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PUBLICZNEGO I 0 WOLONTARIACIE (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Przeciwdzialanie uzaleinieniom i patologiom spolecznym
(rodzaj zadania publicznego 2J )

"Wakacie ze Szkol'l.Zycia"
(tytuf zadania publicznego)

w okresie od 01 do 31 lipca 2013 r.

WFORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO /
WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEG0 1)

PRZEZ
BURMISTRZA MIASTA MARKI
(organ administracji publicznej)

skladana na podstawie przepis6w dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie

I.

Dane oferenta/afeFent9:w I), 3)

1)

nazwa: Fundacja Otwarte Serce

2)

forma prawna: 4)

3)

( ) stowarzyszenie

(X) fundacja

( ) koscielna osoba prawna

( ) koscielna jednostka organizacyjna

( ) sp61dzielnia socjalna

( ) inna ...................... . ....................................... ..

numer w Krajowym Rejestrze S~dowym, w innym rejestrze lub ewidencji :5)
KRS:0000319522

4)

data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 6) 13.01.2009r.

5)

nr NIP: 1251518344

6)

adres:

nr REGON: 141705808

ul.: Warszawska 50

miejscowosc: Marki

C:

7

dzielnica lub innajednostka pomocnicza: ) nie dotyczy
powiat:8) wolomillski

gmina: Marki
wojew6dztwo: mazowieckie

7)

8)

kod pocztowy: 05-270

poczta: Marki

tel.: 7990SERCE/799073723

faks: nie dotyczy

e-mail: fundacja@otwarteserce.pl

http://otwarteserce.pl

numer rachunku bankowego: 85 1020 10420000 8502 0199 2643
nazwa banku: PKO BP I oddzial w Markach

9)

nazwiska i imiona os6b upowaZnionych do reprezentowania oferentaloferent6w: I)

a) Urszula Glowacka - Prezes Fundacji Otwarte Serce
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonuj'lcej zadanie,

C)

0

kt6rym mowa w ofercie: 9)

Mlodziezowy Klub Socjoterapeutyczny "Otwarte Serce", ul. Spokojna 9, 05-270
Marki, tel. 7990klub1/799055821

11) osoba upowaZniona do skladania wyjasnien dotycz~cych oferty (imi~ i nazwisko oraz nr
telefonu kontaktowego)
Urszula Glowacka, tel. 511 268 743

12)przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:
a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego
W ramach dzialalnosci nieodplatnej poiytku publicznej prowadzone Sq: socjoterapia, zaj~cia
edukacyjno-rozwojowe,

zaj~cia

profilaktyczno-wychowawcze,

psychoedukacja

w terenie,

profilaktyka zdrowia i zdrowego stylu iycia, indywidualna praca z wychowankiem, praca z.
rodzinq, doiywianie.

2

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego
W ramach dziatalnosci odptatnej pozytku publicznego prowadzone Sq m.in. kampanie spot.,
kursy, szkolenia, warsztaty psycholgiczno-pedagogiczne, wpieranie inicjatyw spot., dziatania

~

kierunku uczestnictwa os6b w zyciu kulturalnym i artystycznym, prowadzenia punkt6~
poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

13) jezeli oferentloferenci I) prowadzi/prowadzqI) dzialalnosc gospodarcz'l:
a) numer wpisu do rejestru

przedsi~biorc6w: nie dotyczy

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

I Nie dotyczy
II. Informacja 0 sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznej
wraz z przytoczeniem podstawy prawnej 10)

I Nie dotyczy

c

III. Szczeg610wy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
1. KrOika charakterystyka zadania publicznego
Projekt "Wakacje ze Szkotq Zycia" zaktada oddziatywanie profilaktyczno-terapeutyczne z
zakresu przeciwdziatania uzaleznieniom w okresie wypoczynku wakacyjnego na mtodziez w
wieku 13-18 lat, zamieszkujqcq teren gminy Marki. Grupq docelowq projektu
wywodzqca z rodzin niewydolnych wychowawczo,

dotkni~tych

b~dzie

mtodziez

skutkami alkoholizmu i

narkomanii, a w zwiqzku z tych rodzin ubogich, bezrobotnych, z rodzin dysfunkcyjnych.
eel gt6wny projektu: obj~cie wsparciem profilaktyczno-terapeutycznym 7 os6b, mtodziezy w
wieku 13-18 lat, w ramach wypoczynku letniego, w okresie od 01 do 31 lipca 2013 r.
Sposoby realizacji celu: organizacja obozu wyjazdowego.

2.

