
U PROSZCZONA OFE RTA REAL|ZACJ l ZADAN lA P U BLICZN EGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania ofeńy:
ofeńę nalezy wypełnić uryĘcznie w białyń pustych polach, zgodnie z instruk§ami umieszczonymi pzy poszcząólnyÓ polach

oraz w przypisach.
Z_aznaęenie swazdką, np.: ,,pobieranieYniepobiennie"' omacza, że naleł skreślć niewłaścińą odpo\łiedŹ, pozo$arviając

prawidłową. Przykład :,,pebieła+te-/niepobieranie"',

ll. Dane oferenta(-tów)

-'_],. 

_ . ],':,,.,,.,,],,::", :, |,'||,.|'':
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejegtrze Sądowym lub innej ewidencji; adres siedzibY; strona '

*^|l -..;^- łAl^łr*.l '. :. ,, . '..l]'.. ',

www,adiesdokorespondencji,adrese.mail;numer.telefonu

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

zycl
s
Ldo

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1, Organ administracji publicznej, .:. .

do którego adresowana jest ofeńa _... . ,,,,,

)rezydent Miasta kielce

2. Rodzaj zadania publicznegq1) " , , " )rzeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

1. Tytuł zadania publicznego Półkolonie bez nałogów

2. Term in realizacji zadania publicznego2)
23,01 .2023 17.02.2023

orrna zimówych półkolonii dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym odbywac się będzle W KluDle txpen

itness Ul. Szczecińska 1 w Kielcach, podczas którego zostanie przeprowadzone w sumie 10 godzin WarsztatÓW

rofilaktycznych z programu profilaktycznego ,,Veto wobec przemocy, alkoholu i narkotYkÓW'.

,emat 
1. ,,postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć". Temat 2. ,,Poczucie własnej wańoŚci" - prowadzone PEez

rykładowcę posiadającego uprawnienia. Warsztaty profilaktyczne mają na celu ograniczenie sięgania przez uczniów Po

ubstancję psychoaktywne, takie jak alkohol, ale również zwiększenie świadomości dotyczących skutków sięgania Po

rlkohol oraz sposoby pomocy osobom dotkniętym problemami z używkami. Prowadzący rozmawiaĆ będą z dzieĆmi i

nłodzieżąmiędzy 8 a 17 rokiem życia z miasta Kielce na temat tego, jakie mogą być przyczyny, objawy i skutki sięgania

lo substancje psychoaktywne, Ząęcia podczas zimowego wypoczynku trwać będą 5 dni w godzinach 8 -16 i odbYwaĆ się

lędą w terminie między 30.01.2o2g a og.o2.2O23 (turnus tygodniowy, 15 osób, zĄęcia profilaktyczne 120 minut dziennie).

)rogram zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży obejmować będzie opiekę wykwalifikowanego trenera, instruktora

itness, opiekuna grupy, osoby prowadzącej wykłady profilaktyczne dotyczące uzależnień posiadającej odPowiednie

lprawnienia, Dodatkowo uczestnicy zapewnione będą mieli całodzienne zbilansowane posiłki tj. Śniadanie, ll Śniadanie,

lbiad, przekąski oraz napoje podczas półkolonii. Program zimowego wypoczynku: Śniadanie, rozruch poranny na terenie

:amkniętego obiektu w klubie Expeń Fitness Ul. Szczecińska ,1 w Kielcach, zajęcia profilaktyczno spońowe tematyczne

lozwalające dzieciom poznać oraz rozwilac rózne formy aktywności fizycznej, ll śniadanie z omawianiem składników w

lich zawańych, zawody spońowe budujące zdrowe podejście do rywalizacji, obiad, warsztaty dotyczące zdrowego stYlu

:ycia, warsztaty profilaktyczne dotyczące między innymi przyczyn oraz skutków uzależnień od alkoholu, SPOsobY radzenia

;obie z problemami. Dobrze zorganizowany czas wolny pozytywnie wpłynie na rozwoj oraz zachęci dzieci oraz młodzieŻ

1o aktywnego spędzania wolnego czasu, co korzystnie wpłynie na profilaktykę uzależnień od alkoholu wśród dzieci i

nłodzieży.młodzież,

,/,

:undacja Blask Nadziei
:orma prawna : Fundacja
\dres:25-310 Kielce; Ul. Kościuszki 11 loka| 315
{lP,6572908732
ąEGON : 260648604
(RS, 439980
,lazwa ewidencji : Krajowy Rejestr Sądowy, Numer ewidencji : 0000439980
\d re s e-m a i t : ]'il n ij §fi ji1& bli{,§k il i} di ięi,pj
Ąd res stro ny www. : wrr*w,fil.nd ecialrlaskn adxi*!, p|

! l l m e r rach t l n k tl ba n koweoo : 1 B 1 1 4020 17 00004 1 021 297 1 7 00
reneusz chaiński

;-mail : §Ł:§§?§a@wp_pl

elefon : 69780't268



4. opis zakładanych rezultatóW realizacji zadania publi9i!9Ę

Nazwa rezultatu
. P|anowany poziom osiągnięcia

rezultatów (wańość
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów l źródło
'''''''',].'..informaćjio.osiągnięciuwskaŹnika

