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w obszarze przeciwdziatania alkoholizmowi
(rodzaj zadania pUblicznego
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)

PRZEZVJ TO Z NAMI
(tytut zadania publicznego)

w okresie ad 01 wrzesnia 2013 do 29 listopada 2013

o
o

W FORMIE
POVJIERZENIA REAL/ZAOI ZAOANIA PUBL/CZNEGO
WSPIERANIA REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO

PRZEZ

Burmistrza Marek
(organ administracji publicznej)
sktadana na podstawie przepis6w dziafu " rozdziafu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
a dziafalnosci poiytku publicznego i a wolontariacie

o

1

I.

Dane oferenta/efereRtsw±j,-a)

1)

nazwa: Oddziat Polski ego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie

2)

forma prawna: 4 )
(X) stowarzyszenie

0

o

) funkcja

) koscielna osoba prawna

) koscielna jednostka organizacyjna

) sp6tdzielnia socjalna

) inna ................................................................

3)

numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym, w inn'{m re:jestrze lub ewidencji: 5) 0000395029.

4)

data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 6) rejestr stowarzyszen -10.05.1989 r., KRS - 05.09.2011

5)

nr NIP: 701-00-98-292.

6)

adres:
miejscowosc: Warszawa

nr REGON: 145718191

ul.: Rokosowska 10.

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:
gmina: M. st. Warszawa

7

) •• nie

dotyczy.

powiat: 8)

wojew6dztwo: Mazowieckie
kod pocztowy: 02-348.
7)

tel. : 228222895

poczta: Warszawa.

faks: 224129895

e-mail: tznwarszawa@wp.pl

c.

CS)

http:// www.ptzn.org.pl

numer rachunku bankowego 94 1940 1076 3104 8466 0000 0000
nazwa banku: Credit Agricole Bank Polska S.A.

9)

nazwiska i imiona os6b upowainionych do reprezentowania oferenta/oferent6w: 1 )
a) Andrzej Majcher
b) Anna Szwed.

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujqcej zadanie,

0

kt6rym

mowa w ofercie: 9 ) •• nie dotyczy
11) osoba upowainiona do sktadania wyjasnien dotyczqcych oferty (imiEi i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego) Aleksandra Rutkowska Szwed, tel. 692462260; 22/42412 83

2

12) przedmiot dziatalnosci poiytku publicznego:
a)

dziatalnosc nieodptatna poiytku publicznego

Pozostate pozaszkolne formy ksztatcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
Opieka catkowita dzieci i mtodziezy
Pozostata opieka wychowawcza i spoteczna bez zakwaterowania
Dzialalnosc pozostatych organizacji cztonkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
Pozostata dzialalnosc zwiqzana ze sportem

b) dziatalnosc odptatna poiytku publicznego
Nie dotyczy

o

13) jeieli oferent/oferend) prowadzi/prowadi!q±) dziatalnosc gospodarczq:
a) numer wpisu do rejestru

przedsi~biorc6w:

nie dotyczy

b) przedmiot dziatalnosci gospodarczej

nie dotyczy

o ~------------------------------------------~
II.

Informacja 0 sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji pubJicznej
przytoczeniem podstawy prawnelO)