Opis potrzeb wskazuj~cych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich
przyczyn oraz skutk6w

Potrzeby zdiagnozowane na etapie przygotowywania projektu to:
- koniecznosc prowadzenia profilaktyki zWiqzanej z uzaleznieniami - uczestnicy projektu w
miejscu zamieszkania (dom rodzinny, grupa r6wiesnicza itp.) stykajq si~ z problemem
uzaleznienia, a takze Sq wystawieni na zagrozenia przest~pczosciq, naduzywania alkoholu i
innych substancji psychoaktywnych, demoralizacjq;
- koniecznosc upowszechniania wsr6d mtodziezy wzorc6w aktywnego sp~dzan i a czasu
wolnego, stanowiqcego
w nieformalne grupy

alternatyw~

dla

si~gania

po alkohol, narkotyki itp., angazowania

si~

przest~pcze;

- uczestnicy projektu to takze osoby wywodzqce si~ z rodzin dysfunkcyjnych - szczeg6towy
opis w pkt III.3. Wakacje to jedyny czas, kiedy mtodziez z ty'ch rodzin moze przebywac poza
srodowiskiem patogennym. Mtodziez wywodzqca

si~

ze wskazanych rodzin

cz~sto

nie ma

mozliwosci zapoznania z pozytywnymi wzorcami zachowania, wartosciami, kt6re Sq podstawq

3

0

wspoliycia spolecznego. Dlatego waine jest by osoby te korzystaly w okresie letnim z szansy
na nabycie m.in. umiej~tnosci nawiqzywania realizacji w grupie, rozwiqzania konfliktow,
zaprezentowania wlasnej osoby i umiej~tnosci;
- koniecznosc zagwarantowania wypoczynku w okresie wakacyjnym mlodzieiy wywodzqcym
si~

z rodzin

okazj~

niskim statusie materialnym (rodziny ubogie). Projekt

0

b~dzie

stanowil jedynq

dla tych osob na organizacj~ wypoczynku poza domem rodzinnym;

Rosnqce zapotrzebowanie na inicjatywy kierowane do osob w wieku 13-18 lat wynika rowniei
z notowanego w gminie Marki wzrostu liczby osob w wieku 10-19 na przestrzeni kilku
ostatnich lat. Poslugujqc si~ danymi GUS moina stwierdzic, ie w gminie Marki w 2010 roku
bylo 3217 osob we wskazanym przedziale wiekowym, w 2011 roku - 3279 os6b (zr6dlo:
GUS, Baza Danych Lokalnych; kwiecien 2013 r.).
Zaniechanie dzialan profilaktycznych wsr6d
srodowiska

b~dzie

prowadzilo

do

m!odzieiy wywodzqcej z wyiej opisanego

pogl~biania

zjawisk

patologicznych,

dziedziczenia

negatywnych wzorc6w zachowan przez kolejne pokolenie.

3.

Opis grup adresatilw zadania publicznego

Grupa adresat6w: 7 osob, mlodziei w wieku 13-18 lat, zamieszkujqca teren gminy Marki.
Adresatami projektu
borykajqcych

si~

b~dzie

mlodziei wywodzqca

si~

z rodzin niewydolnych wychowawczo,

w problemami naduiywania alkoholu, narkomanii,

dotkni~tych

problemem

bezrobotnych, ubogich, dysfunkcyjnych. Z uwagi na sytuacj~

przemocy, jak rowniei rodzin

rodzinnq osoby zakwalifikowane do projektu znajdujq

si~

w trudnej sytuacji iyciowej.

Rekrutacja
Do

projektu

zostanq

zakwalifikowani

wychowankowie

Socjoterapeutycznego "Otwarte Serce" z Marek.
planowanym

wypoczynku

wyjazdowym

Mlodzieiowego

Klubu

Na dzien skladania oferty udzial w

zadeklarowalo

7

wychowankow.

Ostatecznej

kwalifikacji do projektu dokonana Kierownik plac6wki opiekunczo-wychowawczej.

c

Z uwagi na sytuacj~ rodzinnq udzial w projekcie to jedyna szansa na sp~dzenie w spos6b
zorganizowany

wakacyjnego

czasu

przez

wychowank6w

Mlodzieiowego

Klubu

Socjoterapeutycznego "Otwarte Serce".

4.

Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwi'\Zanych z realizacj'l. zadania
publicznego, w szczeg61nosci ze wskazaniem, w jaki spos6b przyczyni si<c do podwyzszenia
standardu realizacji zadania 11 )

I Nie dotyczy
5.

Informacja, czy w ci~gu ostatnich 5 lat oferent/ofeFenei 1) otrzymallotnymali 1) dotacj~ na
dofinansowanie inwestycji zwi'\Zanych z realizacj'l.zadania pUblicznego z podaniem inwestycji,
kt6re zostaly dofinansowane, organu, kt6ry udzielil dofinansowanie, oraz daty otrzymania
dotacji

I Nie dotyczy

4

6.

Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ich realizacji

eel glowny projektu: obj~eie wspareiem profilaktyezno-terapeutyeznym 7 osob, m~odzieiy
w wieku 13-18 lat, w ramaeh wypoezynku letniego, w okresie od 01 do 31 lipea 2013 r.
Cele szezego~owe:

1. Przeeiwdzia~anie uzaleinieniom i patologiom spo~eeznym.
2. Rozwijanie umiej~tnosei psyehospo~eeznyeh.
3. Popularyzowanie aktywnosei ruehowej i zdrowego stylu iyeia.
4. Rozwoj zainteresowan i umiej~tnosei spo~eeznyeh.
5. Pog~~bienie tematow zwiqzanyeh z programem profilaktyezno-terapeutyeznym.

7.

Miejsce realizacji zadania publicznego

Pobyt m~odzieiy zostanie zorganizowany w Dworku Osrodku Wypoezynkowo-RehabilitaeyjnoSzkoleniowym (Reez 16, 88-420 Reez) .

c'

Dokumentaeja zwiqzana z organizaejq obozu wakaeyjnego:

1. Karta wyeieezki.
2. Pisemne zgody rodzieow.
3. Ubezpieezenie.
4. Lista uezestnikow.
5. Umowa zleeenia.
6. Sprawozdanie z realizaeji programu profilaktyezno-terapeutyeznego.

8.

Opis poszczegolnych dzialaii w zakresie realizacji zadania publicznego l2 )

Projekt zostanie podzielony na trzy etapy:
1. Przygotowanie

dokumentaeji

projektu

(m.in.

wypoezynku

sprawy

formalne

wyjazdowego,

zwiqzane

negoejaeje

z wyjazdem, przekazanie spraw organizaeyjnyeh

m~odzieiy

z

kompletowaniem

ostateezne

zwiqzane

i opiekunom, promoeja

projektu).
2. Pobyt

m~odzieiy

na obozie wakaeyjnym.

3. Podsumowanie projektu (m.in. skompletowanie sprawozdan, zamieszezenie relaeji
z wyjazdu w Interneeie).

Program obozu wakaeyjnego obejmuje:

1. Cykl warsztatow dotyezqeyeh

przeeiwdzia~ania

uzaleinieniem i patologiom

spo~eeznym

dotyezqeyeh uzaleinien od nikotyny, alkoholu, narkotykow, sekt, itp. Warsztaty b~dq
prowadzone w opareiu mi.n.

0 materia~y

z kSiqiki terapeuty uzaleinien Jana Pa~ygi IIUpadek i

nadzieja. Twarze ludzkiej niedoli". Przedstawiane historie konkretnyeh osob uzaleinionyeh
b~dq pomoene w warsztataeh do pokazania poezqtkow uzaleinien i niekorzystnyeh skutkow

uiywek i patologieznyeh postaw iyeiowyeh. Warsztaty

5

b~dq

prowadzone przez

wyehowawe~

,'

-

socjoterapeut~

Mfodzieiowego Klubu Socjoterapeutycznego "Otwarte Serce".

Wezmie w nich udziaf 7 osob.
2. Konferencje stanowiqce wymiar profilaktyczny i terapeutyczny, obejmowac

b~dq

wykfady

i dyskusje dotyczqce zagroieri i wyborow iyciowych mfodych ludzi. Konferencje b~dq
motywowac do dziafania, przekazywac tresci pozwalajqce na podejmowanie konstruktywnych
decyzji, przyczyniac si~ do ksztaftowania pozytywnego systemu wartosci (m.in. szacunek dla
drugiego

czfowieka,

odpowiedzialnosc

za

wfasne

decyzje

i czyny).

Mfodziei

b~dzie

uczestniczyc kaidorazowo w dyskusjach nt. przekazanych tresci. Dyskusje b~dq wzmacniac
takie

rozwoj

spofeczny

mfodych

ludzi,

stanowic uzupefnienie

i poszerzenie

procesu

socjoterapeutycznego realizowanego w trakcie roku szkolnego.
Konferencje b~dq prowadzone codziennie we wspofpracy ze Stowarzyszeniem "Szkofa iycia".
Wezmie w nich udziaf 7 osob.
3. Warsztaty tematyczne z zakresu m.in. tarica, spiewu, zaj~cia plastyczne, kulinarne,

o

teatralne, sport. Warsztaty b~dq przyczyniac si~ do rozwoju zainteresowari i talentow,
promocji aktywnosci ruchowej, alternatywnych do uiywek sposobow sp~dzania czasu
wolnego, rozwoju kreatywnosci i tworczego myslenia. Warsztaty b~dq okazjq do pogf~biania
umiej~tnosci

funkcjonowania w grupie poprzez wykonywanie zadari grupowych, tworzenia

wspolnych prac i inicjatyw. Mfodziei przyporzqdkowana do poszczegolnych grup/obszarow
aktywnosci wedfug zgfoszonych preferencji.
Warsztaty b~dq prowadzone codziennie we wspofpracy ze Stowarzyszeniem "Szkofa iycia".
Wezmie w nich udziaf 7 osob.
4. Dziafania integracyjne: mfodziei b~dzie brafa udziaf we wspolnych zabawach, zawodach
intelektualnych.

