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PRZEc|WDZ|AŁANlE UZALEŻNlENloM l PAToLoGloM SPoŁECZNYM

{rodzaj zadania publicznego )2)

TRZEŹWE MYŚLl
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o działalnośc,i pożytku pub[icznego i o wolontariacie
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l. Dane oferenta/oferentów

oferent ll

1 ) nazwa: STOWARZYSZENlE PRZYJAC|OŁ EKOLOGll,,ECOTERRA"

2)forma prawna:

(X) stowarzyszen,ie

( ) kościetna osoba prawna

( ) spółdzietnia socjalna

( ) fundacja

( ) kościetna jednostka organizacyjna

()inna-
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji: 0000324020

4) data wpisu, rejestracji lub utwozenia: 2009-03-11

5) nr NlP: 641ż475477 nr REGON: 241144293

6) adres:

miejscowość: Ruda Śtąska ut.: Niedurnego 38b/47, dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: nie

dotyczy, gmina: M. Ruda Śtąska powiat: M. Ruda Śląska, województwo: śląskie, kod pocztowy:

41-7O9 poczta: Ruda Śtąska

7) tel.: 519 183 999faks: brak, e-mai[: akominek05@qmail.com

8)numer rachunku bankowego: 621160 2202 0000 0001 3537 60 89 nazwa banku: BANKM|LLEN|UM

9)nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta:

a) AGNlESZKA KOMINEK

b)MARTA P|ĄTEK

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpoŚrednio wykonującej

zadanie, o którym mowa w ofercie: NlE DOTYCZY

11) osoba upoważniona do sktadania wyjaśnień dotyczących oferty ( imię i nazwisko araz nr

telefonu kontaktowego): AGNlESZKA KOM|NEK TEL.: 519 183 999

1 2) przedmiot dziatalności pożytku publicznego

a) działalność nieodptatna pożytku publicznego

1) Kształtowanie świadomości ekorozwoju wśród dzieci, mtodzieży i dorosłych.

2) Prowadzenie akcji propagujących dziatalność proekologiczną.

3) Dziatanie na rzecz ochrony wód, [asów, powietrza oraz pozostałych elementów Środowiska

naturalnego.

4) Przyczynianie się do poprawy warunków życia mieszkańców.

5) Prowadzenie edukacji ekologicznej.

6) Wspieranie rodzin i samorządów.

7) Wspomaganie rozwoju oświaty na szczeblu lokatnym.

8) Wspieranie rozwoju zawodowego cztonków stowarzyszenia, nauczycieli i innych zainteresowanych

własną edukacją osób.

9) Promowanie i wykorzystywanie nowoczesnych myśti pedagogicznych i metod edukacyjnych

w placówkach oświatowych i kulturalnych.

.)



10) Organizacja form turystyki aktywnej.

11) Popularyzacja w spoteczeństwie, jako formy aktywnego wypoczynku, wszelkich sposobów

spędzania wolnego czasu, zgodnych wymogami zachowani czystości środowiska natura[nego.

12) Wytyczanie nowych tras turystycznych, tworzenie systemu informacji (baza ibank danych)

związanych z tematyką górską,

'l3) Rozwijanie i promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi człowieka.
,l4) Promowanie trwatych, historycznych wartości dorobku potskiej działalnoŚci górskiej.
,l5) Organizowanie iwspieranie działatności edukacyjnej i kulturalnej związanej z tematyką górską

i sportami górskimi,

1ó) Aranżowanie i wspieranie inicjatyw spotecznych związanych z ochroną przyrody górskiej,

wspieraniem sportów górskich.

