Generator eNGO

Suma kontrolna: 196a 9e10 7f0e 466a 2626 c6de 9c60 982e

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
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*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Prezydent Miasta Płocka

2. Rodzaj zadania publicznego 1)

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby,
strona www, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich ,,NADZIEJA W NAS"
09-400 Płock
Królewiecka 12 G
Forma prawna: stowarzyszenie
KRS 0000190513
2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i

Marzena Mańkowska 533773775 Jarosław Koprowski 533773775

nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

ZDROWA RODZINKA

2. Termin realizacji zadania publicznego 2)

Data
rozpoczęcia

2021-06-01

Data
zakończenia

2021-08-29

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Program ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wielokierunkowe działanie profilaktyczne.
Celami szczegółowymi są:
- wzrost świadomości o konsekwencjach nadużywania alkoholu
- odbudowa poczucia własnej wartości
- budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, dojrzałości emocjonalnej - podnoszenie poziomu samoakceptacji
- odbudowa relacji w rodzinie
- budowa modelu zdrowego spędzania czasu
Opis zadania:
1. Zajęcia grupowe dla uzależnionych
(poniedziałek po 2h =24h) - przewidywana liczba uczestników około 6 osób
2. Indywidualne porady dla ofiar przemocy
(środa po 2h =24h) przewidywana liczba uczestników około 12 osób
3.Indywidualne porady dla uzależnionych i ich bliskich
(środa po 2h =12h) przewidywana liczba uczestników około 15 osób
4. Dyżur Konsultanta - pierwszy kontakt
(środa, czwartek po 2h = 48h) przewidywana liczba uczestników około 30 osób
5. Zakup środków czystości i higieny dla przeciwdziałania rozpowszechnianiu się COVID-19
6. Wynajem lokalu, i opłaty z nim związane
7. Koordynator zadania
8. Usługa księgowa (3 miesiące)
Miejscem realizacji zadania będzie siedziba Stowarzyszenia.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu
wskaźnika

podtrzymanie w abstynencji

100 %

poprzez informacje zebrane na
zajęciach

wspieranie osób wobec których
stosuje sie przemoc

100%

poprzez informacje zebrane podczas
porad

pomoc psychologiczna

100%

poprzez informacje zebrane podczas
porad

ukazanie drogi rozwiązania problemu

100%

poprzez informacje zebrane podczas
porad

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

Z wieloletniego doświadczenia rocznie ze wsparcia Stowarzyszenia korzysta około 100 osób. Działania skierowane są do
mieszkańców miasta Płocka.
Miejscem realizacji zadania to nowa siedziba Stowarzyszenia przy ul. Królewieckiej 12G w Płocku, lokal ma powierzchnię
ok 80m2.
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Osoby realizujące zadanie to kadra posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie.
Profilaktyk, Terapeuta uzależnień - zajęcia grupowe
Profilaktyk, Terapeuta uzależnień - porady dla uzależnionych oraz ich bliskich
Specjalista d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie - pomoc dla ofiar przemocy
Szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie, konsultant,
zarządzanie projektem - koordynator.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość [PLN]

1

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA UZALEŻNIONYCH

1 320,00 zł

2

PORADY DLA OFIAR PRZEMOCY

1 080,00 zł

3

PORADY DLA UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH

4

KONSULTANT - PIERWSZY KONTAKT

5

ŚRODKI CZYSTOŚCI - DZIAŁANIE PRZECIW COVID-19

6

WYNAJEM LOKALU , MEDIA

3 900,00 zł

7

KOORDYNATOR ZADANIA

1 020,00 zł

8

USŁUGA KSIĘGOWA

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania
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Z dotacji

Z innych
źródeł

480,00 zł
1 200,00 zł
400,00 zł

600,00 zł
10 000,00 zł

10 000,00 zł

0,00 zł
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V. Oświadczenia
Oświadczam(my), że:
1. proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta(-tów);
2. pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności
pożytku publicznego;
3. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
4. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5. dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją;
6. wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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.

...............................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów
Data: 2021-05-11 21:18:55

Przypisy
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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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