W

ramach

dziafari

b~dq

organizowane

inicjatywy

poprawiajqce

funkcjonowanie w grupie, pobudzajqce pozytywne, spontaniczne emocje. Organizacja tego
rodzaju dziafari jest niezwykle waina w okresie wakacyjnym, stanowiqcym okres wypoczynku
dla mfodzieiy szkolnej. W przypadku adresatow projektu - mfodzieiy wywodzqcej si~ z

o

rodzin niewydolnych wychowawczo - inicjatywy

b~dq

takie szansq na odreagowanie stresu

zwiqzanego ze wzrastaniem w srodowisku stresogennym.
Dziatania integracyjne

b~dq

prowadzone codziennie we wsp6fpracy ze Stowarzyszeniem

"Szkofa iycia". Wezmie w nich udziaf 7 osob.
5. Promocja aktywnosci ruchowej: w ramach inicjatywy b~dzie popularyzowany zdrowy styl
iycia, jak rowniei aktywnosc ruchowq jako istotna wartosc w iyciu wspokzesnego cztowieka,
alternatywa sp~dzania czasu wolnego. Mtodziei b~dzie nabywafa umiej~tnosc wsp6tdziafania,
poznawafa

zasady

uczciwej

rywalizacji,

jak

rowniei

ksztattowane

b~dzie

poczucia

odpowiedzialnosci, sprawstwa i wyrobienie motywacji do dziatania.
Gimnastyka

i

formy

aktywnosci

ruchowej

na

codziennie, wezmie w nich udziat 7 osob.

6

swieiym

powietrzu

b~dq

prowadzone

,,

W ramach obozu zapewnione b~dzie:
- zakwaterowanie z wyzywieniem;
- opieka medyczna;
- opieka ratownika
- ubezpieczenie uczestnikow;
- przeszkolona kadra wychowawcow, kierownikow i prowadzqcych zaj~cia;
- codzienne warsztaty tematyczne
- transport do Recza i z powrotem.

W ramach realizacji projektu Fundacja Otwarte Serce b~dzie promowac przedmiotowy
projekt, jak rowniez grantodawc~ (informacja

0

dofinansowaniu realizacji zadania przez

miasto Marki). Dzia!ania promocyjne b~dq obejmowac nast~pujqce inicjatywy:
1. Na stronie Fundacji - www.otwarteserce.pl: prezentacja projektu, zamieszczenie logo

grantodawcy

oraz

linku

do jego

witryny,

informacje

na

temat

biezqcych wydarzen

C;

zwiqzanych z realizacjq projektu.
2. Na stronie spotecznosci mareckiej - www.markLnet.pl w zak!adce IIFundacja Otwarte
Serce":

informacja na temat biezqcych wydarzen

prowadzonych w ramach projektu,

zamieszczenie logo grantodawcy oraz linku do jego witryny.
3. Zamieszczenia loga grantodawcy w Mtodziezowym Klubie Socjoterapeutycznym 1I0twarte
Serce".

9.

Harmonogram 13)
Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01. do 31.07.2013 r.
Poszczegolne dzialania w zakresie
realizowanego zadania publicznego l4 )

Tenniny realizacji
poszczegolnych dzialan

przygotowanie realizacji projektu
(m.in. sprawy formalne zWiqzane
z kompletowaniem dokumentacji
wypoczynku wyjazdowego,
negocjacje ostateczne zwiqzane
z wyjazdem, przekazanie spraw
organizacyjnych mtodziezy
i opiekunom promocja projektu)
Zakup ubezpieczenia dla uczestnikow
wviazdu
Oboz wakacyjny (7 wychowankow
Mtodziezowego Klubu
Socjoterapeutycznego 1I0twarte Serce",
i 1 wolontariusza) oraz realizacja
Programu profilaktycznoterapeutycznego
Zakup biletow na przejazdy
Zakup wyzywienia podczas podrozy
oraz pobytu
Podsumowanie projektu

01-13.07.2013 r.

Oferent lub inny podmiot .
odpowiedzialny za dzialanie w zakresie
realizowane&0 zadania .£ublicznego
Fundacja Otwarte Serce

01-13.07.2013 r.

Fundacja Otwarte Serce

14-23.07.2013 r.

Fundacja Otwarte Serce/Dworek
Osrodek WypoczynkowoRehabilitacyjno-Szkoleniowy

01-23.07.2013 r.
12-23.07.2013 r.

Fundacja Otwarte Serce
Fundacja Otwarte Serce

23-31.07.2013 r.

Fundacja Otwarte Serce

7
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10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego l5 )
Rezultaty twarde:

1. Realizacja projektu IIWakacje ze Szkofq Zycia" (10 dni) dla 7 osob, mfodziezy w
wieku 13-18 lat.

Rezultaty

mi~kkie:

1. Wzrost wiedzy nt. niekorzystnych konsekwencji uzaleznien (7 osob w wieku 1318 lat).
2. Wyksztakenie

postaw

asertywnych

w

stosunku

do

uzywek

zachowan

ryzykownych (7 osob w wieku 13-18 lat).

