^. f<!Ai?ky
UPROSZCZONAOFERTAREALIZACJIZADANIA PUBLICZNEGO
UR^ŻĄD MIASTA! G^AINY
42-230 KONIECfOL^
UL.CHR ŻĄSTOWSKA6A

STOWARZYSZENIE
"PRZYJACIELE
ŁY"WKONIECPOLU
SZKO

Ul. Szl<olna17,42-230 Koniecpol
wp ł .
NIP; 9492198S10, REGON: 243683887
dnia
tel.34/3551312
co do sposobuwypefnianiaoferty:
POUCZENIE
Ofertęnależ
y wypełnićwyłączniew biał ychpustychpolach,zgodniez instrukcjamiumieszczonymi
orazw przypisach.
ciwą odpowiedź
lićniewłaś
Zaznaczenie
e należ
ąc
, pozostawiaj
gwiazdka,np.: „pobieranieVniepobieranie*"oznacza,ż
y skreś
prawidłową. Przykład: „pobief3fłtei(:/niepobieranie*".

1
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III.Zakresrzeczowyzadaniapublicznego

ICelZadania
owej Orkiestry Dętej Koniecpol koncentruje sięna|
wiat - wyjazd warsztatowy Młodzież
[Ja i mój ś
nienial
eniach i mechanizmach powstawania uzależ
Iprzekazaniu podstawowych informacji o zagroż
ycia.
Inarkotykowego,jego konsekwencjach oraz na promocji zdrowego stylu ż
owej Orkiestry Dętej Koniecpol.
cej do Mł odzież
IKierowanyjest do dzieci i mł odzież
y należą
ci poż
lonychw art. 4 ustawyz dnia24 kwietnia2003r. o działalnoś
Rodzajzadaniazawierasięw zakresiezadań okreś
ytku
wolontariacie.
i
o
publicznego
e byćdłuż
szyniż90 dni.
Terminrealizacjizadanianie moż
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|Na zadanie składają się następuj ące elementy:
l- przeprowadzenie 3 pogadanek tematycznych dotyczącychnarkotyków oraz sposobówspędzaniaczas
(wolnego
- zorganizowanie dwóch wycieczekkrajoznawczych

rrermin:
dziernika 2021r
(Zadaniebędzie realizowanew dniach 15-17 paź
IMiejsce:
[Miejscerealizacji zadania:Willa SzarotkaKluszkowceul. Pienińska 16
rlhinrr ńwpadiwifl
[Liczbauczestników zadania-18 osób
wiat jest adresowany do dzieci i młodzież
ci
y ma za zadaniezwiększenieodpornoś
[Zadanie„Ja i mój ś
enie do rozwijania
|dzieci na oddział ywanie niekorzystnych czynników i sytuacji. Ma na celu dąż
nych umiej ętno ś
ci ż
yciowych i społecznych dzieci i młodzież
[kształtowania waż
y, takich jak radzenie
iobie ze Stresem, złoś
cią, rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych, opieranie siępresji grup^
rówieś
niczej umiejętno ść
odmowy. Celem programu jest przedstawienie alternatywnego sposobui
spędzenia wolnego czasu bez alkoholu, nikotyny, narkotyków, agresji i stresu, umoż
liwienie!
'aspokojenia potrzeby aktywnoś
ci i osiągnięćpoprzez angaż
owanie sięw pozytywną działalność
, np.
iport, turystyk ę. Budowanie własnego systemu warto ś
ci, uczeniesięodpowiedzialnoś
ci i współ pracy z|
innymi, radzenie sobie ze stresem.
[Zajęcia profilaktyczne będą obejmował y bloki tematyczne:
l.
Alternatywne style bycia
l. Organizacjaczasuwolnego
!. Promowanie zdrowego trybu ż
ycia
l. Poczuciewłasnejwarto ś
ci
II.

Wiedza o narkotykach
L.Narkotyki - uzależ
nienie silniejszeniżinne
Metody pracy:
szeformy pracy:
:adania programowe realizowane będą poprzez poniż
-gry,
zabawy,w ędrówki;
zajęcia rekreacyjne
ci twórczych - rysunek, rzeź
warsztaty umiej ętno ś
ba z piasku, ruch, muzyka, pantomima,!
psychodrama, odgrywanie scenek - drama, teatr, festiwal, zwyczaje,obrzędy, piosenki i pląsy,]
ognisko, kominek;
zajęcia relaksacyjne;
burza mózgów;
fantazja sterowana;
dyskusja;
mini wykł ad;
kontakty z lokalną społecznoś
cią;
zajęciaterenowe zwiad, wycieczka;
rywalizacjai współzawodnictwo -gry i ćwiczenia sportowe, gry terenowe, konkurs.

