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Załączniki do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)

Załącznik nr 1

WZÓR

ZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Gil((, ~ f:r-rV'tV
;;"°d/(t'

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*jniepobieranie." oznacza, że należy skreślić niewiaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie. jf-1ieI3SBieraAie*".

; ~~_ 09. 2020 l
L.dz ... 4jJ[k .....podpis ..

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1, Organ administracji publicznej, Burmistrz Miasta iGminy Suchedniów
do którego jest adresowana oferta

2. Rodzaj zadania publicznego"
Przeciwdziałanie patologiom społecznym, ochrona
Drzed uzależnieniami

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 e-mail, numer telefonu

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Suchedniowie, Krajowy Rejestr Sądowy
0000559824, adres: Ul. Sportowa 1, 26-130 Suchedniów, woj. $więtokrzyskie, e-mail:
tpdsuch@gmail.com, http:// www.tpd.com.pl
tel: 691 015492

Tel.: 691 015 492, e-mail: tpdsuch@gmail.com,
http:// www.tpd,com.pl

2. Dane osoby upoważnionej do skladanla
Julita Kabała - prezeswyjaśnień dotyczących oferty (np, imię i nazwisko,

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) Beata Słoma - wiceprezes

2. Termin realizacji zadania publicznego"

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego "Weekendowo - aktywnie i odlotowo"
10.10.2020 Data 31.12.2020

zakończenia

] IRodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450. z p6!n. zm.).

2~ermin realizacji zadania nie może byt dłuższy nii 90 dni.

mailto:tpdsuch@gmail.com,
http://www.tpd.com.pl
mailto:tpdsuch@gmail.com,
http://www.tpd,com.pl


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

Miejsce realizacji zadania:

ntegracyjne Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suchedniowie

Ul. Sportowa 1, 26 - 130 Suchedniów, Tel. 691 015492 (obecnie w związku z remontem budynku

zajęcia odbywać się będą przy ul. Sportowej 5).

Cel projektu:

zagospodarowanie czasu wolnego wychowankom IOW TPD Suchedniów

zapobieganie niedostosowaniu społecznemu;

przeciwdziałanie i zapobieganie problemom społecznym, takim jak uzależnienia, przemoc,

Nj'kluczenie społeczne, osłabianie czynników ryzyka, oraz wzmacnianie czynników chroniących;

wzajemna integracja dzieci

3rupa docelowa:

!l.dresatami projektu jest 15 dzieci w wieku od 5 do 13 lat, z terenu Miasta i Gminy Suchedniów.

)zieci te wywodzą się z różnorodnych środowisk, o zróżnicowanym statusie społeczno -

ekonomicznym, często przeżywających różne troski i problemy, takie jak trudna sytuacja finansowa

w rodzinie, rozwód rodziców, choroby, ale także swoje dziecięce zmartwienia.

Projekt będzie realizowane w każdą sobotę i będzie obejmował:

Prelekcje dotyczące uzależnień od alkoholu, nikotyny i substancji

psychoakływnych, a także od Internetu i gier komputerowych, odbywające się przed każdymi

weekendowymi zajęciami.

2. Weekendowe spędzenie wolnego czasu w placówce ( m.in. gry w planszówki,

maraton filmowy, rozgrywki sportowe itp.)

3. Organizacja konkursów dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom.

4. Wycieczki rekreacyjne piesze iautokarowe.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia

Nazwa rezultatu rezultatów (wartość
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / iródło
informacji o osiągnięciu wskainlka

Zagospodarownie czasu wolnego

dzieciom z terenu Miasta i Gminy

Suchedniów

zagospodarowanie
czasu wolnego dla
grupy 15 osób

listy obecności dzieci, dziennik
zajęć



Organizacja prelekcji na temat Prelekcje dla 15 listy obecności dzieci, dziennik

uzależnieńod alkoholu, nikotyny i uczestników zajęć

substancji psychoaktywnych oraz

Internetu i aier komouterowvch
Organizacja konkursów z 2 konkursy dla

nagrodami na temat uzależnień uczestników Dziennik zajęć, wykonywanie
zdjeć

Organizacja atrakcji wyjazdowych Atrakcje listy obecności dzieci, dziennik
wyjazdowe dla 15 zajęć, wykonywanie zdjęćuczestników