17) Promocja i popu[aryzacja wszelkich przejawów aktywności ruchowej ze szczegÓlnym

uwzględnieniem sportów alternatywnych, rekreacji ruchowej iaktywnej turystyki m. in. w takich

dziedzinach jak: survival, orientacja terenowa, wspinaczka, kajakarstwo rekreacyjne, boudering,

nordic walking, hydrospid, rafting, bungejumping, zorbing, baloniarstwo i paralotniarstwo,

strzelectwo i łucznictwo, paintbal[, nurkowanie,

b) dziatatność odptatna pożytku pub[icznego

nie dotyczy

1 3) jeżeli oferent prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców NlE DOTYCZY

b) przedmiot dziatalności gospodarczej

NlE DoTYCZY

ll. lnformacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej

NlE DoTYCZY

lll. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

i" jest proj pilotażowym, który stanowi wstęp do cyklu działań
związanych z szeroko pojętą profitaktyką i ma na celu przede wszystkim przedstawienie
uczestnikom alternatywnych form spędzania czasu, modetowania trzeŹwego stylu życia oraz
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uruchomienie procesu trzeźwego sposobu myślenia, podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej
wptywu aktywności fizycznej na zdrowie. Projekt skierowany jest do dzieci i mtodzieży (15 osób) z
rodzin dysfunkcyjnych z terenu Rudy Śtąskiej. Dziatanie zakłada organizację jednego trzydniowego
rajdu jesiennego.
Dziatania profilaktyczne w przypadku tak szerokiego spektrum negatywnych wpływów w środowisku
na rozwój młodych ludzi muszą być działaniami o bardzo szerokim charakterze. Dotyczyć muszą
następujących potrzeb:
. ksztattowania systemu wartości, opartego na ogótnie przyjętych zasadach współżycia
społecznego, zgodnych z obowiązującym prawem,
. uczenia rozwiązywania problemów i konftiktów osobistych i interpersonalnych,
. udział w alternat;łvnych formach spędzania wolnego czasu,
. uświadamianie własnych cech, w ocenie osobistej i grupy.

W związku z pov,lyższym głównym założeniem proponowanego programu dla dzieci i młodzieży jest
kształtowanie ich osobowości i wspieranie ich rozwoju.
W czasie trwania trzydniowego rajdu będą prowadzone zarówno działania praktyczne, polegając,
m.in.: na pracy z mapą, kompasem, rozpalanie ognia, pomoc w przygotowywaniu obozu oraz
posiłków i teoretyczne - prowadzone przez członków Stowarzyszenia Klubu Abstynenta z terenu
Częstochowy, klórzy będą dzietić się swoimi doświadczeniami (pogadanki przy ognisku).
Uczestnictwo w obozie pozwoli poznać dzieciom i mtodzieży zasady panujące w Świecie,
współpracy w grupie, odpowiedzialności za otaczający nas Świat. Odpowiedni system oceny dnia
będzie motywował uczestników i pozwoli uwierzyć we własną wartość i sity. Obóz będzie
prowadzony wg wcześniej ustalonego scenariusza zajęć, które będą opieraty sie na temacie
gtównym - trzeżwy i zdrowy styt życia.
Ważnym elementem oczekiwanej pracy profilaktycznej będzie tworzenie atmosfery dającej
dzieciom i mtodzieży poczucie zaufania, bezpieczeństwa, ciepta i radości. Uczestnicy projektu
będą mieti okazję odpocząć od codziennych problemów, poznać możliwość zabawy bez używek.
Projekt będzie realizowany na terenie Jury Krakowsko - Częstochowskiej, w gminach: Janów,
Niegowa.
lnnowacyjność projektu polega na tym, że dziatania i inicjatywy podejmowane w trakcie jego

realizacji będą przeprowadzane przez trzeźwiejących atkohotików znających z autopsji
problematykę uzależnień i patologii. Celem projektu jest uŚwiadamianie mtodych [udzi, że mimo

trudnych sytuacji, które na co dzień przeżywająw domu, ucieczka w alkohot, narkotyki i inne

używki nie stanowią rozwiązania problemów,
Dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych są trudną grupą docelową. Projekt jest przygotowany w

