
U PROSZCZONA OFERTA REALIZACJ l ZADAN lA P U BLl CZN EGO

POUCZENlE co do sposobu wypełnianla oferty:
Ofeńę należy wypelnić wylącznie w białych pustych polach, rgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisaclr.
Zaznaczenie gwiazdką, np,: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, źe należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przyklad:,,pobieranie*/niepebie+aałeł".

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji pu blicznej,
do jest adresounna oferta

ll. Dane oferenta(-tów}

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w ań. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2oo3 r" o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz, U, z2a18 r. poz. 450, z późn, zm.).
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 9O dni,

1)

Prezydent M iasta Kielce

2. Rodzaj zadania publicznegol} Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

1. Nazwa oferenta(-tów}, fornn pftlwna, numer w Krajowym Rejestze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, §trona
ułvnr, adre§ do korespondencii, adres e-mail, numer telefonu

Oratorium Świętokrzyskie Św. Jan Bosko
Ul. 1-go Maja 57, 25-511Kielce
NP.:959 10 53 87t
Nr konta 36 1050 1416 1000 0005 0000 3991

Ks. KarolRomankiewicz
2. Dane osoby upoważnbnej do sktadania I

rłryjaśnień dotyczących oferĘ (np. imię i nazwisko, I 
rel'.663 030 225 

.
numertelefonu, adres poczĘ elektronicznej) | OratOrium@salezjanie.kielce.pl

lll. Zakres rzeczowy zadania publiczne

1, Tytuł zadania publicznęo Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców
dotyczące uza leżnień behawioralnych

2. Termin realizacji zadania publicznego2} Data
rozpoczecia 15.t1-.2a22

Data
zakończenia

22.L2.2022

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego rea|izacji)

Zadanie skierowane będzie do dzieci i młodzież oraz ich rodziców z Miasta Kielce, uczę§zczającym do placówel
3ratorium Świętoknyskiego. Zajęcia będą realizowane w dwóch świetlicach prowadzonych przez nasz€

§towarzyszenie przy ulicy 1-go Maja 57, oraz przy ulicy Górniczej ą. Celem zadania będaie przeciwdziałanie
patologiom spoiecznych wynikającym z uzależnienia behawioralnych związanych z uzależnieniem od lnternetu,
|elefonów, gier i portali spotecznościowych. Zadanie wzbogacone zostanie również dzialaniem zapobiegającylT
pojawienau się cyberprzemocy i hejtu w sieci. W oparciu o założenia profilaktyki pierw§zorzędowej prowadzon€
będą spotkania iwarsztaty ukazujące wyżej wymienione problemy,araz sposoby jak ich uniknąć. Aktywne
rtrakcyjne spotkania w grupie będą miafy na celu pokazanie, że możliwa jest dobra zabawa w świecie realnym
Będziemy uczyĆ urłaściwego korzystania z lnternetu i wspóiczesnych środków komunikacji, tak aby byto tc
bezpieczne isłużyto tylko dobru. Prowadzone będą zajęcia grupowe z profilaktykiem i psychologiem, które będą
ń/zmacniały potencjat osobowy uczestnikÓw, ukazywafy ich pozytywne strony oraz wskazywaty dobre sposob}
loziadowywania napięcia, radzenia sobie z emocjami, wspierały dobre relacje rodzinne i rówieśnicze ora?



edukowałyn.t".,tnieniemodlnternetu,gier,portalispotecznościowvch,la!
również zjawiska ryberprzemocy i hejtu. Ponadto prowadzone będą również spotkanie indpidualne I
uczestnikami u których zauważone zostanie zwiękzone ryzyko pojawienia się uzależnień. Spotkania|

indywidualne skierowane będą również dla rodziców, którzy sygnalizować będą problemy zwiazane 
I

wychowaniem swoich dzieci. Zajęcia te mają za zadanie wczesne wykrycie możliwoŚci pojawienia sieJ

problemów, oraz w przypadku zaobserwowania już pojawiających się form uzależnienia, pneciwdziafanie ich

rozwoju, oraz wskazania sposobów na naprawę sytuacji.
planujemy 5 tygodni działań profilaktycznych. W każdym tygodniu odbędzie się spotkanie integracyjne dla

uczestników z elementem zabaw (poniedziałki lub piątki}, spotkanie z profilaktykiem (wtorki) i PsYchologiem

(czwartki). Ponadto w każdym Ęgodniu udostępniony zostanie czas na konsultacje indywidualne z

psychologiem i profitaktykiem. Zajęcia realizowane będą w dwóch grupach piętnastoosobowych. Dla każdej

grupy pnewidziane jest w ciąg tygodnia 1 godzina zajęć integracyjnych, 1 godzina zajęĆ z profilaktykiem, 1

godzina warsztatów w psychologiem. W każdy łgodniu będzie prowadzona 1 godzina dyżuru psychologa i

