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W ART. 3 UsT. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. o DZIAtfĄLNoŚcI PoiItTKv
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE(Dz.U. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

oRGANIZACJA CZASU woLNEGo DZIEC| W RAMACH PRoFILAKTYKI UZALEŻNIEŃUCZESTNICTWA W ZAJECIACH KULTURALI{YCH I SPORTOWYCH

.
w zaLresle
Przeclwdzlałanla uzależnlenlu l patologll spoleczneJ
(rodz.a1zadania publicznego2))

Organizacja programu profilaktycznego
oWakacJe profllaktyczne

dla dzieci pn:

w Dol|rrle JaworkoweJ

w Ąrchacho

(Ęńuł zadania publ-icznego)
w okresie od O2.O?,2O12 do 31,O8,2012
W FORMIE
/WSPIERANIA REALIZACJI
ZADANIA PUBLICZNEGOI]
PRZEZ
IIIASTO TYCTTT
reprezento\ alfe przez
Prezydenta Miasta Ęchy
(organ administracj i publicznej)
składana na podstawie przepisów dzialu I| rozdzia1u 2 ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
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I. Dane oferenta/ofefes+ó*1)'3)
L| nazslta: stowarzyszenie Integracji i AkĘrrizacji Społecznej osÓb i Rodzin
"Od-Nowa"
2) forma prawna:+)
(x) stowarzyszenie

O

fundacja

()

koście1naosoba prawna

()

kościelna jednostka organizacyjna

()

s p ó ł d z i e l n i as o c j a l n a

()

inna.......'.....'....

3) numer w IGajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze 1ub ewidencji:s]
0000292593
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6115.11.2007 r.
nr REGON: 24O8ll75A

5 ) n r N I P :6 4 6 - 2 a O - 7 9 - I 2
6) adres:

u1': Wyszyńskiego 1

miejscowośĆ:T}chy

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) nie dotyczy
gmina: Ęchy

powiat:6)Tychy

woj ewództwo: Śląskie
kod pocztowy: 43-100

poczta: Tychy

7) tel; 660-789-847

faks: rrie doLyczy

e-mail: od.nowa. stowarzvszenidOsmail. com
http: / / sisp.nazwa.pl/ odnowatychy
8) numer rachunku bankowego: 40 84350004 0000 0000 3317 0001
nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Ęchach
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych

do reprezentowania

oferenta/e{erentó.w+):

a} Monika Banasik - pr€ z es
b) Joanna Błażek - vice prezes
c.l Zrlzanra

Pelczarska

- viceprezes

10) nazwa, adres i te1efon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpoŚrednio wykonującej
zadar'le, o którym mowa w ofercie:g)
j.w.
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazv/tsko oraz
nr telefonu kontaktowego) MoniLa Banasik (prezes) teL. 66O42423L
12) przedmiot działalności pożytku publicznego:
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a) dziala1nośćnieodpłatna połtku
.
.
'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

publicznego

Udzielanie bezpośredniej pomocy osobom, rodzinom i Środowiskom wykluczonym
i zagr oż:ony
m marginalizacj ą :
Tworzenie i prowadzenie ośrodków, placówek wsparcia dla dzieci, młodzieĘ i
rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej i społecznej;
Podejmowanie dział.afiprofilaktycznych na rzecz osób z grup ryzyka zagrozonych
paIogennyml,
rozlfyrnl
cąynn1Kamr
w
tym
osób
uzależnionych
i
współuzależnionych;
organizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci, rriodzieĘ i rodzin w formie
kolonii' turnusów rodzimych oraz wyjazd'ów socjoterapeutycznychl
Inicjowanie
rÓżnych form akty.wizacji osób i rodzin
oraz organizowanie
zagroż:,onych wykluczeniem
społecznym, zmierzających do pełnienia ról
społecznych;
Prowaduenie działa.1ności informaryjnej, edukacyjnej, terapeuwcznej
oraz
poradniczej d|a dzieci, rnł'odzieżryi dorosłych pochodzących z rodzin zagrożonych
*^-^:*^
1.-^ ^t^.
alrd5'urdEaLJą'

