
Ośrodek Wsparcia Środowiskowego 
" NADZIEJA' 

tara Wieś 91, 24-130 Końffp~ZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 
r IP 716-28-12-708, Regon 061358300 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 

Ofertę należy wypelnić wyłącznie w b iałych pustych polach , zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy 
poszczególnych polach oraz w przypisach . 

że na leży skreś~ 1lJl~~ odpowiedź, Zaznaczenie gwiazdką , np.: "pobieranie*/niepobieranle*" oznacza , 

pozostawiając prawidłową. Przykład : "f:lge ieFaRie*/niepobieranie*". '~: W 'LA rp _ ' l~ I \ 
-

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie -'- ~ ~ lU.~ - l- O 4 
Wójt Gminy Końskowola I ro2J1~''j ~ . Organ administracji publiczn~j.J 

loL-' d~ którego adresowa"-!! je!!t ofer!a, 

ł2 . Rodzaj zadania publiczneg.2,3 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

II. Dane oferenta(-t6w) 

11. Nazwa oferenta(-t6wl, forma prawna, numer w Kr~j~~jestrze Sądowym lub innel ewidencji, adres siedziby, strona: 

:WWW, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

Ośrodek Wsparcia Środowiskowego "Nadzieja" 

Wpis do KRS nr 0000403699 

Stara Wieś 9 1, 24-130 Końskowola 

~artyDa Emanowicz-Deska tel: 509-282-073, m.emanowicz@onet.eu 
)2. Dane osoby upoważnionej do składania' 

~),aśnień dot~czących ofer!)' (np. imię i nazwisko,1 ~nna Turos tel: 787-300-294, pturos@wp.pl 

numer telefonu, adres poczty elektronicznei); 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

j1. Tytuł zadania publicznego' Profilaktyczne Andrzejki 

~ ,0.11.2019 I ~ r 1.12.2019 12. Termin realizacji zadania publicznego2
) 

~oczęcial zakończenia~ 

!;ł . S~ntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji 

~elem zadaniajest podjęcie działań profilaktycznych wobec dzieci-uczniów klas od I-VIII ze Szkół Podstawowych w Końskowoli, 

Pożogu i Chrząchowie. W ramach działań profilaktycznych planowany jest: 

I. występ animatorów dla 50 uczniów klas I-III oraz 75 uczniów klas IV-VlII Szkoły Podstawowej w Pożogu, 45 dzieci klas O- lII i 53 

!Uczniów klas IV-VITI Szkoły Podstawowej w Chrząchowie, 170 uczniów klas l-IV i 200 uczniów klas v-vm Szkoły Podstawowej w 

lKońskowoli ; 

2. guiz profilaktyczny z nagrodami 

Naszym celem jest: 

I. Propagowanie zdrowego stylu życia dzieci i mlodzieży, 

2. Uświadamianie skutków uzależnień, 

3. Kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku. 

W trakcie trwania programu planowane jest spotkanie integracyjne dzieci przedszkolnych z seniorami z Dziennego Domu Pomocy w 

Starej Wsi oraz profilaktyczne "Andrzejki" dla dzieci objętych asystentem rodziny. 

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działa lności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn o zm.). 

2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dn i. 



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Sposób monitorowania rezu~ 
Planowany poziom osi"gnięcia 

/źródło' 
Nazwa rezultat~ rezultatów (wartość' 

informacji o osiągnięciu 
docelowa)l 

wskaźnika' 

ntegracja dzieci przedszkolnych z seniorami pk 20 dzieci Zgodnie z obecnością dzieci w 

przedszkolu 

~organizowanie ciekawych i rozwijających form spędzania wolnego pkl5 ~ista obecności 

zasu dla dzieci i młodziezy objętych asystentem rodziny 

~organizowanie ciekawych i rozwijających form spędzania wolnego ok 600 ~godnie z obecnością uczniów w 
zasu dla dzieci i młodzie:l:y w Szkołach Podstawowych z terenu ~zkole 

pminy Końskowola 

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

wykorzystane w realizacji zadania 

:stowarzyszenie posiada wcześniejsze doświadczenie podczas przygotowywania imprez: 

I . Organizacja i prowadzenie Klubu Środowiskowego w Końskowoli. 
Z zajęć w Klubie korzystało 20 dzieci. W prowadzeniu zajęć pomagała młodziezowa grupa wolontariuszy. 