.nie dotyczy

3

wraz z

III. Szczeg6towy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
1. Kr6tka charakterystyka zadania publicznego

c
o

Zadanie IIPrzeiyj to z nami", realizowane w formie wielotematycznych interdyscyplinarnych
warsztat6w tw6rczych dla dzieci i mtodzieiy ze srodowisk zagroionych i niewydolnych
wychowawczo na charakter integracyjny i wyptywa ze strategii zapobiegawczej uzaleinienia
od alkoholu, zgodnej z Narodowym Programem Profilaktyki oraz Statutem i misjq Polskiego
Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.
Poprzez udziat w rMnorodnych tematycznie interdyscyplinarnych dziataniach tw6rczych
dzieci i mtodziei rozwijajq i doskonalq swoje umiej~tnosci, odkrywajq nowe zasoby,
podnoszq poczucie wtasnej wartosci poprzez moiliwosc zaprezentowania swoich osiqgni~c
innym, zach~cenia innych do podj~cia aktywnosci.
Dzi~ki temu rodzi si~ poczucie sprawczosci, sukcesu, wzrasta samoocena. Wszystko to
sktada si~ na integracj~ mtodych ludzi wok6t szeroko rozumianej sztuki jako sposobu
przeiywania swiata, pogt~biania wiedzy 0 niezbywalnych wartosciach kultury narodowej i
jej zwiqzkach z kulturq europejskq i og61noludzkq oraz daje perspektyw~ na przysztosc
realizowania si~ w tym obszarze w dorostym iyciu jako swiadomy jego uczestnik lub tw6rca.
2. Opis potrzeb wskazujClcych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis
ich przyczyn i skutk6w.

W oparciu 0 diagnoz~ potrzeb, wynikajqcq z ankietyzacji wybranych grup mtodzieiy i dzieci
na terenie gminy Marki ustalono nast~pujqce potrzeby:
- stworzenie warunk6w dla mtodzieiy i dzieci, odrzucanych przez srodowisko r6wiesnicze
lub rodziny sp~dzania czasu wolnego i wyr6wnywanie szans edukacyjnych
- zapewnienie atrakcyjnej i adekwatnej do potrzeb mtodzieiy oferty sp~dzania czasu
wolnego
ksztattowanie wtasciwych postaw dzieci i mtodzieiy, sprzyjajqcych podejmowaniu
racjonalnych decyzji iyciowych (m.in. dotyczqcych sp~dzania czasu wolnego)
- przeciwdziatanie zagroieniom wieku dojrzewania (alkohol, przemoc, itp.)
- rozwijanie zainteresowan i uzdolnien artystycznych dzieci i mtodzieiy ze srodowisk de
faworyzowanych spotecznie jako spos6b wyr6wnywania szans
- aktywizowanie rodzin i srodowiska lokalnego w dziataniach profilaktycznych (udziat w
przygotowaniu zaplanowanych imprez), szkoleniach i pokazach.
Przyczyny powstawania i pogt~biania si~ wymienionych potrzeb to, z jednej strony,
naturalne potrzeby rozwojowe mtodych ludzi, a z drugiej strony niewystarczajqce
przygotowanie i pewna bezradnosc srodowisk szkolnych i rodzinnych w zakresie ich
wtasciwego zaspokajania, narastajqce zjawisko tzw. niewydolnosci wychowawczej rodzin,
wynikajqce m.in. z wzrastajqcego tempa iycia i braku czasu oraz rozpadu tradycyjnego
modelu rodziny i licznych dysfunkcji rodzinnych (bezrobocie, uzaleinienia, ub6stwo,
przemoc domowa, bezradnosc spoteczna rodzic6w, euro sieroctwo itp.).
Niejako naturalnym i silnie w ostatnich latach odczuwalnym skutkiem tych zjawisk jest
narastajqca radykalizacja zachowan dzieci i mtodzieiy, wzrost liczby i nat~ienia r6inorakich
zachowan ryzykownych mtodych ludzi, w tym oraz wczesniejsza inicjacja w zakresie

C
C)-

4

uiywania alkoholu oraz pot~gowanie zjawiska przemocy r6wiesniczej, rosnqca polaryzacja
srodowiska szkolnego i nier6wnosc szans edukacyjnych, zagroienie wykluczeniem
spofecznym i In.