Prowadzenie działalności szkoleniowej dla osób zajmujących się udzielaniem
pomocy dzieciom ' młodzieźtyi dorosłym;
Wypracowyvanie i upowszechnianie modeli, metod i standardów zawodowych w
zakresie zapobiegania i przeciwdział'ania wykluczeniu spolecznemu;
Opracowywanie
opinii i stanowisk związanych z profrlem dzia]a]noŚci
Stowarzyszenia;
WspÓłdziałanie z właściwymi instytucjami i organizacjami w zakresie tworzenia
środowiska korekcyjnego sprzyjającego reintegracji ze społeczeństwem osób
marginalizowanych;
WspÓłpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychow;,lrania
dzieci i rnłodzieĄ;
Prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej;
organizowanie działalnoŚci oŚwiatowej, kulturalnej, mln' przez organizowanie
konferencji, odczytów, spotkań i seminariów;
WspÓłpracę
i
wymianę
informacji
z
krajowymi.
zagranicznymi
i
międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o podobnych do Stowarzyszenia
celach;
organizowanie
dzia]a.1noŚci odpłatnej służącej wyłącznie realizacji ce1ów
statutowych;
Podejmowanie innych czynności zmierzających do realizacji ce1ów statutowych

b) dzialalnoŚć odplatna poĄtku publicznego
.

Działalnośćodpłatna (uczestnicy ponoszą częściowąodpłatność)dotyczy
wyjazdÓw wakacyjnych dla dzieci i rodzin oraz działalności szkoleniowej '

13)jeżeli oferent/€ { € f eteit)

prowadzi lprcłłła&ąl) działalnośćgospodarczą:

Nie dotyczy
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców: nie dotyczy
b) przedmiot działalności gospodarczej: nie dotyczy
II.

Informacja
o sposobie reprezentacji
oferentów
wobec
publicznej wtaz z ptzytoczeniem podstawy prawnejlo)
Nie dotyczy
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III. Szczegółowy zaktes tzeczowy ż,adania publicznego

