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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO G Ci'.9~' (

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: U
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. Przykład: "pobieranie./Aiepel3ieFaRie •• ,

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administ",cji publicznej, Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
do którego jest adresowana oferta

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
2. Rodzaj zadania publicznego') oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, ochrona przed

uzależnieniami.

II. Dane oferental-tów)

1. Nazwa oferenta(-tówl, forma p",wna, numer w K",jowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg", KRS:0000449BS4
ul. Bodzentyńska 1B, 26.130 Suchedniów

Paweł Zubiński - Prezes
leI. 41/ 25 43 094

2. Dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty Emil Tokarczyk- Wiceprezes
(np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) leI. 697 987 542

e-mail: kuzniczykrag@gmail.com
cki.michniow@02.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Wakacje bez uzależnień

2. Termin realizacji zadania Dala rozpoczęcia 17.08.2020 r. Data zakończenia: 29.08.2020 r. Ipublicznego2)
3. Syntetyczny opis zadania (w",zze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Termin imiejsce realizacji:

Projekt "Wakacje bez uzależnień" realizowany będzie przez dwa tygodnie od 17.08.2020 r. do 29.08.2020 r.

Zorganizowane zostaną preiekcje dot. szkodliwości spożywania alkoholu, zajęcia rekreacyjne, wycieczki

krajoznawcze.

Grupa docelowa:

2

l Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego l o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późno zm.).

J Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

mailto:kuzniczykrag@gmail.com
mailto:cki.michniow@02.pl


Działania skierowane są dla dzieci z terenu Gminy 5uchedniów ( grupa 15 osobowa).

Cel projektu:

Celem projektu jest prawidłowe spędzanie wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań, ochrona przed uleganiem

uzależnieniom oraz innym czynnikom powodującym powstawanie patologii społecznych. Życie na obszarze wiejskim

sprzyja powstawaniu problemów, którym chcemy zapobiec poprzez realizację tego zadania.

Nasze działania będą szerzyć wiedzę o destrukcyjnym wpływie uzależnień.

Potrzeby grupy docelowej:

Realizacja zadania przyczyni się do pogłębienia wiedzy dotyczącej szkodliwości spożywania alkoholu, pokaże także

w jaki sposób można pożytecznie spędzać czas wolny. Przyczyni się również do integracji społeczności lokalnej.
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Sposób monitorowania

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia rezultatów / źródło
rezultatów (wartość docelowa) Informacji o osiągnięciu

wskaźnika
Wycieczki krajoznawcze o charakterze Krajoznawcze wycieczki autokarowe lista obecności
integracyjnym. Uchronienie dzieci i młodzieży przed i piesze dla dzieci z terenu Gminy
uzależnieniami oraz innymi czynnikami sprzyjającymi 5uchedniów dla grupy 15 osób.
powstawaniu patologii społecznej.
Prelekcje dotyczące szkodliwości spożywania Prelekcje i konkurs z nagrodami dla lista obecności,
alkoholu, konkurs nt. destrukcyjnej roli spożywania grupy 15 osób. pokwitowanie nagród.
używek
Zwiększenie poziomu wiedzy uczestników zadania Uczestnicy projektu podniosą lista obecności.
na temat szkodliwości spożywania napojów swoją wiedzę na w/w temat
alkoholowych i innych używek.

S.Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania

Stowarzyszenie "kuźniczy Krąg" zostało utworzone 12.12.2012 r. W latach: 2013 .2019 realizowało zadania publiczne

pn. "Michniów miejscem przyjaznym dla dzieci i młodzieży", prowadząc tym samym świetlicę środowiskową

utworzoną w budynku Centrum Kształceniowo- Integracyjnego w Michniowie. Ponadto większość członków

Stowarzyszenia stanowią osoby pracujące na co dzień w placówkach kulturalno. oświatowych, co przekłada

się na posiadanie znaczącego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

41. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

L Codzienne prelekcje i rozmowy dot. uzależnień 1500,00 zł. 1 500,00 zł. -
2 Wynagrodzenie opiekuna - wychowawcy w dniach 2500,00 zł. 2500,00 zł. -

17.08.2020 r.- 29.08.2020 r.
3 Organizacjawycieczek dla dzieci 2000,00 zł. 2000,00 zł. -
4 Ubezpieczenia 200,00 zł. 200,00 zł.
5 Nagrody dla uczestników konkursu dol. uzależnień 500,00 zł. 500,00 zł. o

5. Codziennewyżywienie dla uczestników projektu 1000,00 zł. 1000,00 zł. -
6 Środki do dezynfekcji 300,00 zł. 300,00 zł. o

7 Transport 2000,00 zł. 2000,00 zł. -
Sumawszystkich kosztów realizacji zadania 10000,00 zł. 10 000,00 zł. -



V. Oświadczenia

Oświadczam(-my). że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta(-t6w);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;

3} oferent- / oferencie składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* I zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowy<h;

4) oferent. / oferenci. składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* I zalegaHą). z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym-' inną właściwą ewidencją-;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym ifaktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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(podpis osoby upoważnionej lub isy
osób upoważnionych do składa a oświadczeń
woli w imieniu oferentów)
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