ciekawej i atrakcyjnej formie, która sktania nieufnych, mtodych tudzi do współdziatania. Poprzez
uczestnictwo w obozach wędrownych dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych będą uczyĆ się
zachowań w krytycznych sytuacjach, sposobów rozwiązywania problemów oraz możliwoŚciach
znajdywania pomocy.
Projekt będzie wspierany przez członków Stowarzyszenia Ktubu Abstynentów ,,Ostoja" z
Częstochowy, którzy dzieląc się wtasnymi doświadczeniami, będą propagowaĆ taeŹwy styl życia,
trzeźwe myślenie, lrzeźwe zachowania. Wskażą możliwości jak radzić sobie z chorobą uzależnienia
rodziców, dziadków, opiekunów. Poprzez aktywne dziatania w terenie będziemy uczyĆ dzieci i

młodzież asert;rwności, przełamywania strachu, pokonywania własnej słabości, wzmacniania
poczucia własnej wartości, wtasnych sit oraz odnajdywania się w zdrowym społeczeństwie.
Chcemy stworzyć dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym warunki sprzyjające rozwojowi
osobistemu, uświadamiać, że Ącie w rodzinach wieloproblemowych nie spycha ich na margines

społeczeństwa.
Uczestnicy programu odpowiednio do swojego poziomu wiekowego, intelektualnego oraz do
posiadanych doświadczeń i wiedzy ogólnej będą mieti okazję:
. poznać zasady i wartości w życiu,
. uczestniczyć w alternatywnych formach spędzania wolnego czasu - zabawa bez alkoholu,
narkotyków oraz innych środków uzależniających,
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a własne zainteresowania, talenty, ewentualną drogę źyciową,
. nawiązać nowe relacje interpersona[ne.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich
przyczyn oraz skutków

Alkoholizm rodziców, czy skrajne ubóstwo, życie w niepetnej rodzinie, bezrobocie sprawia, że
dzieciom trudno jest odnateźć się w środowisku, w którym funkcjonują. Często nie staĆ ich na

uczestnictwo w różnego rodzaju warsztatach, zajęciach dodatkowych czy wyjazdach, co sprawia,
że swój wolny czas spędzają często na ulicy. Na co dzień stykają się z alkoholem, papierosami czy
narkotykami. Nie mają dobrego wzorca do naśladowania, co w konsekwencji prowadzi w wielu
przypadkach do powielania patologicznych zachowań. Dzieci wychowane w rodzinie dysfunkcyjnej
z pewnością mają gorszy start w zyciu niż dzieci wychow}Ąvane w tzw. rodzinach funkcyjnych.
Dtatego istotne jest niwelowanie i wyrównywanie szans. Dziecl z rodzin dysfunkcyjnych mają
najczęściej zaniżone, często wręcz zniszczone poczucie własnej godnoŚci, np. wskutek częstego,
regularnego bicia, krytykowania i wyśmiewania się z tego, jakie jest bezmyŚlne, okropne, czy
niechciane albo też przygniatane wyimaginowaną winą czy wręcz napastowane seksualnie.
Wychowują się wśród pijaństwa, przekleństw, narkotyków, same nie znając bądŹ Świadomie

odrzucając inne życie, wzrastając w dorosłość powietają taki model wychowania.
Dlatego należy poprzez realizację różnego rodzaju zajęć wzmacniaĆ w dzieciach z rodzin
dysfunkcyjnych poczucie ich wartości d[a spoteczeństwa,
Nateży stworzyć młodym ludziom alternatywę, wskazywać możliwoŚci zdrowego i trzeŹwego stylu

życia we wszystkich jego aspektach.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania
publicznego, w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia
standardu realizacii zadania11)

5. lnformac ja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent otrzymał dotację na dofinansowanie inwestycji
związanych z reaLizacją zadania pubticznego z podaniem inwestycji, które zostaty
dofinansowane, u, który udzielił dofinansowania, oraz dat