proPonowanego

do realizacji

programu profilakĘcznego
Zadantem będzte organŁacja
dla dzieci pn: ''Wakacje
profilaktyczne
w Dolinie Jaworkowej w Tychach''. Dział'anie to ma na ce1u przede
wszystkim efekt}.wne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci pozostających w mieście
podczas wakacji. W ramach programu profilakĘlcznego real.izowane będą rÓżnorodne formy
animacji i zabaw sportowych, rekreacyjnych oraz axtystycznych. Wszystkie wymienione
wyżej działalria łączyĆ będzie przede wszystkim tematyka, tj: profilaktyka i aktywizacja
dzieci do zdrowego stylu życia oraz bezpiecznego spędzania czasu wolnego.
Program realizowany będzie w okresie od 2 |iPca do 31 sierpnia 2ol2
roku'
Zajęcia prowad'zone w ramach programu będą odb1vały się w każdy piątek od godzily
ls:oo do 18:oo' oraz w każdą sobotę od godziny 1o:oo do godziny 13:oo. W razie
niepogody zajęcia zostar.ą odrobione w inny dzień, lub po przez przedłuircnie zajęc.
Realizować je będzie 3 animatorów _ pedagogów, posiadających wieloletnie doświadczenie
w pracy z dzjećmi t mtodzieżą, a także w realizacji programów linansowanych przez organy
administracji pub1icznej. Do pomocy animatorom (pedagogom) zostaną zaanEażowani
wolontariusze Stowarzyszenia,,Od-nowa".
Nad prawidłową realizacją zadania pn: ,Wakacje profilaktyczne
w Dolinie Jaworkowej''
będzie czuwał koordynator zadania w ramach pracy społecznej, który będzie dba1 o
programu
sprawną
realizację
zadar'ia,
o dokumentację
oraz bieĄcy
monitoring.
Każdorazowo na zajeciach będzie prowadzona lista uczestników' na której dzieci biorące
udzia.ł w animacjach będą się wpisy'waÓ. W dzienniku zajęć będzie wpis5nvana tematyka
poszczególnych animacji wraz z ich krótkim opisem.
Przesłanie
programu
profilaktycznego:''Wakacje
profilaktyczne
w
Dolinie
Jaworkowej'' ,.,.Nie zmuszajmg d.zieci do aktauności, lecz u'yzuatajma aktguność' Nie
kaima maśteć, |ecz tulÓrzmy u'nrunki do mgślenia, Nie żądajmg' lecz przekonujmg,
patać i potl'loli rozwijajmy jego umgsł taĘ bg samo chciało chcieć,,."
PonxóImg dziecl
(Janusz Korczak)
opis potrzeb wsLazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis
ich otzvczvo' oraz skutków
Konwencja o Prawach Dziecka formułuje prawo dziecka do wypoczynku i czasu wo1nego,
a w ramach tego między innymi do uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych
stosownie do wieku dziecka, na zasadach równego dostępu. Dobrze zorganizowany
wypoczynek obejmuje akty.lvnośćukierunkowaną na wszechstronny rozwój dziecka, jest
także dzia|a|nością ku1turalną i wychowawczą. Prawidłowa otganŁacja czasu wolnego jest
więc Źródłem przyjemności, dobrego samopoczucia i zdrowia. Na1eżyjednak parntętać, ze,
aby to osią8nąć konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
Niestety czas wakacji pokazuje pewne negaty&.ne zjawisko, które w tym okresie
szczegó|nie się nasila. W okresie wakacji dzieci dysponują dużą ilością czasu wolnego, a
brak pomysłów na jego konstrukt]iwne wykorzystanie, niewłaściwa organizacja czasu
wolnego oraz mniejsza kontrola ze strony dorosĘch powodują, że dzieci częściejpodejmują
różnego rodzaj u ryąlkowne zachowania.
Dzięki organizacji animacji zabaw czas wakacji będzie właściwym odpoczynkiem dla
dzieci' okazja do zdob1'lvania pozytrvnych
doŚwiadczeń oraz przeżryć. Ucząc dziecko
właściwego spędzania czasu wolnego, dbamy o jego zdrowie fizyczne i psychiczne,
wspomagamy rozwój emocjonalny, rozwijamy zainteresowania,
oraz kształtu1errty
kreat}'wnego, poszukującego czł'owieka.

Odbiorcami programu profilaktycznego pn: ,,Wakacje profilaktyczne
w Dolinie
Jaworkowej w Ąlchach'' będą dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Będzie to grupa
otwańa. Przewid1.wana liczba uczestników ostatecznych objętych działaniem to minimum
100 uczestników.
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4.

-

potrzeby do|rnansowania z dotacji inwestycji zuliązanych z reaJizacja
Uzasadnienie
zadania pub1icznego, w szcz-egÓlnoŚci ze wskazaniem' w jaki sposób przyczyni się to do
podwyższenia standardu rea|izacji zadanial l)
Nie dotyczy
otrzymal/ot*zynalll)
Iuformacja, czy w ciągu ostatnicb 5 lat oferent/efe*€ { ci1)
dotację na dofinansowanie inwestycji zwtązanych z rea\izacją zad'ania pub|icznego z
który
udzielił
podaniem
które
zostały dofinansowane,
organu,
inwestycji,
dofinansowania, oraz d.aty otrzymania dotacjirr)
Nle dotyczy

promowanie zdrowego stylu życia;
przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym;
kształtowanie zachowań prospołecznych;
dostarczanie wzotców ak$wnego spędzania czasu wolnego;