Formy pracy:
praca indywidualna;
praca w mał ych grupach;
praca w dwójkach lub trójkach;
praca zbiorowa.
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sze merody i formy pracy powoduj ą, ze Razcfyuczestnik ma moż
wypowiedzenia się,
liwość
(Powyż
[stwarzają te żwarunki do negocjacji i dochodzenia do kompromisu (praca w mał ych grupach), rozwijają
rozwi ązywania problemów, zachęcają do aktywnego udziału w zajęciach, utatwiająl
[umiejętność
ci i wniosków (zabawy psychologiczne).
[zapamiętywanie przekazywanychtre ś
y ć:
|Realizaqazadania ma sł uż
l. wypoczynkowi uczestników w sposób czynny, ciekawy i bezpieczny
2. integracji uczestników poprzez wspóln ą realizacje zadań, wspólne zamieszkiwanie,pokonywanie]
trudno ś
ci
3. poznaniu prawidł owych zasadi reguł obowi ązujących w relacjachmiędzyludzkich
4. rozwijaniu aktywnych, twórczych postaw dzieci i młodzież
y otwartych na własne aspiracje
potrzeby innych ludzi
ci prawid łowego i sprawiedliwego współzawodnictwa
5. rozwijanie umiej ętno ś
liwieniu budowania pozytywnego obrazu samegosiebie
6. umoż
7. rozpoznaniuwł asnychmocnych i sł abych stron, zalet i wad
ciwego stosunku do własnych pozytywnych i negatywnychemocji
8. kształtowaniu właś
ci szukaniapomocy
9. radzeniu sobie w sytuacjachtrudnych i umiej ętno ś
ci peł nego realizowania własnych pomysł w
10. rozwijanie umiej ętno ś
11.organizacjawycieczek krajoznawczych
ci empatycznegowspół działaniaw grupie
12. kształtowanie umiej ętno ś
Ewaluacja:
iwaluacja będzie dokonana poprzez samoobserwację, rozmowy, wycieczki,ankietę.
A/nioski:
Wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkaniastanowi ą niezwykle waż
ny element pracy profilaktycznol
terapeutycznej, wychowawczej i prorodzinnej. W oddaleniu od domu dzieci i młodzieżprzejawiaj ąl
do pracy nad swoimi problemami. W oderwaniu od trosk i uciąż
viekszaotwarto ść
ci codziennego
liwoś
niejszej rzeczywistoś
;ycia, w zmienionych warunkach bytowych, innej, przyjaź
liwe jest]
ci moż
ci godnego ż
liwoś
enie przez uczestników wyjazdu moż
lostrzeż
ycia, zintensyfikowania wszelkich!
podejmowania!
iddziatywań terapeutyczna
profilaktycznych. Uczestnicy mają równie żsposobno ść
ci.
lowych form aktywnoś

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadkuwiększejliczby kosztów
liwość
istniejemoż
dodaniakolejnychwierszy)
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wynagrodzenie
ubezpieczenie,
dlakierownika
przejazd,
wycieczki,
obsługafisięgowa
- opieka2opiekunów
Wolontarfat
wyjazdu
podczas

wiadczam(-y),ż
e:
Oś
l) proponowanezadaniepublicznebędzierealizowanewyłączniew zakresiedziałalnoś
ci poż
ytkupublicznegooferenta;
2) w ramachskładanejoferty przewidujemypobieranie*/niepobieranie*ś
nychodadresatówzadania;
ń pienięż
wiadcze
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
{faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofert ęnie zalega(-ją}*/zalega(-jq}*z optacaniemnależ
ci z tytufu zobowiązań
noś
podatkowych;
5) oferent*/oferenci* sktadajęcy niniejszą ofert ęnie zalega(-jq}*/zalega(-ją)* z opfacaniemnależ
ci z tytułu składekna
noś
społeczne.
ubezpieczenia
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Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie Jest zarejestrowanyw Krajowym RejestrzeSądowym ~ potwierdzonaza zgodno
ść
z oryginałemkopiaaktualnegowyciągu z innegorejestrulub ewidencji,

e przekroczy
kosztówogółemdo poniesieniaz dotacjinie moż
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