6.Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

isk spotecznych, których specyfiką jest:
. niższy lub przeciętny status materialny,
. w niektórych przypadkach brak rodziców, całkowity lub częściowy,
. problemy natury uzależnieniowej ze strony rodziców, opiekunów z najbliższego otoczenia,
. otoczenie z cechami współuzależnienia, czy DDA (Doroste Dzieci Alkohotików),
. uboga lub niewystarczająca stymulacja ze strony środowiska wychowawczego,
. tendencja młodych tudzi do podejmowania zachowań ryzykownych dla zdrowia,
. wptyw negatywnych przekazów medialnych itp.
Adresatami zadania jest grupa dzieci i młodzieży (15 osób) z terenu Rudy Śtąskiej w wieku od 12 do

16 tat. Projekt jest skierowany w szczególności do grupy dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin

dysfunkcyj nych .
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Celem głównym projektu ,,Trzeźwe myś[i" jest taki wptyw na dziecko i mtodego człowieka, aby
radzito sobie lepiej, w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, rozwiązywaniu problemów, aby
lepiej rozumiało siebie, umiato współżyć i współdziatać z innymi, aby także umiało znaleźc oparcie
w sobie w sytuacjach kryzysowych.
W ramach realizacji zadania pub[icznego zaktada się realizację następujących celów pomocniczych:
. poznawanie i zachowanie wartości i zasad w grupie
. poznanie i uczestnictwo w alternatywnych formach spędzania wolnego czasu,
. rozwijanie świadomości wtasnego ciała i poznanie roli równowagi psychofizycznej,
. zachęcanie do świadomego wyboru ró[ życiowych,
. odkrywaniezainteresowańwtasnych.

Miejscem realizacji zadania Jura Krakowsko - Częstochowska (Niegowa, Janów),

działań w zakresie
Działanie 1 Zarządzanie Projektem
Celem tego działania jest sprawne zarządzanie całością projektu oraz jego promocją. Łarządzanie
w zakresie finansów, w tym prowadzenie rachunku bankowego oraz prawidtowe rozdysponowanie
środków, koordynacja projektu. Sprawne zarządzanie projektem pozwoli na stały monitoring po-

szczególnych etapów, a w razie potrzeby reagowanie na zagrożenia mogące negatywnie
oddziaływać na projekt.

Działanie 2 Rajd
Jedna trzydniowa wycieczki wędrowne dla dzieci i młodzieży (15 osób) na terenie Jury Krakowsko -

Częstochowskiej (1x15 osób). Całość wyjazdu utrzymana będzie w klimacie militarnym. Chcemy
nauczyć dzieci w jaki sposób na[eży sobie radzić w terenie (praca z mapą i kompasem). Na każdy
dzień przygotowano inną trasę wycieczkową, która będzie łączyła w sobie elementy prozdrowotne,
historyczno - kulturowe związane z terenem Jury oraz praktyczną naukę geografii. Poprzez udział
w przygotowanych zajęciach będziemy uczyc dzieci współdziałania w grupie, odpowiedzialności,
trzeżwego stytu życia.
Celem dziatania jest nawiązanie kontaktu pomiędzy dziećmi, mtodzieżą i dorostymi, promowanie
rozwoj u osobistego, nabyłvanie umiej ętności komunikacj i międzytudzkiej,
Cztonkowie stowarzyszenia abstynenckiego dzieląc się własnymi doświadczeniami, będą
propagować trzeżwy styl życia, trzeźwe myślenie, trzeźwe zachowania. Wskażą możtiwoŚci jak
radzić sobie z chorobą uzależnienia rodziców, dziadków, opiekunów. Poprzez aktywne działania
w terenie będziemy uczyc dzieci asertywności, przełamywania strachu, pokonywania własnej
słabości, wzmacniania poczucia własnej wartości, wtasnych sit oraz odnajdywania się w zdrowym
spoteczeństwie.

Działanie 3 Zakończenie Projektu
Podsumowanie projektu, w tym przygotowanie raportu końcowego informującego o wynikach
oraz osiągniętych rezuttatach. Pozwoli, to na ocenę końcową projektu jego przydatnoŚci

oraz wpływie na mieszkańców miasta.