7. Miejsce realizacji zadania publicznego
pn: ,WakacJe
prolilaktyczne
profilaktyczny
Program
w Tychach'' realizowany będzie w Tychach (Dolina Jaworkowa)
si€ r pnia 2012 toku. Zajęcia będą się odb}'wały w każdy piątek
oraz w każda sobote od godzinv 10:00 do 13:00. W razie
lub
odrobione w

w Doliule
Jaworkowej
w okresie od 2 llpca do 31
od qodzinv 15:00 do 18:00.
niepogody zajęcia zostaną

zadania
działań w zakresie
- rekrutacja uczestnikÓw do programu profilaktycznego pn: ''Wakacje profilaktyczne
w Dolinie Jaworkowej w Tychach'' odbędzie się poprzez rozwieszenie plakatów na terenie
,I}chów;
- rekrutacja oraz przeszkolenie wolontariusz,y;
- zakup materiałów potrzebnych
programu
oraz nagrÓd dla
d'o ptzeptowadzenia
uczestnikÓw.
. Przygotowania techniczne i organizacyjne (zadbanie o miejsce, pŹygotowanie niezbędnych
przedmiotów, przygotowanie wolontariuszy, uzupełnienie zawartości apteczki pierwszej
pomocy);
- Realizacja programu profilaktycznego pn: ,,WakacJe profilaktyczne
w Dolinie
Jaworkowej".
Biorąc pod uwagę to, że okres wakacyjny jest czasem na wypoczynek chcemy
Stąd też dział'ania w ramach
zaproponować zajęcia w kilku blokach tematycznych.
programu zostały podzielone na następujące, przenikające się nawzajem części:
Zajęcia spońowo - rÓLreacyjne _ będące promocją, zachętą do aktywnego spędzanra
czasu wolnego, aktywnych form wypoczynku (gry zespołowe, gry i zaba'wy zręcznościowe,
zabawy z chustą animacyjną Klanza, rozgrywki sportowe, tory przeszkód, joga itp.)
Pro{ilaktyka będzie prowad'zona poprzez pogadanki o tematyce sportowej i promującej
zdrowy tryb życta oraz przyk|ad własny. Należy pokazać, co jest zdrowe, poĄteczne, co daje
naturalną radość,przyjemność, oraz czyrn możznazajmować wolny czas.
_ poświęcone promocji
zdrow.ia
Zaięcia
zawierające
edukację
Prozdrowotną
(zagadnienia
profilaktyki
i właŚciwego odżywiania
będą realizowane poPrzez konkursy i
quizy na temat zdrowego odżywiania, pface plastyczne, a także zdrowy poczęstunek zakupione owoce, soki, pozyskanie zdrowych produktÓw od firmy Danone).
_ mające na celu rozwijanie nowych
Zajęcia zaslietaiące
edukację artystyczną
zainteresowań, i kreat}.wne, akĘwne wykorzystywanie wolnego czasu (zajęcia teatralne,
plastyczne). Podczas zajęć prrekazywane będą zasady Ęcta w grupie, sposoby na
bezkonfliktowe rozvtięynvarie problemów (scenki sytuacyjne)' wyrażanie emocji i uczuć
(pantonima, etiuda), ekspresja ruchowa (kalambury, drama), ekspresja plastyczna (rysunki
kredą, malowanie twarzy). zajęcia artystyczne są przed'e wszystkim doskonałą formą
zabawy' odpowiedni sposÓb prowadzenia zajęć' przy pełnym zrozumieniu psychiki dzieci
i akceptacji ich wyobraŹni, pozwo1i na kreowanie nowej rzecz5rwistości i fantastycznych
zachowań twórczych.
przewiduje
w Doliuie JaworLowej"
Program prolilaktyczny pn: ,,Wakacje profilaktyczne