2. Wspólnie z Parafią, Gimnazjum i OPS zorganizowaliśmy koncert zespołu "Wyrwani z niewoli". 
Program ten spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczestniczqcej w niej młodzieży. 

Prowadzqcy potrafili swoim świadectwem przekazać ważne treści na temat szacunku do życia, informacje na temat używek i ich wpływ 
na życie młodych ludzi. 

3. W ramach realizacji zadań publicznych, finansowanych przez Gminę Końskowola, zrealizowaliśmy projekt 

"Porozmawiajmy o . .. - diagnoza i warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzaleznieniom w klasach IV-VII szkoły 
podstawowej. 

Celem głównym zadania było poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie przeciwdziałania uzaleZnieniom przez dzieci i młodziez 

klas IV-VII wszystkich szkół podstawowych z gminy Końskowola, a tilie rodziców i nauczycieli. Zadanie realizowane było poprzez: 

• dokonanie diagnozy środowiska uczniów 

• przeprowadzenie dwugodzinnych warsztatów w poszczególnych klasach, 

• przeprowadzenie dwugodzinnych szkoleń dla rodziców, 

• przeprowadzenie trzygodzinnych szkoleń dla nauczycieli, 

• dyzury terapeutów uzalemień umozliwiające indywidualną rozmowę, 

• podsumowanie prowadzonych działań poprzez spotkanie dla osób pracujących z i na rzecz młodzie:l:y z gminy Końskowola. 

!Efektem końcowym było opracowanie diagnozy środowiska uczniów i przedłozenie stosownych rekomendacji i zaleceń. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

~ Rodzaj kosztu 'W~ Z dotacji 
;Z innychl 

PLN 
źródeł 

Występ animatorów-prowadzenie 6.000,00 zł 1 ~6.000,00 d (0,00~ 

I. 
zabawy muzycznej, quizy, konkursy o 
treści profilaktycznej , polączonej z 
nagrodami 

2. 
Organizacja Andrzejek dzieci 1.000,00 zł 1.000,00 zł 0,00 zf 
przedszkolnych z seniorami w OOP 

3. 
Zakup materiałów biurowo- 500,00 zł 500,00 z~ 0,00ZJl 
dydaktycznych 

4. 
Organizacja Andrzejek dla rodzin 1.000,00 zł 1.000,00 zł 0,00 z~ 
objętych asystentem rodziny 

5. 
Wynagrodzenie dla opiekunów 1.400,00 zł 400,00 ~ I .OOO,O~ 
projektu 

6. 
Koszty obsługi administracyjno- 100,00 zł 100,0~ 0,00 zł 
księgowe 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadani~ 10.000,00 zł 9.000,00 zł 1.000,00 zł 



, 
V. Oświadczenia 

Oświadczam( -my), że : 

l ) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłączn ie w zakresie działa lności pożytku publicznego oferenta(-tów); 

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

3) oferent' / oferenci' składający niniejszą ofertę nie za lega(-ją)' / zalega( -ją)' z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych; 

4) oferent' / oferenci' składający niniejszą ofertę nie zalega( -ją)' / zalega( -ją)" z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia 

społeczne; 

5) dane zawarte w części 11 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 i faktycznym ; 

7) w zakresie związanym ze sk ładaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także 

wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złoży ły stosowne oświadczen ia zgodnie z przepisami o 

ochronie danych osobowych. 

Ośrodek Wsparcia Środowiskowego 
" I'H\Ut.II:Jł\ 

Stara Wieś 91, 24-130 Końskowola 
NIP 716-28-12-708, Regon 061358300 

c---.. ............................ ... ... .... .... .... . .......... .. .... .. ...... .... 

... .I.W.2ff.~Pb. ...... utn.tJ!d?P!.~ .(~ 

..... r/.}~ ... .. ......... ~,L.<..;to. (:" ............ .. ... .... .. . 

podpis osoby upoważnionej lub podpisy 

psób upoważnionych do składania oświadczeń 

r-voli w imieniu oferentów) 

Data 04 .11 .2019r. 