9.
Zadanie pubt,iczne realizowane w okresie od 01 .10.20'l 3 - 15.'lż.żO13

Poszczególne działania w zakresie
rea[izowanego zadania pubIicznego

Terminy realizacji
poszczegó[nych działań

Oferent lub inny podmiot odpowiedziatny za
działanie w zakresie realizowanego zadania

oubIicznepo
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Działanie 1 Zarządzanie projektem
Z1.1 obsługa rachunku bankowego
Zl,ż prowadzenie dokumentacji
zgodn,ie z wymogami ustawowymi o
organizacji wypoczynku dzieci i

mtodzieży
Z1.3 praca wolontariuszy
71 . 4 wynagrodzenie d [a przewodni ka

Z1 ,5 pnejazdy koordynatora
organizacyjnego

01.1o.ż013
15,1ż.2013

Stowarzyszenie Pzyjaciół Ekotogii
,,EcoTerra"

uzlalanle z kaJo po zycle
7ż,1. przejazd Ruda Stąska
Trzebniów, Trzebniów - Ruda Śląska
Z2.2. noctegi (2x 15 dzieci + 4 osoby
dorosłe - opiekunowie,
woIontariusze)
7ż.3. vłyżywienie (3x śniadanie, 3x
suchy prowiant, żx ognisko, żx
obiadokolacja, 1x obiad,
72.4 zakup materiałów niezbędnych
do realizacji zadania, m.in. naczyń
jednorazowych, latarek, kaesiwa,
ponch przeciwdeszczowych, pIandek
biwakowych, liny
7ż,5 zakup apteczki,
Zż.6 ubezpieczenie uczestników
obozu
7ż.7 zakup paliwa do samochodu
przeznaczonego do obsługi obozów
(przewożenie żywnoŚci, ekwipunku)
Zż,8 zakup pamiątek dla uczestników
obozu

1ż-10.ż013
14.10.żo13 Stowarzyszenie Przyjaciół

,,EcoTerra"
Ekotogii

Działanie 3 Zakończenie projektu
Z3.1. Przygotowanie raportu
końcowego z przeprowadzonego
projektu
Z3.ż. Przygotowanie
i dostarczenie podziękowań
darczyńcom oraz instytucjom
wsDieraiacvm zadanie

01 . 
,l0.201 3

15.1ż,żo13
Stowarżyszenie Przyjaciół Ekotogii
,,EcoTerra"

10. Zakładane rezult i zadania
1, Produkty:
- 15 młodych ludzi z terenu Rudy Śtąskiej weźmie udział w jednym trzydniowym rajdzie

2, Rezultaty twarde:
- wzrost ŚwiadomoŚci w zakresie orientacji w terenie popl7ez udział w zajęciach terenowej,
- wzrost świadomości na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem oraz sposobów alternatywnego sposobu
spędzania wolnego czasu,
- zapoznanie się z możtiwością korzystania z pomocy instytucji zajmujących się uzależnieniami,

3, Rezultaty miękkie:
- rozwój umiejętnoŚci poruszan,ia się w terenie,
- wzrost pewnoŚci siebie, poziomu samooceny,
- umiejętność pracy w zespo[e,

lV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
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Lp, Rodzaj kosztów
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Koszt
całkowity (w

zl)

z tego
do pokrycia

z
wnioskowan
ej dotacji

(w zt)

z lego
z finansowych

środków
własnych,
środków z

innych źródeł,
w tym Wptat

i optat
adresatów
zadania

pubIicznego
(w zt)

Koszt do
pokrycia
z wkładu

osobowego,
w tym pracy
spotecznej
cztonków i
świadczeń

woIontariusz
y (w zł)

Koszty merytoryczne po

stronie: stowarzyszenia
,,EcoTerra"
1)7ż.1. pnejazd Ruda
Śtąska - Trzebniów,
Trzebniów - Ruda Śląska
ż)ż2.ż. noclegi (1x 15

dzieci + 4
WoIontariu5zy)