3. Podniesienie

umiej~tnosci

interpersonalnych (7 osob w wieku 13-18 lat).

4. Wzrost zdolnosci porozumiewania

si~,

prowadzenia dyskusji (7 osob w wieku 13-

18 lat).

C

5. Poprawa

umiej~tnosci

funkcjonowania w grupie (7 osob w wieku 13-18 lat).

6. Wzorst samooceny (7 osob w wieku 13-18 lat).

7.

Zwi~kszenie umiej~tnosci

radzenia sobie ze stresem

w sytuacjach trudnych (7

osob w wieku 13-18 lat).

8. Zwi~kszenie akceptowalnosci form aktywnosci ruchowej i uznanie aktywnosci
za istotnq wartosci w zyciu czfowieka (7 osob w wieku 13-18 lat).

Rezultaty

b~d~

mierzone na podstawie dokumentacji wymienionej w pkt IIL7 oferty.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego
1. Kosztorys ze wzgl~du na rodzaj kosztow:
Lp.

Rodzaj koszt6w

o
I.

Koszty merytoryczne (z
koszt6w
jednostkowych)
poniesione Fundacj~
Otwarte SerceB):
Oplata za pobyt
(zakwaterowanie z
wyzywieniem), 70S.,
stawka: 500zl/os.
Ubezpieczenie
uczestnik6w
Wynagrodzenie
socjoterapeuty za
realizacj~ programu
profilaktycznoterapeutycznego: stawka
50zl/dzieri

Koszt
calkowity

z tego
pokryty z
dotacji

z tego pokryty z
finansowych
srodk6w
wlasnych ,srodk6w
z innych zr6del,w
tym wplat i oplat
adresat6w
zadania
publicznego

z tego pokryty
z wkladu
osobowego,w
tym pracy
spolecznej
czlonk6w i
swiadczeri
wolontariuszy

osoba

3500,00

2800,00

700,00

0,00

30,00

osoba

240,00

240,00

0,00

0,00

50,00

dzieri

500,00

500,00

0,00

0,00

/lose
jednostek

Koszt
jednostkowy
(w zl)

7

500,00

8
10

Rodzaj
miary

uwzgl~dnieniem

1)

2)
3)

8

4)

5)
6)

Wynagrodzenie za
opiek~ sprawowanq
podczas pobytu: stawka:
30zl/h , wymiar pracy:
6h/dzieri (30zl x 6h x 10
dni)
Bilety na przejazdy

10

180,00

dzieri

1800,00

0,00

0,00

1800,00

1

700,00

usluga

700,00

700,00

0,00

0,00

Wyzywienie podczas
przejazd6w, pobytu

1

710,00

usluga

710,00

710,00

0,00

0,00

Koszty obslugi zadania
publicznego, w tym
koszty administracyjne(z
uwzgl~dnieniem koszt6w
jednostkowych)
poniesione przez
Fundacj~ Otwarte Serce
B).

1)

Ksi~gowosc

1

200,00

mc

200,00

200,00

0,00

0,00

2)

Koordynator

1

200,00

mc

200,00

200,00

0,00

0,00

3)

Telefon

1

50,00

mc

50,00

50,00

0,00

0,00

III.

Inne koszty, w tym koszty
wyposazenia i promocji
(z uwzgl~dnieniem
koszt6w jednostkowych)
poniesione przez
Fundacj~ Otwarte
SerceB):

IV.

c~

Og6tem

7900,00

5400,00

700,00

1800,00

2. Przewidywane zr6dla finansowania zadania publicznego:
1

Wnioskowana kwota dotacji

2

Srodki finansowe wlasne

5400,00

68,35%

0,00 zl

0,00%

3

Srodki finansowe z innych tr6del
og61em (srodki finansowe
wymienione w pkt 3.1 - 3.3)11)

700,00 zl

8,86%

3.1

wplaty i oplaty adresat6w zadania
publicznego 17)

700,00 zl

8,86%

3.2

srodki finansowe z innych tr6del
publicznych (w szczeg6lnosci:
dotacje z budzetu paristwa lub
budzetu jednostki samorzqdu
terytorialnego, funduszy celowych,
srodki z funduszy strukturalnych) 17)

O,OOzl

0,00%

3.3

pozostale " .

O,OOzl

0,00%

4

Wklad osobowy (w tym
swiadczenia wolontariuszy i praca
spoleczna czlonk6w)

1800,00 zl

22,78%

5

Og6tem (srodki wymienione w
pkt 1-4)

7900,00

100,00%

c

9

3.