3. Opis grup adresatow zadania publicznego
- uczniowie mareckich gimnazj6w, rozwijajqcy r6inorodne zainteresowania, ksztaftujqcy
postawy zaangaiowane na rzecz r6wiesnik6w i srodowiska lokalnego;
- uczniowie mareckich szk6f podstawowych, rozwijajqcy zainteresowania otaczajqcym
swiatem (Iudzie, zwierz~ta, rosliny), umiej~tnosc iycia i dziafania w grupie r6wiesniczej;
- rodzice, dzieci i mfodziei uczestniczqca w zadaniu - ksztaftowanie postaw
zaangaiowanych, relacje partnerskie, iycie bez alkoholu

c)
()

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiqzanych z realizacj'l zadania
publicznego, w szczegolnosci ze wskazaniem, w jaki sposob przyczynie si~ do podwyzszenia
standardu realizacji zadania l l)

~I____________________________n_ie_d_o_t_y_cz_y__________________________~
5. Informacja czy w ciqgu ostatnich Slat oferent/oferenci 1) otrzymat!otrzymaIi 1) dotacj~ na
dofinansowanie inwestycji zwiqzanych z realizacjq zadania publicznego z podaniem
inwestycji, ktore zostaty dofinansowane, organu, ktory udzielit dofinansowanie oraz daty
otrzymania dotacji
nie dotyczy
6. Zakfadane cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ich realizacji
cele profilaktyczne:

- integrowanie uczestnik6w wok6f podejmowanych dziafari
l - budowanie konstruktywnych postaw - partnerstwo, odpowiedzialnosc, wsp6fpraca
'--:( - dowartosciowanie os6b de faworyzowanych spofecznie poprzez umiej~tnie powierzane
cele i nawiqzywanie nowych, konstruktywnych kontakt6w
- ksztakenie potrzeby dzielenia si~ z innymi

r

C)

cele edukacyjne:
- wyr6wnywanie r6inic edukacyjnych poprzez stworzenie moiliwosci udziafu mfodzieiy w
realizacji projekt6w edukacyjnych
- pogf~bianie wiedzy 0 dziedzictwie kulturowym regionu: powiat wofomiriski, Mazowsze
- ksztaftowanie swiadomosci patriotycznej, szacunku dla przeszfosci narodowej
- dostarczanie odbiorcom posrednim (rodzice, widzowie, uczestnicy imprez) wiedzy 0
zagroieniach wynikajqcych z wykluczenia spofecznego, alkoholizmu

cele artystyczne
- rozwijanie uzdolnieri (plastyczno-manualnych, malarskich, tanecznych i innych)
- kreatywne sp~dzanie czasu i rozwijanie potrzeby obcowania z kulturq

7. Miejsce realizacji zadania publicznego
1. Szkofa Podstawowa nr 5 w Markach
2. Zesp6f Szk6f nr 2 w Markach
3. Biblioteka Publiczna Miasta Marki
5

4. Szkota Podstawowa nr 3 w Markach
5. Gimnazjum Katolickie w Markach
6. Szkota Podstawowa nr 1 w Markach

8. Opis poszczegolnych dziatan w zakresie realizacji zadania publicznego12J
Realizowany przez nas program profilaktyczny wyptywa ze strategii zapobiegawczej przeciw
alkoholizmowi i zgodnej z Narodowym Programem Profilaktyki oraz Statutem i misjq
Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.
W ramach programu "Przeiyj to z nami" b~dqcego wyr6wnywaniem
szans edukacyjnych dzieci i mtodzieiy i stuiqcego zapobieganiu wykluczeniu
spotecznemu i stanowiqcego przeciwdziatania zagroieniom wieku dojrzewania
(alkohot przemoc i inne) przyznanq kwot~ planujemy przeznaczyc na:
-

organizacj~

warsztat6w profilaktycznych "Nazywam

si~

cztowiek"

(spotkania z terapeutami uzaleinien, zaj~cia metodq dramy, dyskusje z
rodzicami)
- warsztaty profilaktyczne .Realizujemy siebie przez teatr" (tworzenie
spektakli profilaktycznych i prezentacja dla r6wiesnik6w).
- plener malarski .Marki t~CZq malowane"
- konkurs krasom6wczy "Nazywam
- spotkania "Bawimy

si~

si~

cztowiek"

bez uiywek", pokazy racjonalnego iywienia

konkursy.
- konkurs fotograficzny "Miejsca i ludzie, kt6ry wzruszajq", "Moi najbliisi"
- debaty obywatelskie "Chc~ bye obywatelem Marek" i "Stop uiywkom w
moim miescie, szkole i domu?"
- wycieczka - "Przyroda naszym sojusznikiem"
- festyny integracyjne z wystawq poplenerowq w Bibliotece Miejskiej w
Markach

c)

