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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: LUDOWY KLUB SPORTOWY "ZGODA BYCZYNA", Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000094454, Kod pocztowy: 43-607, Poczta: Jaworzno, Miejscowość:
Jaworzno, Ulica:Makowa, Numer posesji: 1, Województwo: śląskie, Powiat: Jaworzno, Gmina:m.
Jaworzno, Strona www: brak, Adres e-mail: sekretariat@zgoda-byczyna.jaw.pl, Numer telefonu:
brak,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Andrzej Chechelski
 
Adres e-mail: sekretariat@zgoda-byczyna.jaw.pl Telefon: 
667651761

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Nie hejtuję – reaguję na sportowo

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.12.2022 Data
zakończenia

10.12.2022

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

Zadanie profilaktyczne obejmować będzie wsparciem ok. 40 osób dzieci i młodzieży w wieku 6-12
lat
w sekcji piłki nożnej. 10 zajęć sportowych i turniej będzie zorganizowany w terminie od 01 – 10
grudnia 2022. Projekt zakłada zorganizowanie czasu wolnego dla grupy ok. 40 osób mieszkańców
Jaworzno i jest ukierunkowany na przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom społecznym z
uwzględnieniem działań profilaktycznych, poprzez promowanie zdrowego stylu życia, bez używek i
bez nałogów oraz cyberprzemocy.
W trakcie zajęć i zawodów dla grup dzieci będzie zrealizowany program profilaktyczny prowadzony
przez wykwalifikowanego pedagoga szkolnego Panią Natalię Siwica. Zajęcia profilaktyczne będą
prowadzone w grupach 8-10 osobowych, czas trwania ok. 10 godzin.
Celem programu profilaktycznego będzie :
- zapoznanie uczestników z zagrożeniami związanymi z Internetem,
- uświadomienie czym jest cyberprzemoc,
- konsekwencjami stosowania cyberprzemocy,
- sposobami zapobiegania jej oraz radzenia sobie z nią,
- co robić, gdy jesteśmy świadkami cyberprzemocy,
- zachęcanie uczestników do bezpiecznego korzystania z Internetu,
- zapoznanie uczestników z korzyściami stosowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
- poznanie przez uczestników swojego poziomu ryzyka uzależnienia od Internetu,
- rozwijanie empatii wśród uczestników ,
- budowanie prawidłowych wzorców zachowań w sieci.
Organizacja turnieju „Nie hejtuję-reaguję na sportowo” będzie traktowane jako działania
profilaktyki zdrowotnej. Miejscem realizacji zadania będzie hala sportowa MCKiS „Niko” w
Jaworzno-Byczyna. Turniej będzie motywacją dla dzieci do uczestnictwa w tego rodzaju zajęciach,
bodźcem do rezygnacji z komputera, telefonu, zachęcenia dzieci do podnoszenia sprawności
fizycznej. Do przeprowadzenia zadania planujemy zakupić sprzęt sportowy. Planujemy również
zakupić wyżywienie oraz nagrody dla wszystkich uczestników zajęć.

Miejsce realizacji

Miejscem realizacji zadania będzie hala sportowa MCKiS Klub „Niko” Jaworzno - Byczyna

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

1. Realizacja programu
profilaktycznego „Nie hejtuję – reaguję
na sportowo"

zajęcia dla grup 8-10 osób Potwierdzenie pedagoga
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Współzawodnictwo drużyn dziecięcych
w rozgrywkach turniejowych

1 turniej dla dzieci i
młodzieży dla grup
dziecięcych w dwóch
kategoriach wiekowych 6-9
lat, 10-12 lat

oświadczenie opiekuna

3. Zajęcia sportowe –
przygotowanie do turnieju
profilaktycznego

zajęcia dla grupy ok 40 osób Oświadczenie trenera

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

Charakterystyka oferenta

- Klub LKS „Zgoda Byczyna” od ponad 60 lat jest organizatorem cyklicznych zajęć rekreacyjno-
sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzone są regularne zajęcia sportowe w sekcji
piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z miasta Jaworzna. W bieżącym roku zgłoszone do rozgrywek
ligowych są 3 grupy dziecięce: Orliki, Młodziki, Żaki.
- organizacja zadania pn.”Być bardziej sprawnym” - szkolenie dzieci i młodzieży w ramach konkursu
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w latach 2006 - 2010 (we współpracy z
administracją publiczną),
- zadanie pn.”Szkolenie sportowe w Zgodzie” - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w
latach 2007 – 2018 (we współpracy z administracją publiczną),
- od 17 lat klub organizuje wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich:
półkolonie rekreacyjno-sportowe, zajęcia, konkursy i turnieje sportowe (we współpracy z
administracją publiczną),

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

- organizacja zadań opartych o elementy programów profilaktycznych w latach 2006 – 2021 m.in.
„Zgoda w profilaktyce”, "Aktywni w Zgodzie stop uzależnieniom" (we współpracy z administracją
publiczną),

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby wykorzystane w realizacji zadania:
- osobowe: trener piłki nożnej, pedagog, terapeuta pedagogiczny, oraz wolontariusze, którzy będą
pomagać podczas realizacji zadania w przygotowaniu obiektu do zajęć.
Osoby pracujące przy realizacji projektu są o odpowiednich kwalifikacjach właściwych dla potrzeb
zadania.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Koszty nagród 3 600,00    
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2. Koszty materiałów i sprzętu
sportowego

3 600,00    

3. Koszty wyżywienia 1 200,00    

4. Obsługa merytoryczna zadania -
pedagog

1 000,00    

5. Obsługa merytoryczna zadania -
trenerzy

1 600,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11 000,00 10 000,00 1 000,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

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.
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........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(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. kwalifikacje osoby prowadzącej program (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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