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

Załącznik nr 1

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJIZADANIA PUBLICZNEGO

POUQENIE 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 niewtaśdwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie./Aie~GbieFaAie.".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
do którego jest adresowana oferta

2. Rodzaj zadania publicznego') Przeciwdziałanie patologiom społecznym, ochrona przed
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

Klub Sportowy Orlicz 1924
ul. Berezów 76d, 26-130 Suchedniów

Tel.: 601-163-977; E-mail: biuro@ksorlicz1924.pl
NIP: 663-187-51-42, Regon: 368781475

Ewidencja stowarzyszeń Starosty Skarżyskiego nr 18

2. Dane osoby upoważnionej do składania Maciej Glijer
wyjaśnień dotyczących oferty (np.imięi nazwisko, 601163977
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) baros.mg@vp.pl

III,Zakres rzeczowy zadania publicznego
1, Tytuł zadania publicznego Aktywny Suchedniów

2. Termin realizacji zadania publicznegoZI Data I 1 grudnia 2022 r. I D.ata. I 31 grudnia 2022 r.
rozpoczęcia zakonczeOla

3, Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
W ramach programu zaplanowane jest kontynuowanie działań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży idorosłyd
mieszkańców miasta i gminy Suchedniów z elementami rekreacji ruchowej i sportu, zorganizowanych przez nasze
stowarzyszenie.
Głównym założeniem jest zaproponowanie szerokiej oferty działań ruchowych z zabarwieniem profilaktycznym, które
wychodzić będą naprzeciw potrzebą naszych mieszkańców.

II Rodzaj 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 późno zm.).

21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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Zajęcia będą prowadzone w oparciu o ogólnodostępny program zawierający działania o charakterze profilaktycznym,
zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego stylu życia i zapobieganiu patologiom, który został dostosowany do potrzeb i
zainteresowań uczestników, ich wieku, stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
Obszary tematyczne profilaktyki przewidziane do realizacji:
- promocja zdrowego stylu życia,
- ochrona przed niebezpieczeństwami, (alkohol, różnego rodzaju używki i dopalacze).
Zajęcia realizowane będą w obiektach zlokalizowanych na terenie Suchedniowa - SSP Nr 1 im. Emilii Peck i Hala
Rehabilitacyjno - Sportowa.
Wybrane spotkania poprzedzone będzie treściami teoretycznymi dotyczącymi w/w obszarów tematycznych profilaktyki.
W czasie trwania zajęć zostaną zastosowane następujące metody pracy:
- pogadanka,
- dyskusja,
- pokaz z objaśnieniem,
- metoda sytuacyjna,
- giełda pomysłów,
- zajęcia praktyczne.
Zajęcia ruchowe będą prowadzone z zakresu tenisa stołowego (przepisy, zasady sędziowania oraz elementy techniki i
~aktyki), a także rekreacji ruchowej oraz gier i zabaw ruchowych.
Ilość planowanych zajęć: zajęcia odbywać się będą pięć razy w tygodniu po 1,5 godziny.
Uczestnicy zajęć wezmą również udział w rajdach pieszych po terenach leśnych wokół Suchedniowa połączonych z
ogniskiem. Przeprowadzony zostanie również międzypokoleniowy turniej tenisa stołowego.
frrener prowadzący zajęcia rekreacyjno - sportowe podpisze umowę o wolontariacie.
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Planowany poziom osiągnięcia
Sposób monitorowania rezultatów / źródło

Nazwa rezultatu rezultatów (wartość
docelowa)

informacji o osiągnięciu wskaźnika

Poprowadzenie zajęć rekreacyjno- 20 zajęć x 1,Sgodziny Lista obecności / fotografie
sportowych

Przeprowadzenie cyklu zajęć Szajęć Lista obecności / fotografie
profilaktycznych

Zorganizowanie 3 rajdów pieszych 30 uczestników Lista obecności / fotografie
Zorganizowanie Turnieju tenisa stołowego 30 uczestników Lista obecności / fotografie

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

Nasz Klub posiada drużynę w Lotto Superlidze tenisa stołowego, która znana jest z bardzo dobrej organizacji spotkań

ligowych oraz turniejów. Organizowaliśmy mecze międzynarodowe w europejskim pucharze TI-Inter Cup oraz dużą

ogólnopolska imprezę sportową - Półfinał Drużynowego Pucharu Polski. Przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiegc

prowadziliśmy nieodpłatne spotkania z tenisem stołowym, podczas których zachęcaliśmy dzieci i młodzież do uprawiania

naszej dyscypliny sportu. Zajęcia cieszyły się dużą popularnością wśród lokalnej społeczności i zakończyły dużym sukcesem

dla naszego Klubu, bo pozyskaliśmy kilkunastu nowych młodych zawodników. Od kilku lat przy naszym Klubie prowadzona

'est szkółka dla młodych adeptów tenisa stołowego na profesjonalnym sprzęcie.

Od 20 września do 20 grudnia 2021 roku nasz Klub realizował działania w ramach zadania publicznego pod nazw,j

"Aktywna Jesień".



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

lp. Rodzajkosztu Wartość Zdotacji Z innych
PlN źródeł

1. Zakup drobnego sprzętu 3000 zł 3000 zł O
sportowego służącego
uczestnikom programu oraz
nagród rzeczowych

2. Opłata za wynajem Hali 2000 zł 2000 zł O
Sportowej przy ul. Sportowej

3. Trener prowadzący zajęcia 1500 zł 1500 zł O
profilaktyczne

5. Prowiant dla uczestników rajdu 3500 zł 3500 zł O
pieszego oraz turnieju tenisa
stołowego

Suma wszystkich kosztów realizacji 10000 zł 10000 zł O
zadania

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 składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
4) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z oplacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte IN części II niniejszej oferty są zgodne z inną 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.
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osób upoważnionych do składania oświadczeri
woli w imieniu oferentów)
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