3)Z2,3. wyży\^/ienie (3x

śniadanie, 3x suchy
prowiant, 2x ognisko, 2x
obiadokoIacja, 'lx

obiad,
4)Zż.4 zakup
materiatów niezbędnych
do realizacji zadania,
m.in. naczyń
jednorazowych, tatarek,
krzesiwa, ponch
przeciwdeszczowych,
plandek biwakowych,
tiny
5\Zż.5 zakup apteczki,
6\Zż.6 ubezpieczenie
uczestników obozu
7)ż2.7 zakup paliwa do
samochodu
przeznaczonego do
obstugi obozów
(przewożenie żywności,
ekwipunku)
B)7ż.8 zakup pamiątek
d[a uczestników obozu

1

19

19

l

1

1

1

15

1.000,
00

50,00

70,00

2.102,
30

ż69,0a

1 3ó,00

1 50,00

1 5,00

1

przejazd

0soba/2
nocIegi

Osoba

komptet

1 sztuka

1 grupa

b.m.

1 sztuka

1 000,00

950,00

1.330.00

2.102,30

ż69,00

,136,00

150,00

7ż5,00

1.000,00

950,00

1.330,00

ż.l0ż,30

ż69,00

1 3ó,00

1 50,00

żz5,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ll

Koszty obstugi zadania
pubticznego, w tym
koszty administracyjne
po stronie:
StoWarżyszenia
,,EcoTerra"

1 )Z1,'l obsługa rachunku
bankowego
2)Z1.2 prowadzenie
dokumentacji zgodnie z
wymogami Ustawowymi
o organizacji
wypoczynku dzieci i
młodzieży

3)Z,t .3 praca

3

1

J

10,00

500,00

450,00

3 msc

1

projekt

1

30,00

500,00

1 .350,00

0,00

250,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

250,00

1.350,00
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WoIontariUszy

4)Z1.4 wynagrodzenie
d[a przewodnika
5)Z1,5 podróże
koordynatora
organizacyjnego

1 500,00

31,00

woIonta
riusz
1

projekt

1

przejazd

500,00

62,00

250,00

0,00

0,00

6ż,00

250,00

0,00

lll
lnne koszty, w tym
koszty wyposażenia i
promocji po stronie

0 0,00 n, d. 0,00 0,00 0,00 0,00

lV Ugoiem: ó. óU4,JU 6.66ż,30 9ż,0o ,l .850,00

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

1
Wnioskowana kwota dotacji 6.66ż,30 77,43%

2 srodki finansowe własne 92,00 1,06%

3
Srodki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe
wymienione w pkt 3,1-3.3) 0,00 0,00%

3,1 wpłaty i optaty adresatów zadania pubticznego'' 0,00 0,00%

3.2

środki finansowe z innych źródet publicznych (w szczególności:
dotacje z budżetu państwa tub budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, funduszy celowych, sroki z funduszy strukturalnych) 0,00 0,00o/.

3.3 pozostałe 0,00 0,00%

4
Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna
członków) 1.850,00 21,51%

5 Ogółem (środki wymienione w pkt 1-4) 8.ó04,30 1 00,00%

3. Finansowe środki z innych źródel publicznych

Nazwa organu administracji
publicznej tub innej
jednostki sektora finansów
pubIicznych

kwota środków
(w zt)

lnformacja o tym czy Wnlosek
(oferta) o przyznanie środków

został ( -a) rozpatrzony( -a )

pozytyYvnie, czy teŻ nie
został(-a) jeszcze
rozpatrzonV(-a)