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-09 19:29:51

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=38717

wykorzystanie metod, które w sposÓb czynny, świadomy, pobudzą i zaktywizuja' dzieci do
działania.
Nad prawidłową rea|tzacją zadania pn:
prolilaktyczne w Dolinie Jaworkowej''
będzie czuwał kooldynator zadania w"Wakacje
ramach pracy społecznej, ktÓry będzie dbał o
sprawną realizację zadar'ia, o dokumentację programu oraz biezący monitoring.
Na
zajęciach będzie lista uczestników, na któIej dzieci biorące udział w animacji będą się
wpisylvać.
Każdorazowo na zajęciach będzie prowadzona lista uczestnikÓw, na której dzieci biorące
udział w animacjach będą się wpisy.wać' W dzienniku zajęć będzie wpisy.wana tematyka
poszczególnych animacji wraz z ich krótkim opisem.
3)

9.

Zadanie oubliczne rea.lizowane w okresie od O2.O7.2OL2 do 31.O8.2O12
Poszczególne dzia]ania w zakresre
realizowanego zadania publicznegola)

Terminy realizacji
poszczególny ch dzia|ań

Oferent lub
inny podmiot
odpowiedzialny
za dział'anie w
zakresie
realizowanego
zadalria
publicznego
ofere[t

Rekrutacja uczestników do program u

od O2.O7.2012

Koordynacja
dzialan

od,O2.O7.2012
do 31.08.2012

oferent

Rekrutacja i przeszkolenie
wolontariuszy

od O2.O7.2012
do O3.O7.2012

oferent

Zakup materiałów potrzebnych do
reaTizacji zadania

od O2.O7.201-2
do 31.08.2012

ofer€ n t

Przygotowania techniczne i
orgalizacyjne

od O2.O7.2072
do 31.08.2012

oferent,
wolontariusze

Realizacja zadania (Dolina Jaworkowa
w każdy piątek i sobotę)

od O2.O7.2072
do 31.08.2012

oferent,
wolontariusze

Podsumowanie. ewaluacia

3L.OA.2012

zadania

i monitońng

oferent

rs)
10. Zakladane
zadania
- wzrost poziomu wiedz5z uczestników na temat zdrowego stylu życia i zachowań
sprzyj aj ących zachowaniu zdrowia;
- zagospodarowanie czasu wo1nego przyczynia się do zmniejszenia zachowań
ryzykownych;
. aktFvne
uczestnictwo w zajęciach promujących zdrowy styl życia powoduje
ksztaItowanie się zachowań prospołecznych;
- propozycja zajęć, zabaw i animacji dostarcza wzorców akt}'wnego spędzania czasu

wo
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Iv.

Lp.

zadaniapublicznego

KalkulacjaprzewldywanychkosztówrealŁacJl
Koszt
całkowity
|w zŁ)

Rodzaj kosztówl6)

E
B

a

wnioskowanej
dotacji
(vłzł)

Koszt do
pokrycia
z wkładu
osobowego,
w tjarn pracy
społecznej
członków
i świadczeń
wolontalruszy
(w fł)

",ad,aJ1ia
publicznegorT)
lw fł)

o

Y'Ń
I

z tego z
fina!sowych
środków
własnych,
śIodków
z ilnyc}r źródeł ,
w t}'m wpłat i
opłat adresaów

r tego do
pokrycla

Koszty
merjrtoryczne r3)
Stowarzysze!ńa
nowal9):

"od.

l) w]'nagrodzenie 3
anirnatorów

30

godzi.na

4.590

4.590

0

204

20

godzina

4.080

0

0

5

sztuka

150

150

0

4) materia-ły do
pr?Eprowadzenia
zajęć

komplet

900

900

o

5) artykuły
papiemicze i
biurowe

komplet

360

360

0

1..25 ś!ednio

500

500

0

600

0

600

2I PJac 4
wolontariuszy
(pomoc dla
a'ńmatorów)
3) ustugi
poligrafrczne
(wydruk plakatów)

6) nagrody dla
uczestników zajęć
II

I

IV

0

153

Koszty obsługi,o)
zadaria
publicznego, w tj/m
koszty
administracyjne po
stronie
Stowarzys".enie
,,Od-noware):
1) koordynacja
zad.ania
lnne koszty, w B.m
kosztjr w}Tosaź€nra
i promocji po
slror]Ie '.. [nazuą
Oferettta4tst '.
1 t. . . . . . . .

ogółem:
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2.