Finansowe srodki z innych zr6del pubIicznych 21 )
Nazwa organu administracji
pUblicznej Iub innej jednostki
sektora finans6w publicznych

Kwota srodk6w
(w zl)

Nie dotyczy

Informacja 0 tym, czy
wniosek (oferta) 0
przyznanie srodk6w
zostal( -a) rozpatrzony(a) pozytywnie, czy tei:
nie zostal( -a) jeszcze
rozpatrzony( -a)

Nie dotyczy

TAK/NIE

Termin rozpatrzenia
- w przypadku wniosk6w
(ofert) nierozpatrzonych
do czasu zloi:enia
niniejszej oferty

Nie dotyczy

Uwagi, kt6re mog~ miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:
Poz. 1.3 kosztorysu (pkt IV.1 oferty) - stawka wynagrodzenia socjoterapeuty zostata
ustalona na podstawie proponowanych w dokumencie I1Rekomendacje do realizowania i
finansowania gminnych programow profilaktyki i rozwiqzywania problemow alkoholowych
2013" PARPA (zrodto: http://parpa.pll), ktore to okreslone zostaty na poziomie: zaj~cia
socjoterapeutyczne - wynagrodzenie 35-70zt.

o

Poz. 1.4 kosztorysu (pkt IV.1 oferty) - wyliczenie pracy wolontariuszy: doba pracy
wolontariusza zostata

uj~ta

jako wynagrodzenie za 6h pracy (opieka nad mtodzieiq

b~dzie

sprawowana przez catq dob~). Stawka uj~ta w kosztorysie to 30,00 zt/h. Stawka miesci si~
w stawkach proponowanych w dokumencie "Rekomendacje do realizowania i finansowania
gminnych programow profilaktyki i rozwiqzywania problemow alkoholowych 2013" PARPA
(zrodto: http://parpa.pll), ktore to okreslone zostaty na poziomie: zaj~cia opiekurlczowychowawcze dla dzieci i mtodzieiy z rodzin z problemem alkoholowym - wynagrodzenie
25-40zt.
Poz. I.S kosztorysu (pkt IV.1 oferty) - w ramach pozycji Bilety na przejazdy zostanq
zakupione bilety PKP, PKS, linii miejskich i podmiejskich transportu publicznego konieczne
do zagwarantowania dojazdu mtodzieiy tam
wypoczynku

wakacyjnego,

jak

rowniei

i z powrotem na miejsce organizacji
realizacj~

wycieczek

krajoznawczych

zaplanowanych w ramach pobytu.
Poz. 1.6 kosztorysu

(pkt IV.1 oferty)

-

w ramach

pozycji Wyiywienie podczas

przejazdow, pobytu zostanie zakupiona iywnosc dla mtodzieiy w trakcie przejazdow na
miejsce organizacji wypoczynku wakacyjnego, jak rowniei drobne produkty spoiywcze
(przekqski, woda, napoje itp.) w trakcie pobytu.

V. lone wybrane informacje dotycz~ce zadania pubIicznego

1.

Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22 )

W realizacj~ projektu b~dq zaangaiowani zespot wychowawczy i wolontariusze.
Urszula Gtowacka - mgr pedagogiki (specjalizacja: rewalidacja/resocjalizacja), arteterapeuta,
socjoterapeuta, asystent rodzinny. Szkolenia z zakresu, socjoterapii, arteterapii, profilaktyki
uzaleinien, pracy z dziecmi i rodzinami z problemem choroby alkoholowej, szkolenie z zakresu

10

pracy z dziecmi z ADHD, szkolenie koordynatora wolontariuszy. Wieloletnie doswiadczenie
pracy

z

dziecmi

i

mfodzieiq z

rodzin

dysfunkcyjnych

i

z

problemem

VII

alkoholowym.

Doswiadczenie pracy przy projekcie "Dzieci ulicy" w Ameryce t.acinskiej.
Zakres zadan dotychczas realizowanych w placowce socjoterapeutycznej prowadzonej przez
Fundacj~

Otwarte Serce: kierownik klubu, prowadzenie zaj~c socjoterapeutycznych m.in.

metodq arteterapii, zaj~c z profilaktyki i promocji zdrowia, zaj~c opiekunczo-wychowawczych
oraz edukacyjno-rozwojowych

(zaj~cia

tworcze, kulturalno-poznawcze, psychoedukacja w

terenie), dogoterapia, praca indywidualna z wychowankiem, praca z rodzinq, asystent rodziny,
zaj~cia

spotkania z rodzicami,

warsztatowe

rodzic-dziecko),

koordynacja

pracy zespofu

wychowawczego.
W projekcie realizacja: organizacja wyjazdu.
Joanna

Kaousta

-

studentka

III-ego

roku

resocjalizacji

socjoterapeuta, pedagog ulicy (w tym doswiadczenie

(licencjat

czerwiec

2013r.);

streetworkingu); od 3 lat wolontarius2

Fundacji Otwarte Serce (wychowawca podczas obozow, wychowawca wspierajqcy w pracy

VII

placowce socjoterapeutycznej); od 1.06.2013r. wychowawca socjoterapeuta w Mfodzieiowym
Klubie socjoterapeutycznym "Otwarte serce", prowadzenie Gminnego Punktu KonsultacyjnoInformacyjnego

(m.in.

niepefnosprawnymi,

praca

z osobami

poszukujqcymi

bezrobotnymi,

pomocy

w

poszukujqcymi

zakresie

pracy,

osobami

przeciwdziafania

pomocy,

rozwiqzywania problemow choroby alkoholowej), czfonek zespofu interdyscyplinarnego.
W projekcie: realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego Fundacji Otwarte Serce oraL
sprawowanie opieki nad mfodzieiq

2.