- wsp6tudziat w imprezach w Warszawie i

D~binkach.

l--------------------------------------------------~

O

9. Harmonogram

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 1 wrzesnia 2013r. do 29listopada 2013 r.
Oferent
lub
inny
podmiot
Poszczegolne dziafania w zakresie
Terminy realizacji poszczegolnych odpowiedzialny za dziafania w
realizowanego zadania
dziafan
zakresie realizowanego zadania
publicznego 14)
publicznego
Opracowanie merytoryczne i
finansowe projektu (4 osoby: 2
Oddziaf Polskiego Towarzystwa
przedstawicieli PTZN i 2
Wrzesien 2013
Zapobiegania Narkomanii w
przedstawicieli srodowiska
Warszawie
realizatorow programu, fqcznie
50 godzin
Nawiqzanie wspotpracy z
Oddziaf Polskiego Towarzystwa
partnerami i sponsorami
Wrzesien 2013
Zapobiegania Narkomanii w
projektu, spotkanie robocze (8
Warszawie
godzin, 12 osob)
Dziatania informacyjne w
Wrzesien 2013
Oddziat Polskiego Towarzystwa

6

o

()

o

o

placowkach oswiatowych i
opiekunczych (20 godzin, 5 os6b,
13 plac6wek)
Wst~pny nab6r uczestnik6w
programu (4 godziny, 4 grupy, 4
instruktor6w + wolontariusze;
docelowo ok. 400 uczestnik6w
Warsztaty profilaktyczne (tqcznie
ok. 20 godzin miesi~cznie we
wszystkich blokach dziatantqcznie 120 godzin, 4 grupy, 4
instruktorow, 3 wolontariuszy, 40
uczestnikow: dzieci i mtodziei
Warsztaty profilaktyczne
"Realizujemy siebie przez teatr"
(tqcznie ok. 20 godzin miesi~cznie
we wszystkich blokach dziatantqcznie 120 godzin, 4 grupy, 4
instruktorow, 3 wolontariuszy, 40
uczestnikow: dzieci i mtodziei
Festyn integracyjny "Przezyj to z
nami" (10 godzin, 5 instruktorow,
4 wolontariuszy, 50 uczestnik6w
zadania, spotecznosc lokalna)
Wycieczka "Przyroda naszym
sojusznikiem" po Mazowszu,
Warmii i Mazurach (3 dni, 3
instruktor6w, 3 wolontariuszy, 50
uczestnik6w zadania)
Plener malarski "Marki t~CZ<l
malowane" (10 godzin, 5
instruktor6w, 4 wolontariuszy, 60
uczestnik6w zadania) - ZSZ
Teren6w Zieleni w Radzyminie
Spotkanie z terapeut<l uzaleznien
"Problem alkoholowy w
rodzinie"

Zapobiegania Narkomanii w
Warszawie

Wrzesien 2013

Oddziat Polskiego Towarzystwa
Zapobiegania Narkomanii w
Warszawie

Wrzesien 2013-listopad 2013

Oddziat Polskiego Towarzystwa
Zapobiegania Narkomanii w
Warszawie

Wrzesien 2013-listopad 2013

Oddziat Polskiego Towarzystwa
Zapobiegania Narkomanii w
Warszawie

Wrzesien 2013

Oddziat Polskiego Towarzystwa
Zapobiegania Narkomanii w
Warszawie

Paidziernik 2013

Oddziat Polskiego Towarzystwa
Zapobiegania Narkomanii w
Warszawie

Wrzesien 2013

Oddziat Polskiego Towarzystwa
Zapobiegania Narkomanii w
Warszawie

Listopad 2013

Konkurs krasomowczy
"Nazywam si~ cztowiek"

Paidziernik 2013

Debata obywatelska "Stop
uzywkom w moim miescie"
Marki, Biblioteka Publiczna
Festyn Mtodziezowy "Przezyj to z
nami"(4 godziny, wszyscy
instruktorzy, wolontariusze i
uczestnicy zadania, rodzice,
nauczyciele, partnerzy,
sponsorzy, spotecznosc lokalna tqcznie min. 150 os6b)

.

