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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 polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Urząd Miejski w Jaworznie

2. Rodzaj zadania publicznego1) 32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Jaworznickie Stowarzyszenie Abstynenckie "razem", Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000066163, Kod pocztowy: 43-600, Poczta: Jaworzno, Miejscowość:
Jaworzno, Ulica: Zwycięstwa, Numer posesji: 82, Województwo: śląskie, Powiat: Jaworzno, Gmina:
m. Jaworzno, Strona www: , Adres e-mail: razemjaw@wp.pl, Numer telefonu: 533538238 ,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 43-608, Poczta: Jeleń, Miejscowość: Jaworzno, Ulica: Zwycięstwa, Numer posesji: 82
, Województwo: śląskie, Powiat: Jaworzno, Gmina:m. Jaworzno,
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Zbigniew Smalcerz
 
Adres e-mail: zbycho138a@wp.pl Telefon: 783622552

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Zajęcia warsztatowe dla osób z syndromem DDA I DDD

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

07.11.2022 Data
zakończenia

31.12.2022

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych dotyczących syndromu DDA i DDD:

Terapia DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) oraz DDD (Dorosłe Dzieci z Rodziny Dysfunkcyjnej) to
forma wsparcia i leczenia psychologicznego dorosłych osób, które wychowywały się w domu, w
którym przynajmniej jeden rodzic/opiekun był uzależniony od alkoholu. Specyfika dzieciństwa i
dorastania w takich okolicznościach jest tak duża, że pozostawia często po sobie piętno na całe
życie.
Dorosłe Dzieci Alkoholików są częściej narażone na problemy emocjonalne i mają trudności w
utrzymywaniu relacji międzyludzkich. Osoby z syndromem DDA wychowywały się w trudnych
warunkach. Zmuszało je to do wzmacniania w sobie pewnych cech,emocji i zachowań, które
pomagały im wtedy przetrwać, a dziś stanowią poważną przeszkodę w normalnym funkcjonowaniu.
Bezradność, poczucie winy i wstyd to tylko niektóre uczucia, które dominowały w dzieciństwie osób
z syndromem DDA. I choć dziś, w dorosłym życiu wiele z tych osób stara się wyprzeć przeszłość,
zbagatelizować lub usprawiedliwić swoich rodziców; nieświadomie popełnia błędy, które są
następstwem problemu alkoholowego w domu rodzinnym np. popada w ten sam nałóg czy też lgnie
do ludzi uzależnionych od alkoholu. Ponadto takie osoby mogą cierpieć na zaburzenia osobowości
np. osobowość zależną.
Celem terapii DDA jest udzielenie wsparcia. Terapeuta ma pomóc uporządkować, nazwać trudne
przeżycia z przeszłości i pozwolić osobie z problemem DDA szerzej zrozumieć swoją sytuację,
dostrzec związek pomiędzy teraźniejszością a dzieciństwem. Najważniejsze jest jednak zdjęcie winy
z takiej osoby, by wiedziała, że nie ponosi odpowiedzialności za to, co robią i czują inne osoby. To
ma jej pomóc zacząć odczuwać prawdziwą radość z życia, bez brania na siebie winy za wszystkie
niepowodzenia. Najistotniejszym elementem terapii jest szczera chęć poddania się jej przez osobę z
syndromem DDA i podporządkowania się regułom terapii.

Program zajęć warsztatowych
09.12.2022r.
11.00 – 15.00 zajęcia terapeutyczne
Temat zajęć:
Syndrom DDA i DDD
20.00 – 22.00 c.d.
Cechy i zachowania DDA
10.12.2022r.
10.00 – 14.00 zajęcia terapeutyczne
Temat zajęć:
Pełnione role dzieci w rodzinie alkoholowej
20.00 – 22.00 c.d.
Sprawdź, czy syndrom DDA dotyczy ciebie- test
Proces zdrowienia w terapii DDA i DDD
11.12.2022r.
09.00 – 15.00 zajęcia terapeutyczne
Temat zajęć:
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Dziesięć kroków dla dorosłych dzieci alkoholików (nie mylić z 12 Krokami DDA)
12 Kroków DDA

Prowadzący – Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień

Miejsce realizacji

Pensjonat „TATRY”
Koscielisko
34-511 Zakopane -Kościelisko
Ul. Stanisława Nędzy Kubińca 182

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba zajęć terapeutycznych, w
ramach zadania publicznego

18 godzin zajęć
terapeutycznych,

Karta pracy prowadzącego
zajęcia

Liczba uczestników zadania
publicznego

36 osób Lista uczestników

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
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Charakterystyka oferenta

Jaworznickie Stowarzyszenie Abstynenckie „RAZEM” prowadzi ciągłą działalność przez okres 30 lat
na terenie miasta i gminy Jaworzno. Działania nasze są prowadzone na rzecz ozdrowienia
moralnego i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin dla stworzenia
alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu, udzielanie informacji i
pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia, samokształcenia indywidualnego i
grupowego w zakresie norm moralno – etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty choroby
alkoholowej. Propagowanie idei trzeźwości oraz upowszechnianie turystyki i aktywnego
wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych . Podejmowanie działań wspomagających rozwój
społeczeństwa obywatelskiego w formie prelekcji i konferencji oraz wspieranie edukacji oświaty i
wychowania dzieci i młodzieży. a długoletnia współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Poradnią Leczenia Uzależnień , gronem specjalistów leczenia uzależnień
,szkołami ,MOPS i Władzami Miasta, czyni nas wiarygodnym partnerem mającym wypracowane
formy współpracy.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Stowarzyszenie JSA”RAZEM” przez swoją długoletnią działalność pozyskało duże umiejętności w
przygotowaniu i organizowaniu zajęć terapeutycznych w formie warsztatów ,obozów które są
realizowane od kilkunastu lat 2-3 razy w roku ,

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
Członkowie zarządu zajmujący się przygotowaniem i organizacją wyjazdu na warsztaty DDA i DDD
Prowadzący zajęcia terapeutyczne
certyfikowany Instruktor terapii uzależnień

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zajęcia warsztatowe
Umowa o dzieło/zlecenie
18 godzin x 90 zł/godz.

1 620,00    

2. Noclegi + wyżywienie
36 osób x 400 zł

14 400,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 16 020,00 10 000,00 6 020,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
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1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;

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

4) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną
właściwą ewidencją* ;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;

7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, 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 osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego. (obligatoryjny - papierowo, złożony również
elektronicznie)

2. Program profilaktyczny (obligatoryjny - papierowo, złożony również elektronicznie)
3. Uprawnienia osoby prowadzącej program profilaktyczny (obligatoryjny - papierowo, złożony

również elektronicznie)

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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