Zasoby rzeczowe oferenta/oferent6v,.l) przewidywane do wykorzystania przy realizacji
zadania23 )

INie dotyczy

3.

Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan podobnego rodzaju (ze wskazaniem, kt6re
z tych zadail realizowane byly we wsp6lpracy z administracj't publicznv

Fundacja Otwarte Serce powstafa w styczniu 2009 r. Od poczqtku swojej dziafalnosci FOS
prowadzi - placowk~ socjoterapeutycznq - Mfodzieiowy Klub Socjoterapeutyczny "Otwarte
Serce".

Podstawq

dziafalnosci

socjoterapeutycznych

jest

klubu

mfodzieiowych

klubow

Regulamin

Organizacyjny

socjoterapeutycznych

swietlic

"Otwarte

Serce'

dziafajqcych przy Fundacji Otwarte Serce.
Fundacja Otwarte Serce na dziafalnosc Mfodzieiowego Klubu Socjoterapeutycznego "Otwarte
Serce" otrzymafa 4 dotacje z
funkcjonowania

placowki.

Wofominski (3 projekty),
,Otwarte

Serce"

-

Urz~du

FOS

Miasta Marki. Dotacja z UM stanowiq

korzystaf

Mi~dzynarodowy

wsparcie

dziafan

rowniei

z

dotacji

podstaw~

udzielonych

finansowq

przez:

Powiat

Fundusz Project Solidarity (4 projekty: Projek

edukacyjno-rozwojowych

socjoterapeutycznych

Mfodzieiowego Klubu Socjoterapeutycznego "Otwarte Serce" (maj-grudzien 2009 r.) 50 OOO,OOzf, projekt "Otwarteserce@Internet" - uruchomienie kafejki internetowej (maj11

grudzien 2010 r. -26000,00zt,. Luty 2012 - marzec 2013 - projekt "Akademia Mtodego Lidera'
- 100 OOO,OOzt, Fundacj~ WBK "Bank Dzieci~cych Usmiechow" (1 projekt), Ministerstwo Pracy
i Polityki Spotecznej (1 projekt), Wojewoda Mazowiecki (1 projekt).
Fundacja Otwarte Serce posiada doswiadczenie w realizacji projektow, w szczegolnosci zadan
realizowanych we wspotpracy z administracjq publicznq.
FOS prowadzHa w latach 2009-2012 projekty we wspotpracy z administracjq publicznq a
podobnym zakresie do przedmiotowego, tj.
mtodziezy z lat 2009-2012

(dotacje

projekty dofinansowujqce wypoczynek letni

w wysokosci

odpowiednio:

5500,00zt, 5000,00zt,

6000,00zt), dotacja z UM Marki.
Ponadto w latach 2009-2012 FOS realizowata

nast~pujqce

projekty na zasadzie wsparcia

realizacji zadania publicznego:
1.

Wsparcie

placowki socjoterapeutycznej

-

Mtodziezowego Klubu

Socjoterapeutycznego

,Otwarte Serce": styczen-grudzien 2009r.- 60 000 zt; 2010-2011r.- 65 000,00 zt oraz styczengrudzien 2012 r.- 80 000,00 zt, dotacja UM Marki, styczen-grudzien 2013 r.- 80 000,00 zt2.

Projekt

"W

kierunku

przysztosci"

-

realizacja

programu

edukacyjno-rozwojowego,

profilaktycznego (maj-grudzien 2010 r.), 25 000,00 zt, dotacja Wojewodztwa Mazowieckiego.
3. Projekt "Wiem-rozumiem-jestem" - warsztaty umiej~tnosci wychowawczych dla rodzicolAi
(wrzesien-grudzien

2010

r.),

dotacja

z

4. Projekt "Dac szans~" - realizacja zaj~c profilaktycznych

UM

Marki.

edukacyjno-rozwojowych ora2

praca asystenta rodziny (czerwiec-pazdziernik 2011 r.), 25 000,00 zt, dotacja Wojewodztwa
Mazowieckiego.
5. Projekt "Aktywizacja spoteczna mtodziezy zagrozonej wykluczeniem spotecznym" - realizacja
zaj~c artystycznych (kwiecien-grudzien 2011 r.), 8 000,00 zt, dotacja Powiatu Wotominskiego.