Listopad 2013

Listopad 2013

..

.

Oddziat Polskiego Towarzystwa
Zapobiegania Narkomanii w
Warszawie
Oddziat Polskiego Towarzystwa
Zapobiegania Narkomanii w
Warszawie
Oddziat Polskiego Towarzystwa
Zapobiegania Narkomanii w
Warszawie

Oddziat Polskiego Towarzystwa
Zapobiegania Narkomanii w
Warszawie

.

10. Zakfadane rezultaty reahzaCJI zadama pubhcznego15)
•
•
•

Wzmocnienie poczucia wtasnej wartosci i samooceny uczestnik6w programu (dzieci
jako wainy czynnik chroniqcy przed zagroieniem, wykluczeniem spotecznym
spadek ryzykownych zachowan dzieci i mtodzieiy, uczestniczqcych w programie
skuteczne ksztattowanie wtasciwych relacji partnerskich w grupach r6wiesniczych7

()

o

o

harmonijna r6wnowaga mi~dzy asertywnosciq a empatiq
• wzrost umiej~tnosci iyciowych i spotecznych mtodzieiy oraz zniwelowanie r6inic
edukacyjnych
rozw6j umiej~tnosci, kompetencji uczestnik6w projektu odpowiednio do
realizowanych zadan, a takie umiej~tnosci konstruktywnego sp~dzania czasu
wolnego
• wzrost zaangaiowania mtodych ludzi w dziatania na rzecz r6wiesnik6w i srodowiska
lokalnego
• Identyfikacja uczestnik6w projektu z tresciq i przestaniem realizowanych projektow
edukacyjnych:
- duma z przesztosci historycznej swojego miasta i regionu
- szacunek dla kulturowej tradycji Mazowsza
- niezgoda na przemoc i bunt przeciw ztu (Katyn, wydarzenia na Bliskim Wschodzie i
in.) swiadczqca 0 tym, ie staty si~ one nie tylko przeiyciem artystycznym, ale
cennym dziataniem wychowawczym, przygotowujqcym mtodziei do r6inych r61 w
dorostym iyciu.
- zaangazowane postawy obywatelskie - debaty "Stop uiywkom w mim miescie"
• wzrost zaangaiowania rodzic6w i srodowiska lokalnego w iycie dzieci jako czynnik
chroniqcy przed wykluczeniem spotecznym mtodego cztowieka
• wzrost dost~pnosci do atrakcyjnej, dostosowanej do potrzeb oferty sp~dzania czasu
wolnego.
Planowane rezultaty dotyczq gt6wnie sfery ksztattowania postaw i systemu wartosci
dzieci i mtodzieiy, majq wi~c charakter trwaty i dtugotrwaty; przyczyniq si~ do
budowania wlasciwych relacji w srodowisku szkolnym i rodzinnym, konstruktywnych
postaw i wi~zi ze srodowiskiem lokalnym oraz zdrowego spoleczenstwa obywatelskiego.
Wskainik ewaluacji:
1. wskainiki ilosciowe
• liczba godzin prowadzonych zaj~c
• liczba uczestnik6w roznych form dzialania
• liczba odbiorc6w posrednich
• liczba realizowanych projekt6w edukacyjnych
• liczba os6b zaangaiowanych w realizacj~ podejmowanych dzialan
• wysokosc srodk6w finansowych wydatkowanych na realizacj~ zadania (w
przeliczeniu na 1 osob~ - uczestnika warsztat6w)
2. wskainiki jakosciowe
• wzrost poczucia wlasnej wartosci uczestnik6w projektu
• wzrost wiedzy uczestnik6w
• stopien subiektywnego zadowolenia z uczestnictwa w realizacji zadania:
- mlodzieiy
- realizator6w
- srodowiska

