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OFERTA-"Stowarzyszenia

Na Rzecz Osób Bezrobotnych"

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, uznając celowość realizacji
zadania publicznego pn. "Terapia osób i rodzin z terenu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski" z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
zamieszcza w załączeniu ofertę złożoną przez "Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Bezrobotnych" w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia można zgłaszać uwagi
dotyczące niniejszej oferty.
Uwagi należy składać w formie pisemnej w Wydziale Edukacji i Spraw
Społecznych w Urzędzie Miasta, pok.108.
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Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych przedkłada sprawę dotyczącą:

Wniosek o wyrażenie stanowiska w sprawie złożonej przez "Stowarzyszenie Na Rzecz
Osóh Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Henryka Sienkiewicza 70
uproszczonej Oferty Reałizacji Zadania Publicznego w zakresie pomocy społecznej w
trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działałności pożytku publicznego i o
wołontariacie.
Uzasadnienie wniosku: podstawą do przeprowadzenia powyższego zadania są
następujące akty prawne:
- ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- Program współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2016 - 2017
Zadanie:
Oferta "Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Bezrobotnych" w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul.
Heruyka Sienkiewicza 70 na reałizację zadania pod nazwą: "Terapia osób i rodzin z
terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski"
Proponowana kwota wsparcia 8000,OOzl.
Środki na realizację zadania zostaly zaplanowane w budżecie Gminy Ostrowiec
ŚwięlOkrzyskina 2017 rok.
Wydział, biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę i zasadność proponowanego
zadania, wnioskuje o akceptację propozycji.
W załączeniu Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego.
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Załącznik

nr 1

WZÓR
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych potach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: "pobieranie- jniepobieranie"''' oznacza, że należy skreślić niewtaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "f38sieraAie* jniepobieranie"''',

I. Podstawowe

informacje

o złożonej

ofercie

1. Organ administracji publicznej.
do którego adresowana Jest oferta

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

3. Rodzaj zadania publicznego'}

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Pomoc społeczna

4. Tytuł zadania publicznego

"Terapia osób i rodzin z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski"

5. Termin realizacji zadania publicznego"

Data
.
rozpoczęcia

2. Tryb, w którym złożono ofertę

II. Dane oferenta

125.09.2017

1 Data.
.
zakonczenla

122.12.2017

(-ów)

1. Nazwa oferenta
{-9włr forma prawna, numer Krajowego
adres do korespondencji (Jeżeli jest inny od adresu siedziby)

Rejestru

Sądowego

lub innej

ewidencji,

adres

siedziby oraz

"Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych" w Ostrowcu Świętokrzyskim,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. H. Sienkiewicza 70 lok. 14c
KRS0000015916
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do
Agnieszka Budek tel 602 504 395
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. e-mail: budekagnieszka@wp.pl
numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowei)

III. Zakres rzeczowy
1. Opis

zadania

zadania

publicznego

publicznego

proponowanego

do realizacji

wraz

ze wskazaniem,

w szczególności

celuJ miejsca

jego

realizacji. grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
[.adanie pn. "Terapia osób i rodzin z terenu Gminy Ostrowiec Swiętokrzyski"
jak sama nazwa wskazuje dotyczy
zwiększenia dostępu mieszkańców Gminy Ostrowiec do specjalistycznej terapii indywidualnej i grupowej osób i rodzin
udzielanej przez zatrudnionego psychoterapeutę psychodynamicznego.
Terapia ta jest skuteczną metodą leczenia większości
zaburzeli psychicznych (m.in. nerwic, zaburzeli depresyjnych, lękowych i osobowości). Wsparcie prowadzone będzie
V budynku Centrum Aktywności
Obywatelskiej ul. Ił. Sienkiewicza 70, który jest siedzibą Stowarzyszenia. Dodatkowo
specjalista będzie pracował w środowisku ( w miejscu zamieszkania klienta! rodziny). Zadaniem specjalisty pracującego

1)

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart.

4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie.

21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

1

w Punkcie, będzie przeciwdziałanie

marginalizacji społecznej osób mających trudności życiowe oraz problem w prawidłowym

wypełnianiu funkcji opiekuńczych i wychowawczych wobec swoich dzieci. Specjalista w tygodniu przepracuje 9 godzin \I
ym 5 godz w siedzibie Stowarzyszenia i 4 godz. praca w środo\,~lisku - w domu klienta, (8 godz. finansowane ze środkó\\
vnioskowanej dotacji + I godz. praca wolontarystyczna). Najważniejszą rzeczą w pracy terapeuty jest cykliczność spotkali
Iz tym samymI samymi klientami. Z dotacji planuje się zakupienie: art, papierniczo - biuro\\')'ch \\! tym \vykonanie kscr(
ulotek z infonnacją o projekcie, poczęstunku (kawa. herbata. ciastka. inne) - spotkania grupowe, namiotu. w którym podczas
festynów, spotkań, reklamowany będzie projekt oraz ballery z informacją o realizowanym zadaniu, który wywiesimy na
ewnątrz budynku oraz rolerbaner.

Z. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Oczekiwane rezultaty miękkie:
• Wzmocnienie roli i funkcji rodziny;
•

Wzrost kompetencji rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuri.czo - \'I"ychowawczych;

•

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci wychowujących

się w rodzinach problemowych;

?akltu/alle rezultaty twarde:
•

117 godzin przeprowadzonych
konsultacji indywidualnych, grupowych z psychoterapeutą psychodynamicznym
w siedzibie Stowarzyszenia oraz w środowisku osoby! osób potrzebującej/potrzebujących
wsparcie;

•

Informacja dotyczącą udzielanych porad przez specjalistę (namiot. baner, ulotki. lokalne media).

IV. Szacunkowa

kalkulacja

kosztów

realizacji

zadania

publicznego

(w przypadku większej liczby kosztów

istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)
Koszt całkowity

Rodzaj kosztu

do poniesienia

do poniesienia
z wnioskowanej

("l

dotacji3)

ze środków

finansowych własnych,
środków pochodzących
z innych źródeł, w!!!dJ.L

("l
Lp.

osobow,£go lub
rzeaowego4)
k. osobowe

1.

specjalisty

7020,00

6240,00

(zł)
780,00

ksero ulotek

150,00

150,00

0,00

ciastka, Inne)

150,00

150,00

0,00

680,00

680,00

0,00

300,00

280,00

20,00

500,00

500,00

0,00

8000,00

800,00

uzależnień

M. Gałązkiewlcz 111 gadz x 60 zł.
Zakup art. papierniczo

Z.

psychoterapii

- biurowych,

Ok. 3 m-ce x 50 zł.
Zakup poczęstunku

3.

Ok.3

Zakup bilbordu
4.

(kawa,

herbata,

m-ce x 50 zł.
informacyjnego

2 szt. x 340 zł.
Zakup pawilonu

S.

(namiot

ekspresowy)

1 szt. x 300 zł.
Ogłoszenie

w mediach lokalnych

6.

Koszty ogółem:

8800.00

Oświadczamt-vh że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy !3si3ieraAie*jniepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3} wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
4) oferent*jsfereAEi* składający niniejszą ofertę nie zalega (.ją)*/i!alega (ją). z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
S) oferent*jsfereAEi* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*jzalega (ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne.

3)

Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10000 zł.

4)

W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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2 B. 08. 2017

Data

.

NIP 6612987>89, REGON 292388555
Z.łącznlk:
W

KllS (;000015916

przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany
w Krajowym Rejestrze
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z Innego rejestru lub ewidencji.

Sądowym -

potwierdzona

za zgodność
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