6. Projekt "Sztuka-rozwoj-tworczosc" - realizacja zaj~c edukacyjno-rozwojowych, dogoterapii
(wrzesien-grudzien 2011 r.), 4 500,00 zt, dotacja Powiatu Wotominskiego.
7. Projekt "Rodzinnie na sportowo" - aktywizacja spotecznosci lokalnej poprzez sport, festyn

o

"Swi~to Rodziny" (maj-czerwiec 2012 r.), 3 000,00 zt, dotacja Powiatu Wotominskiego.

8. Projekt "Spotecznie i rodzinnie" - realizowany w ramach Programu "Swietlica - Dzieci Praca"

na

rzecz

wspierania

dziecka

rodziny

w

gminie,

w

latach

2011-2015,

wspotfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spotecznej, lipiec-grudzien 2012 r., 40 000,00 zt9. Projekt "Profilaktyka i wartosci" - dotacja Wojewody Mazowieckiego, sierpien-grudzien 2012
- 13 000,00 zt
Fundacja Otwarte Serce wspotpracuje z instytucjami pomocowymi w wychowaniu: szkoty
gimnazjalne z terenu Marek, policja, kuratorzy sqdowi poszczegolnych wychowankow, Komite
Ochrony Praw Dziecka, Osrodek Opieki Spo}ecznej, OHP. W 2011 r. FOS nawiqza}a wspo}prac~
z Powiatowym

Urz~dem

Pracy-Filia w Radzyminie.
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t. :

4.

Informacja, czy oferentloferenci I) przewidujet-£B zlecac realizacjcr zadania publicznego
w trybie, 0 kt6rym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dania 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci
pozytku publicznego i 0 wolontariacie

Fundacja Otwarte Serce dzia~ania

przewidzianych w projekcie

b~dzie

realizowa~a

we

wsp6fpracy ze "Stowarzyszeniem Szko~a Zycia". Stowarzyszenie jest formacyjnq propozycjq
dla mfodziezy i os6b doros~ych. Pefni rol~ integrujqcq i inspirujqcq rozne srodowiska w skali
lokalnej, ale takze

mi~dzynarodowej

przynoSZqC tym samym doswiadczenie zywego i

dynamicznego Kosciofa.
Szkofa zycia dla

m~odziezy

oferuje aktywny odpoczynek

pO~qczony

z formacjq osobowq i

duchowq. Pobyt mfodziezy zostanie zorganizowany w Dworku Osrodku WypoezynkowoRehabilitacyjno-Szkoleniowym. Osrodek posiada niezb~dnq baz~ techniezno-materialnq do
or4ilanizacji wypoczynku wakaeyjnego dla dzieci i mfodziezy.

.

,

Dworek

Osrodek

Wypoczynkowo-Rehabilitacyjno-Szkoleniowy,

Kontakt : Ewa Nowak tel. 501 46 8849, lastminutepl@gmail.com
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Reez

16,

88-420

Recz.

Oswiadczam(-y), ze:
I) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci si~ w zakresie dzialalnosci poZytku publicznego
oferentalofereRtew I);
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie/RiepobieraRie l) oplat od adresat6w zadania;
3) oferentiofereRsi I) jestlSlt zwi'l.zany(-ni) niniejsz'l. ofert'l. do dnia 31.07.2013 r. ;
4) w zakresie zwi'l.zanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem
danych osobowych, a taki:e wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rych te dane dotycz'l..
zloZyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustaw'l. z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z p6in. zm.);
5) oferentiofereRsi ' ) skladaj'l.cy niniejsz'l. ofert~ nie zalega(-j<t)I) z oplacaniem naleznosci z tytulu zobowi'l.zan
podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne;
6) dane okreslone w cz~sci I niniejszej oferty s'l. zgodne z Krajowym Rejestrem S'l.dowym/ '11lassi'llq e'r,.iaeRejql);
7) wszystkie podane w ofercie oraz zal'l.cznikach informacje S'l. zgodne z aktualnym stan em prawnym i faktycznym.

fUNDAC,A
OTWA)l!E SERCE

urs~cka
rr-r7r:" FU:"--IO A CjI

,

FUlifDAC1.l A
CTWlLR1'E SERCE

~270 Il:1arki, ul. Warszawska 50
,

REGON: 141705808
NIP 1251518344

(podpis osoby upowatnionej lub podpisy os6b upowatnionych
do skladania oswiadczen woli w imieniu oferenta/oferent6w)')

Data 23.05.2013

f.

Zal'l.czniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S'l.dowego oferenta.
2. Statut.
3. Program profilaktyczno-terapeutyczny realizowany w okresie wypoczynku wakacyjnego.
4. Ob6z wakacyjny. Lista os6b - wychowankowie Mlodziezowego Klubu Socjoterapeutycznego "Otwarte Serce"

Poswiadczenie zlozenia ofertl 5)

o
Adnotacje urzlCdowe25)
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