8

IV Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego
1. Kosztorys ze wzgl~du na rodzaj kosztow:
16
Rodzaj kosztow )
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ztego
z tego
Koszt
do pokrycia
z finansowych
do pokrycia
z wnioskowanej srodkow wtasnych,
z wktadu
dotacji (w zt)
srodkow z innych osobowego, w tym
zrodet, w tym
pracy spotecznej
wptat i optat
cztonk6w
adresat6w zadania
i swiadczen
publicznego 17 )
wolontariuszy
(w zt)
(w zt)

Koszty merytoryczne'81
po stronie OT PTZN w
Jwarszawie
(nazwa Oferenta)19I:

1) Wynagrodzenie
prowadzqcych
warsztaty
interdyscyplinarne i
organizator6w imprez
2} Wynagrodzenie
opiekun6w w trakcie
wycieczek i festyn6w i
wystaw

3} Artykuty spoiywcze i
nagrody

o

o

f4)

50 godzo

5000

1500

0

3500

30

100

dzien
pracy

3000

1000

0

2000

200

15 osoba

3000

3000

0

0

proje
kt

3000

3000

0

0

14000

8500

0

5500

1

Przejazdy

3000

LUI

II

Koszty obstugi zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjne po
~tronie OT PTZN w
Warszawie
(nazwa Oferenta}19):

III

Inne koszty, w tym koszty
wyposaienia i promocji po
stronie
(nazwa Oferenta):
Og6tem:

IV

250

9

2. Przewidywane zrodfa finansowania zadania publicznego:

1

Wnioskowana kwota dotacji

8500 zt

60,71%

2

Srodki finansowe wtasne

o zt

0,00%

3

Srodki finansowe z innych ir6det og6tem (srodki
finansowe wymienione w pkt 3.1_3.3)17)

o zt

0,00%

17
wptaty i optaty adresat6w zadania publicznego )

o zt

0,00%

Srodki finansowe z innych ir6det publicznych(w
szczeg61nosci dotacje z budietu panstwa lub
budietu jednostki samorzqdu terytorialnego,
funduszy celowych, srodki z funduszy
strukturalnych)17)

o zt

0,00%

17
Pozostate )

o zt

0,00%

4

Wktad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i
praca spoteczna cztonk6w)

5500zt

39,29%

5

Og6tem (srodki wymienione w pkt 1-4)

14000 zt

100%

3.1
3.2

r--

J
\.1-~·3
(,)

3.

Finansowe srodki z innych zrodef publicznych 21 )

Nazwa organu administraeji
publieznej lub innej jednostki
sektora finans6w publicznyeh

Kwota srodk6w

)nformaeje 0 tym, ezy wniosek
(oferta) 0 przyznanie srodk6w
zostal(a) rozpatrzony(a)
pozytywnie, ezy tei nie zostal(a)
jeszeze rozpatrzony(a)

Termin rozpatrzenia - w
przypadku wniosk6w (ofert)
nierozpatrzonyeh do ezasu
zloienia niniejszej oferty

1
TAK/NIE )

Nie dotyczy

()
( - ') wagi, kt6re mogq miec znaczenie przy ocenie kosztorysU:
\ _/

v. Inne wybrane informacje dotyczC}ce zadania publicznego
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego

20

)