Przesvidywanne źtódła finansowania

I

Wnioskowana kwota dotacji

2

Środki

finansowe

zadania

publicznego

Srodki finansowe z innych źródełogółem (środki
finansowe wymienione w pkt 3.1-3.3)11)

3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17)

3.2

Środki finansowe z innych Źródeł publicznych (w
szczególności: dotacje z budżetu państwa lub
budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
funduszy ce1owych, środki z funduszy
strukturalnvch)17)

4

5

3.

ozł

O o/o

o zł'

O "/o

Ozl

ov.

ozł

o%

Ozl

ov,

4 '680 zł

42 o/o

I l. 180 zł

IOO Yo

wlasneI7)

3

3.3

pozostałei7)

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy
i praca społeczna członków)
ogólem (środkiwymienione w pkt 1-4)

Finansowe

58 v.

6. 5OO zl

środki z innych źródeł publiczuycb2l)

Nazwa organu
administracji
publicznej lub innej
jednostki sektora
finansów publicznych

Kwota środkÓw
(w zł)

Informacja o tym, czy
wniosek (oferta) o
pr zy znanie środków zostałC
aJ rozpatrzony (-a)
pozytnvnie, czy też r'ie
został'(-a)jeszcze
-^--^+--^-,-/
^\
LwL|l |-ąI
L vLPą|\

Termin
rozpaŁrzerria - w
---,-^lt-,
PaŹJ Pąq^q

wniosków (ofeń)
nierozpatrzonych do
czasu złożenia
niniejszej oferty

TAK/NIEr)
TAK/ NIEr)
TAK/NIEt)
TAK/NIEt)
Uwagi. które moqą mieć znaczenie przv ocenie kosztorvsu:
- Na materiały do przeprowadzenla za1ęć składają się chusta animacyjna, kredki' farbki
do malowania, pilLki, noźryczki'klej, bloki rysunkowe, plastelina, itp.
- Na nagrody dla uczestnikÓw zajęć przesłidziane są drobne słodycze: lizaki, soczki., czy
cukierki.
- Artykuły papierniczo i biurowe składają się: papier biaĘ ksero, kolorowe kartki ksero,
długopisy, rrl.azaki i cienkopisy, dzienntk zajęć, itp '
- Koordynator zadania w ramach pracy społecznej będĄe czuwa1nad sprawną realizacją
zad'ania, dbał o dokumentacje programu oraz btezący monitoring. Animatorzy będą
odpowiedzialni za realŁację Zadania publicznego, czyli animację zabaw. Do pomocy
animatorom zostana, zaangażowani wolontariusze sŁowarzy szenia
"od-nowa,.
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v.

Inne wybrane informacje

dotyczące

za'd'alia publicznego

Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realtzacji zadania publicznego22)
Zadanie realizować będzie 3 animatorów, posiadających wie1o1etnie doświadczenie
w pracy z dziećrni 1 rnłodzieźla,,a tak!ż'ew tea|izacji programów finansowanych przez
organy administracji publicznej. Do pomocy animatorom zostaną zaar|gdżowari
wolontariusze Stowarzyszenia .Od-nowa".
2 . Zasoby rzłczowe oferenta/e{erentółvu przew.id}v/ane do wykorzystania przy rea|tzacji
zad.ania2s)
przeznacz,onych
Apteczka,
część materiałów
do redizaĄi
zadaria,
nagrody
d1a
uczestnlKow
arumaclt oTaz
d1a wolontari
l.