,Rrofilaktvka dla grupy poświęcona na spotkania indywidualne. §tosowany przez nas program profilaktYcznY

|zatytułowany ,,Kozystam z rozumem" pozytywnie został zaopiniowany przez Świętokrzyskie Centrum

lprofilaktyki i Edukacji w Kielcach. oratorium Świętokrzyskie św. Jana Bosko nie będzie pobieraĆ opłat od
L

|uczestników. Zaangażowani uczestni§y otrzymają upominki w postaci paczek jako nagroda za udział oraz jako

lwzmocnienie i zachęta do dalszego ksztattowania siebie. Po każdych zajęciach przewidzianY t6Ż je§t dla nich
l

|poczęstunek.
4. Opis zakłedanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Narwa rezuhatu
Pla nornra ny poziom osiągnięia

rezultatów {wartość
docelowa)

Sposob monitorowania rezultatów l źródlo
informacji o osiągnięciu wskaźn ika

Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych 10 spotkań po 1 godzinie
oraz 10 sodzin konsultacii

Lista przeprowadzonych zajęć, zdjęcia

Przeprowadzenie zajęć z psychologiem 10 spotkań po 1" godzinie
oraz 10 sodzin konsultacii

Lista przeprowadzonych zajęć, rdjęcia

Uświadomienie zagrożeń wynikających z

uzależnień pomoc w budowaniu relacji,
ukazanie form aktywności wolnych od
używek

uczestnictwo 30 dzieci i

młodzież w zajęciach
grupowych oraz20 osób w
zajęciach indywidualnych
{dzieci i rodzice}

Lista uczestników, zdjęcia

iCso dośwbdczenia w realizacji działań planoltnnych w ofercie oraz zasobów, które

w realizacii zadania

rzyszenie oratorium Świętokrzyskie jest organizacją pożytku publicznego i od rłielu lat prowadzi

ietlice dla dzieci i młodzieży. Większość podopiecznych stanowią dzieci i młodzież pochodząca z rodzin o

nej sytuacji materialnej, wychowawczej, społecznej, które w Oratorium znajdują bezpieczne miejsce dla

iebie. Naszą działalność prowadzimy w oparciu o system prewencyjny św. Jan Bosko.

2019 roku realizowaliśmy zadanie publiczne,,Realizacja programów iwarsztatów profilaktycznych w
przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Miasta Kielce w ośrodkach wsparcia dziennego dla dzieci i

ieży, orga nizacjach mtodzieżowych, kl u bach spońowych".
2020 roku reatizowaliśmy zadanie publiczne:,,Organizacja czasu wolnego z programem profilaktYcznYm dla

ieci i młodzieży z terenu Miasta Kielce w klubach sportowych, świetlicach, organizacjach młodzieŻowYch".

2021 roku realizowaliśmy zadanie publiczne;,,Organizacja cza§u wolnego z programem profilaktYcznYm dla

i i młodzieży z terenu Miasta Kielce w klubach sportowych, świetlicach, organizacjach młodzieżowych"

Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży"



2O22 roku realizowaliśmy zdanie: ,,Organizacja czasu wolnego z programem profilaktycznym dla dzieci i

zieży zterenu Miasta Kielce w klubach sportowych, świetlicach, organizacjach młodzieżowych".

co dzień Oratorium prowadzi placówkiwsparcia dziennego wychowujące dzieci i młodzież w duchu
brych wartości. Zajęcia profilaktyczne warsztaty psychologiczne będą prowadzili profilaktyk i psycholog
iadający wyższe wyksztatcenie oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Oratorium udostępnia

mieszczenia na zaiecia profilaktvczne w ramach zadania.

Lp. Rodzaj kosztłl Wartość PLN Z dotacji Z innych źńdeł

],. Wynagrodzeni profilaktyka ]-B00

2. Wynagrodzenie psychologa 2 100
3. Zakup ań. spożywczych (napoje, słodycze,

przekąski)
3 000

4. Zakup drobnych upominków 1 500
5. Zakup ań. papierniczych do prowadzenia

zaieć
1 600

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000 10 000 0

lV. §zacunkowa kalkulacia ko§ztów realizacji zadania publicznego

v. oświadczenia

Oświadczam{-mv}, że:

1)

2|

proponowane zadanie publiczne będzie reałizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta(-tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;

oferent+ / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega{-ją)* / zalega(-ją}* z opłacaniem należności r tytułu zobowiązań
podatkowych;

oferent* / oferenci* składający niniejszą ofeńę nie zalega(-ją)* / zalega{-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawańe w części ll niniejszej ofeńy są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
w zakresie związanym ze składaniem ofeń, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,
a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

oRAToRlUM

B};iiiinhinóń §DB
{podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli W imieniu oferentów)

J!

4)

5)

6)

7|

1-go Maja 57
25-511 Kielce

ąl/3Ą615 /5, +48 ó0l 489 ll0
2905,ł0987, NlP 959 10 53 871