Wszyscy realizatorzy Sq czfonkami Oddziafu PTZN, nauczycielami szk6f uczestniczqcych w
programie, z duiym doswiadczeniem w pracy z dziecmi i mfodzieiq, znajqcymi specyfik~ i
problemy srodowisk, w kt6rych program jest realizowany.
• Aleksandra Rutkowska-Szwed - koordynator programu, mgr filologii polskiej, studia
podyplomowe: wychowanie przez sztuk~, organizacja i zarzqdzanie oswiatq
• Grzegorz Jelen - instruktor, mgr pedagogiki UW, studia podyplomowe: socjoterapia i
resocjalizacja, uprawnienia trenerskie z profilaktyki uzaleinien

10

•
•
•

( I)

Maria Domolewska - plastyk
Jolanta Nowakowska - psycholog
Michalina Jaroszewska - instruktor, absolwentka wydziatu pedagogiki UW, Akademii
Pedagogiki Specjalnej
• Anna Matera Lewicka - instruktor plastyki
• Iwona Jaworska - mgr filolog
• Monika Kr61- mgr filolog
• Barbara Wotowicz-Majewska - pedagog
• Katarzyna Sktudzka - plastyk, resocjalizacja
• Joanna Barytka - filolog
• Magdalena Mazur - filolog
• Matgorzata Rowicka - bibliotekoznawstwo
• Katarzyna Listwon - plastyk
Wolontariusze:
• Katarzyna Zmuda - pedagog, resocjalizacja
Boiena Suwata -pedagolog
• Ilona Zambrowska - psycholog
• Bogdan Trzemecki - ini. elektryk
• Urszula Czaplicka-Smalec - ekonomista
• Zofia Chojnowska - plastyk
1. Zasoby rzeczowe oferenta przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania 23J

C) •

Zaj~cia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

o

realizowane b~dq w lokalach
Szkota Podstawowa nr 5 w Markach
Zesp6t Szk6t nr 2 w Markach
Biblioteka Publiczna Miasta Marki
Szkota Podstawowa nr 3 w Markach
Gimnazjum Katolickie w Markach
Szkota Podstawowa nr 1 w Markach

udost~pnionych

nieodptatnie przez:

1. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan podobnego rodzaju (ze wskazaniem,
ktore z tych zadan realizowane byty we wspotpracy z administracjCl publicznCl)
Oddziaf PTZN w Warszawie powstaf w 2006 roku, do tego czasu zadania
realizowane byfy poprzez Zarzctd Gf6wny PTZN:
• realizacja zadan zleconych przez Krajowe Biuro Przeciwdziatania Narkomanii w
latach 1993-2006 z zakresu profilaktyki, wydawnictw, organizacji konferencji;
• realizacja zadan na zlecenie Gminy Warszawa Centrum w latach 1998-2002prowadzenie poradnictwa, konsultacji, szkolen;
• realizacja zadan na zlecenie Urz~du Miasta Stotecznego Warszawy w 2003-2006 prowadzenie poradnictwa, konsultacji, wspottworzenie Miejskiego Programu
Przeciwdziatania Narkomanii i Zapobiegania HIV/AIDS
• Mazowieckie Centrum Polityki Spotecznej - realizacja program6w szkolnych dla
dzieci i dorostych
• UrzC}d Dzielnicy Warszawa-Wola - szkolenia dla nauczycieli, edukacja rodzic6w,
profilaktyczne dziatania srodowiskowe (konkursy, kampanie profilaktyczne), zaj~cia
psychoedukacyjne dla mtodziezy
• Ministerstwo Edukacji Narodowej w latach 1995-2002 - realizacja oboz6w
profilaktycznych dla podopiecznych pJac6wek PTZN
11

•

Projekt partnerski "Wspolne miasto" w roku 2006 - organizacja i prowadzenie
dziatari profilaktycznych i artystycznych, m.in. we wspotpracy z MDK Ochota

r(
C)