TPD w Suchedniowie działa nieprzerwanie od 2001 roku, realizując swoje cele statutow

e współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Suchednióworaz Gminną Komisją ds

ozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ciągu tych lat z powodzeniem wypełnialiśm

rogram merytoryczny placówki poprzez organizację różnego typu zajęć, wycieczek ora

mprez. Z naszych doświadczeń wynika, że istnieje ogromna potrzeba istnienia placówki.

zieci, które regularnie uczestniczą w zajęciach poprawiły oceny w szkole, co świadczy

epszym opanowaniu wiadomości i umiejętności. Również w zachowaniu dzieci nastąpił

naczna zmiana na lepsze.

ażdego roku organizujemy dla dzieci półkolonie letnie, które w 2010 roku cieszyły si

ekordową popularnością - 120 dzieci (!). Za nasze wakacyjne działania zostaliśm

agrodzeni w 2012 roku I nagrodą w konkursie "Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwi

akacje" organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Poza codzienną pracą

chowankami angażujemy się także w działania kulturalne sportowe. W 2010 rok

organizowaliśmy Konkurs Ortograficzny oraz Turniej Tenisa Ziemnego. Od 2010

rganizujemy corocznie Dziecięcy Regionalny Konkurs Recytatorski Gwarą Ludową. W rok

009 razem ze Stowarzyszeniem Młodzieży Suchedniowa zorganizowaliśmy Festyn Rodzinn

okazji Dnia Dziecka, zaś w 2012 roku w czasie Obchodów 50-lecia Suchedniowa oraz na

OSP w 2013 roku zorganizowaliśmy tzw. "Strefę Dziecka". W roku 2015, 2016 oraz 201

raz z innymi organizacjami z terenu miasta i gminy Suchedniów włączyliśmy się także

rganizację atrakcji na Dzień Dziecka.

W latach ubiegłych otrzymywaliśmy dotacje z Swiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

rzędu Miasta Gminy Suchedniów, Urzędu Marszałkowskiego Województw

więtokrzyskiego, z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Fundacji Fortis (Paribas). W 201

raz 2013 roku zostaliśm benefic'entami konkursu rantowe o Danone "Podziel si

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



osiłkiem", w 2012 oraz 2016 także realizowaliśmy projekt dzięki dotacji Telewizji Polskiej S.

programu "Reklama Dzieciom", a w 2013 roku prowadziliśmy działania związane

,Pracownią Talentów" Fundacji Tesco Dzieciom. Dotacje zostały w pełni wykorzystane

rawid/owo rozliczone.

Od 2005 do 2014 roku Oddział Miejski TPD w Suchedniowie dzięki Caritas Diecezj

adomskiej prowadził akcję dożywiania dzieci w ramach programu "Dostarczanie żywnośc

la najuboższej ludności Unii Europejskiej". Od 2019 roku wsp6łpracujemy z Fundacją Tesc

zakresie niemarnowania żywności, a także dołączyliśmy do Programu "Zdrowo jeść", takż

rganizowanego przez Fundację Tesco, od grudnia 2019 do września 2020. Od marca 201

rowadzimy również zajęcia z rękodzieła artystycznego w ramach programu Pepco ,,10

nic'a na 100-lecie TPD".

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu WartoŚĆ l dotacji l Innych
PLN fródeł

1. Wynagrodzenie 6600 6600 -
2 animatorów w oroiekcie

2. Naarodv w konkursach 600 600 -
3. Organizacja wycieczek 1450 1450 -
4. Oołata transoortowa 1050 1050 -
5. WyżYWienie dzieci 300 300 -
Sumawszystkich kosztów realizacji zadania 10000 10000 -

'V.Oświadczenia

Oświadczam(-my),że:

Oata 9 0:ł ł:.Q42r.r. ..

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta{-tewH

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

3) oferent' I e~eFeAei" składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)' / i!!alega( ją)! z opłacaniem należności l tytułu zobowiązań
podatkowych;

4) oferent' / efeFeREi. składający niniejszą ofertę nie zalega(.ją}' / zalegaHą). z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

S) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym.! iAAą łllła~eiwą ewiaeAeją.;
G} 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.

T0WffiZ"Y"STWO PRZYJACiÓŁ DZ\({l p&J!ls
......2.ln~~~:~~.::~~S~~ó-w..............mgr ,; ta Kahała
.. "11: 'Sporto¥,. ..l\ ..NJ.P., 6U:ll799114. .

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów) W~Yt;w.L

mgr 7f{%'a Słoma
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