Dotychczasowe doŚwiadczenia w realŁacji zadań pllb|icznych podobnego rodzaju (zn
wskazaniem,
które z tych zadań rea|izowane były we współpracy z administracją
publiczną)
Stowarzyszenie Integracji i Aktyvrizacji Społecznej osób i Rodzin
rea-lizowałowe
"od-nowa"
współpracy z Urzędem Miasta T\'chy:
. program profilaktyczno _ Środowiskowy ,A1ternat5'"wadla nudy 2 _ |ato" dla dzieci
zamieszkujących b1ok socja1ny przy ulicy Browarowej w Ęchach (2010 rok);
zabaw podczas Ęskiego Dnia Profilaktyki" d1a dzieci zamieszkujących miasto
",Ąnimacja
Ęchy (201 1 rok);
. plogram profilaktyczno _ Środowiskowy
dla nudy 3 - półkolonie 1etnie" d]a
"Alternat}nva
mł'odzieĘ z.agrożonejwykluczeniem społecznym i marginalizacją (rok 201 1)
- program profilaktyczny: ,Akademia Dorosłości',d|a młodzieĘ zaniedbanej wychowawczo
i zagrożzone1marginalizacją społeczną, poszerzający kompetencje społeczne m|odzieĘ (rok
2011);
- koordynacja i animacja a.baw pod.czas Pikniku Rodzinnego dla dzieci i ich rodzrn
zamieszkujących miasto T}chy ( rrtaj 201.2)
- ńktwvni dla zdrowia', Animacia zabaw d1a dzieci podczas Dnia Zdrowia bzerwiec 2oI2
3'

4'

Informacja, czy oferent/e{ereneit} przewiduje(-ą) zlecać realizację zad'ania publicznego w
trybie' o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia]a]ności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nie dotvczv
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oświadczam(-y}' że:
1) proponowane zadanie publiczne w całoŚci mieści się w zalrresie .t'ąłalności pożytku
publicznego oferenta/e&fe'*ó*1);
opłat od ad'esatÓw
2) w rarnach składanej oferty przewidujemy pebiemnje/niepobieraniet|
zadar:ia:
3) oferent/efereneil} jest/sąt) związanvLni) niniejszą oferĘ do dnia 31.o8'2o12 r.;
4) w zalcesie
zsliqanym
z otwartym konkursem
ofeń, w t5rm z gromadz€niem,
przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a takż€ wproq'adzaniem ich do
złożyĘ stosowne
informatycznych,
osoby, kórych
te dane doĘczą,
systemów
oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r' o ochronie danych osobowych
|Dz. U . z 2o02 r. Nr 1'o7, poz. 926, z późn. zm.|;
niniejsaą
ofeńę
nie
zarega(.ją)/zaresaHdll
5) oferent/oferencit}
składający
z opłacaniem należnoŚci z Ęrtutu znbov,tiązań podatkowych/ składek na lobezpiecznnia
społecznel);
Rejestrem
w części I ninĘszej
oferty są z.godne z Krajowym
6) dane olceŚlone
Sądowym/*łarśei*ą.evidenĘąl'l;
7) wszystkie podane w ofercie oraz zalączłńkac}r informacje sa zgodne z aldualnym stanem
prawnym i fakĘcznym.

STOWARZYSZ E NIE
|iteoBcł|
i A]q/v{r.dslołlrzBj fuób i Ro.: "

"OD-NOWA"

1
43.100TYoHY u|.Wy!żyńskiego
t 1.66G78$847
NtP 64s280-79-12,Regon2.0811758
KRS 0000292593

,ł&
I.kłł
......|.7o,,oo..*=....ór-ąłdŁ/ (podpis osoby upoważn ionej
lub podpisy osob upowaźrrionych
do składania oŚwiadczeń woli
w imieniu
oferenta/ e{e*entóv*l))

pata...9P:.9.ś...*.?.......,..........
Zalaczniki
1. Kopia aktualnego odpisu z Krą|owego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub
ewidencji2ł).
2. w prą?adłąr wyberłł *|{reg€ 6
wsPókłą nH w}'n{d
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