12

tqcznie 220065,00 zl dotacji
tqczna liczba odbiorcow: bezposrednich 2.539 osob, posrednich 36.000 osob
W 2012 roku realizowano nast~pujClce programy:
1. Mlodziezowy system wsparcia rowiesniczego - 86.621 ,5 z~, M. st. Warszawa, Gmina
Radzymin, Miasto Marki, Miasto Nowy Owor Mazowiecki
2. Program rowiesniczej edukacji obywatelskiej - "Klub M~odych dziennikarzy") poprzez
dzia~ania dziennikarskie i publicystyczne zwiqzane z miesi~cznikiem mlodziezowym
"Korniszon" -19.190 zl M. st. Warszawa
3. Program profilaktyki srodowiskowej poprzez wyrownywanie szans edukacyjnych i
aktywizacj~ srodowisk lokalnych "Przezyj to z nami", 26.000 zl Miasto i Gmina
Radzymin, Miasto Marki, Powiat Wrnominski
4. Program profilaktyki poprzez sztuk~ i tworczosc - oboz profilaktyczno-artystyczny
48.955,59 zl M. st. Warszawa, Kuratorium Oswiaty
5. Program EKO-szkrna - nasze parki narodowe - program wyrownywania szans
edukacyjnych i profilaktyki aktywnej 40.000 zl M. st. Warszawa
6. Program
korekcyjny dla
m~odziezy
eksperymentujqcej z substancjami
psychoaktywnymi i rodzicow "Razem", realizowany w MOS Nr 6 w Warszawie
10.000 zl, M. st. Warszawa,
7. Mi~dzyszkolny Pogram Kreatywnej Edukacji Rowiesniczej PO ORUGIEJ STRONIE
LUSTRA czyli Zyjmy z Pasjq - 58.981 zl, MEN
8. Program profilaktyki rodzin zagrozonych wykluczeniem sprnecznym "Lepiej zyjemy",
15.000 zl, Wojewoda Mazowiecki
tqcznie 304.748,09 zl

•

tqczna liczba odbiorcow: bezposrednich 3.465 osob, posrednich 40.000 osob

2. Informaeja ezy oferent przewiduje zleeac

realizaej~

zadania publieznego w trybie,

mowa wart. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
i

0

wolontariacie.

I nie dotyezy

o
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0

0

kt6rym

dziatalnosci poiytku publicznego

Oswiadczam(y), ie:
1.

proponowane zadanie publiczne w catosci miesci si~ w zakresie dziatalnosci poiytku publicznego oferenta/ofercAt6w

2.

w ramach sktadanej oferty przewidujemy pobicraAie/niepobieranie ) optat od adrcsatow zadania;

3.

1
oferent/efefe!:la ) jest/sq

4.

w zakresie zwiqzanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

1
).

1

zwiqzany{-flit niniejszq ofertq do dnia 29.11.2013;

osobowych, a takie wprowadzaniem ich do systemow informatycznych, osoby, ktorych te dane dotyczq, ztoiyty stosowne
oswiadczenia zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997r. 0 ochronie danych osobowych (Oz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z
p6in. zm.);
5.

oferent/ofcrcAEi ) sktadajqcy niniejszq ofert~ nie zalega( jijl/lalcga( jijll) z optacaniem naleinosci z tytutu zobowiqzan

6.

dane okreslone w cz~sci I niniejszej oferty Sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym/wlaSEiwij CWielCAejijl) ;

7.

wszystkie podane w ofercie oraz zatqcznikach informacje Sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

1

podatkowych/sktadek na ubezpieczenia spoteczne;

o
o

PRZEWODNICODDZIAt POLSK!EGU i'(jWARZYSTWA

ZAPOBIEGANIA NAHKOMANIi wWARSZA'ME
02-348 Warszawa
ul. Ro~.oSOl'ls\\a 10
NIP 701-00-98-292, REGON 1457181 91

1. i.

Rl!\DU

ANDRZEJ~HER

(podpis osoby upowainionej lub podpisy os6b upowainionych
do skladania oswiadczen woli w imieniu oferenta/efereAtow

Data 08.07.2013
Zatqczniki:
1.

Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego

2.

Upowaznienie

C ~oswiadczenie ztoienia Oferty25)

()

Adnotacje urz~dowe25)

Niepotrzebne skreslic.
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