6w jak waine w przeciwdzialaniu
pozytywne relacje rodzinne. W wyniku uczestnictwa w programie wzmocnione zostanQ wiqzi rodzinne. Dziqki zajqciom warsztatowym

z osobami zajmujqcymi siq pomocom rodzinom z problemem przemocy dzieci i rodzice dowiedzq siq jakie sq mecha
przemocy i jak siq przed niq chronii. Po zakoflczeniu zadania jego beneficjenci bqdq lepiej funkcjonowad w rodzinach i

r6wie6niczych, bqdq potrafili nawiqzywai pozytywne relacje, pozbawione przemocy. Utrwalone pozytywne wzorce rodziny
w ich przyszlym 2yciu, kiedy sami zaloiq rodziny.

dziatad zawartych w programie,,Nie jeste6 sam" bqdzie wiqc^:nabycie przez dzieci nowych umiejqtno5ci ochrony
przemocowymi, wzmocnienie wiqzi rodzinnych i postaw pozytywnego rodzicielstwa w5r6d rodzin wychowank6w

dziennego. Rodziny zwr6cq wiqkszq uwage na potrzebq wsp6lnego spqdzania czasu, aktywnego uczestniczenia w iyciu
tworzy ofertq zajqd profilaktycznych dla dzlecl z rodzin o niskim statusie ekonomlcznym, rodzin dysfunkcyjnych,

przemocy w rodzinie lub zagro2onych wystqpieniem przemocy w rodzinie. Ponadto dziqki uczestnictwie w
nabqdq wiedzq i umiejqtno3ci, dziqki kt6rym bqdq potrafity zwr6cii siq o pomoc do odpowiednich os6b i instytucji w
. Promocja zadania w Srodowisku spolecznym zwr6ci uwagq spoleczefistwa na problem przemocy w rodzinie. Rodziny zwiqk

na sw6j temat, co pozwoli a lepszq komunikacjq.

2. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego



lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wiqkszej ticzby koszt6w
istnieje moiliwo5d dodania kolejnych wierszy)

OSwiadczam(-y), ie:
1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalnoici poiytku publicznego oferenta;
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pe.bieranie*/niepobieranie* Swiadczefi pieniqinych od adresat6w zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym

ifaktycznym;
4) oferent*/efe+enei* skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega fiqffralega{iqf z optacaniem naleino6ci z tytutu zobowiqza6

podatkowych;

5) oferent*/eferenei* skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega fiq)ftsfup{jq;r z optacaniem naleino3ci z tytulu skladek na
ubezpieczenia spoleczne.

(podpis osoby upowainionej
lub podpisy os6b upowainionych
do skladania o3wiadczer'l woli w imieniu
oferenta)

Zalacznik:

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze
z oryginatem kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji.

oata . J0'..Q9.& !.:,........

Sqdowym - potwierdzona za zgodnoSi

t) 
WrrtoSC koszt6w og6lem do poniesienia z dotacji nie moie przekroczyC 10 000 zl.

alW przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

3

tp.

Rodzaj kosztu Koszt calkowity
(zl)

;i
ii

do poniesienia

z wnioskowanej
dotacji3)

(zl)

do poniesienia

ze 6rodk6w
finansowych

wlasnych, Srodk6w
pochodzqcych z

innych ir6del,
wkladu osobowego

lub rzeczowegoa)

1.
Wynagrodzenle prowadzqcego zajqcia warsztatowe I
kulinarne I koordynujqcego projekt - oddelegowanie
pracownika

1000,00 1000,00 0,00

2.
Produkty spoiywcze do prowadzenia zaJq6
warsztatowych

500,00 500,00 0,00

3.
Wklad pracy wolontarluszy - opiekun dziecl w
Swletllcn kslqgowa, kucharka

700,00 0 700,00

Koszty og6lem:
2200,00 1500,00 700,00

SEKRETARZ