)rzeprowadzenie warsztatów
lrofilaktycznych

,t0 godzin/15 osób dziecii
młodzieży między 8 a 17 rokiem
życia z miasta Kielce

)okumentacja zdjęciowa, lista obecności

)rowadzen ie zajęc profilaktyczno
;pońowych ( instruktor fitness, trener )

l5 godzin /15 osób dzieci i

nłodzieży między 8 a 17 rokiem
ivcia z miasta kielce

)okumentacja zdjęciowa, lista obecności

Zawody spońowe ( instruktor fltness,
,rener )

5 godzin/15 osób dzieci i

nłodzieży między 8 a 17 rokiem
zycia z miasta Kielce

)okumentacja zdjęciowa, lista obecności

') Rodza1 zadaniazawiera się w zakresie zadań określonych w ań. 4 ustawy zdnia24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2O1B r. poz. 450, z póża. zm.).

') Termin reatizacji zadania nie może byc dłuzszy niz 90 dni,

@'ol.zozzdofinansowanyzUrzęduMiastaKielcewkwocie26000
"Aktywne dziecko" 09.o5.2022 dofinansowane z Urzędu Miasta Kielce w kwocie 10000 zł

prolekt "Aktywny senior" 02,06-14.07.2022 dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 12000 zł

prolekt ,,Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień" 0'l .08-

30 a8 2022 dofinansowany z Urzędu Miasta Kielce w kwocie 13000 zł

projekt ,,Upowszechnienie idei ekonomii społecznej oraz budowanie jej marki poprzez organizacje lokalnych wydarzeń

promocyjnych z udziałem społeczności i samorządu lokalnego" 02.09-30,09.2022 dofinansowany Z Urzędu

Marszałkowskiego w kwocie 4815 zł

iprojekt ,,Aktywne dziecko - odchudzanie" 02.09-30.09.2022 dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10000

lzł

projekt ,, Dofinansowanie działań mających na celu poprawę sprawności flzycznej i intelektualnej ludzi starszych w

rożnych sferach zycia" 16.09- 30.11.2022 dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 9000 zł

projekt ,,Stop Narkotykom" 03.10-1 6.12.2022 dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 15450 zł

projekt ,,Zdrowy maluch - mama bez alkoholu" 03.10-16.12 ,2022 dofinansowany zUzędu Marszałkowskiego w kwocie

\ząooa zł

projekt ,,Międzynarodowy dzień osob niepełnosprawnych - spońowe Mikołajki" 01 .11-12.12.2022 dofinansowanY z

Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 15000 zł

projekt,,Jedzenie a emocje" 03.10-15.11.2022 dofinansowany z Urzędu Miasta Kielce w kwocie 35000 zł

|"nrtywnl po sześcdziesiątce" 06.04.2016, dofinansowanie z Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 10000 złotYch

"Niepełnosprawnośc kluczem do aktywności zawodowe |'24.07 .2015 dofinansowanie z Wojewodztwa Świętokrzyskiego

kwocie 16680 złotych.

undacja dotychczas prowadziła szereg działań związanych z aktyłvizacją, aktywnością Kielczan w różnym wieku dla

iorow w ramach realizaĄi projektow Senior aktywny obywatel, aktywizacja osób po sześcdziesiątce,

śc kluczem do aktywności zawodowej. "Senior Aktywny obywatel" 25,06.2015 dofinansowanie z

sterstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 218330 złotych.

&"



lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

v, oświadczenia

Oświadczam(-my), ze:

1 ) proponowa ne zadan ie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalnoŚci pożytku publicznego oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywac wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działaInoŚci poŻytku

publicznego;
3) oferent- i eferen6ł1 składający niniejszą ofeńę nie za|ega(-ją)- / załeg€€ą)- z opłacaniem naleŻnoŚci z tytułu zobowiązań

podatkowych;
4) oferent- / gfe+€ff€i- składający niniejszą ofeńę nie zalega(-ją)- / załegafid- z opłacaniem naleŻnoŚci z tytUłU Skladek na

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawańe w części lI niniejszej ofeńy Są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym- l inną-\vłaŚeł*ą ełłłdenel*;

6) Wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalączn|kach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

7) 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.

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy

i:i'J ffi ffi Wńffi,ffi" " 
u*' * "Bia sk;;iffió1asńiłirń
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'W,bl..śkBd"d,P| Jladaiei
25-310 Kielco, ul. Kościu§zki l1, lokal 315, lel, 516 449 40_2

ińś, óooołió'gso Nlp: 657,29{&732 REGoN; 26064E@,l

Lp. Wańośc
PLN

1, wvnaiem sali
,1000

2.
Przeprowadzenie warsztatów
o rofilaktvcznvch

7ą^

J.

wvnaqrodzen!e lnstruktorow Tltness, 2700
trenerów, opiekunów i osób pracującycl
na półkolonii

4. Wyźywienie 5550

suma wszvstkich kosztów realizacii zadanq 1 0000 n.o@ t1