Termin rozpatrzenia w
przypadku wniosków

(ofert ) nierozpatrzonych
do czasu złożenia
niniejszej oferty

NlE DoTYCZY 0,00 TAK/NlE NlE DoTYCZY

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

V. lnne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

Nie dotyczy

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego

inek - koordynator organizacy
- doświadczenie w prowadzeniu projektów z różnych żródeł dofinansowania, m.in. dotacji celowej

przekazanej przez Ministerstwo Środowiska, koordynowanie dziatań w ramach Regionalnego Programu

operacyjnego Województwa Śtąskjego w ramach działania 5.2, oraz PO FlO, które byto koordYnowane

przez nią w roku 201 1 (dotacje pozyskane d[a Stowarzyszenia Przyjaciół Ekologii ,,EcoTerra")
- ukończony kurs potwierdzony certyfikatem Projekt Managera na poziomie D Nr certyfikatU:13012012
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Stowarzyszenie lPMA,
- szkolenia organizowane przez Regionalną lzbę Gospodarczą w Katowicach w roku 2009, min.
Zarządzanie Organizacją Pozarządową, Biznes Plan, Kontakt z Medami,
- szkolenie z Zakresu larządzania Projektami, ukończone w roku 2007,
- certyfikat Specjalisty ds. administracji w UE wraz z warsztatami pozyskiwania finansowania z funduszy
unijnych, rok 2004
- kurs wychowawcy kolonijnego nr zaświadczenia OW.OR.^B.47720l26/09 z dnia 09.03.2009r,,
- certyfikat lnstruktora Pierwszej Pomocy nr zaŚwiadczenia 045lPPl 2 z dnia 03,07 .2012r.,
Dariusz Ciszewski - koordynator merytoryczny
- od roku 2008 czynnie działa w stowarzyszeniach abstynenckich ,,OSTOJA" i ,,WYTRWAŁOŚĆ" w
Częstochowie,
- w roku 2013 ukończył szkołę konsultantów ds. standardów organizowaną przez Krajową Radę
Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich,
- ukończony kurs kierowników wycieczek szkolnych nr zaświadczenia 42l2013/KKW z dnia 2.05.2013,
- ukończony kurs kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży nr zaświadczenia
61lż013lKW,
- ukończony kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży na zaświadczenia
4512013/KW z dnia ,|ż.05.2013,

- ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskania tytułu ratownika nr
zaświadczenia 46l09 /ż013 z dnia 30.09.20,13.
- współzałożyciet i tym samym czynny członek, Jurajskiej GrupyTraperskiej. Jest to nieformatna grupa

skupiająca miłośników przyrody, survivalu, aktywnych form wypoczynku, oraz szeroko rozumianej
ochrony środowiska naturalnego. Organizuje zajęcia terenowe (wędrówki, biwaki), ze szczegÓlnym
uwzględnieniem różnych sposobów ,,przetrwania" w warunkach panujących na obszarach leśnych czy
podgórskich,
Konrad Stachurski - opiekun grup, pzewodnik
- w 1995 r. ukończyt Akademię Rotniczą w Lubtinie na kierunku Ochrona Środowiska i uzyskat tytut
magistra inżyniera,
- w latach 1997-1998 pracował w Zarządzie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, gdzie zajmowat
się m,in. ekoedukacją (prelekcje, szkolne wycieczki terenowe),
- w 200ż r. był współzałożycielem, a później członkiem zarządu i czynnym dziataczem, Stowarzyszenia
Na Rzecz Ochrony Podziemnych Zjawisk Krasowych Speleo Trek (obecnie Speleo - Myszków).
Stowarzyszenie zajmuje się m.in. aktywną ochroną cennych obiektów krasowych (jaskiń), prowadz,i

działania proekologiczne wśród dzieci i mtodzieży poprzez spotkania i zajęcia terenowe, współpracuje
zróżnymi organizacjami o podobnym profi[u.
- współzałożyciel i tym samym czynny członek, Jurajskiej GrupyTraperskiej. Jest to nieformalna grupa

skupiająca mitośników przyrody, survivalu, aktywnych form wypoczynku, oraz szeroko rozumianej
ochrony środowiska naturalnego. Organizuje zajęcia terenowe (wędrówki, biwaki), ze szczegÓlnym
uwzględnieniem różnych sposobów ,,przetrwania" w warunkach panujących na obszarach leŚnych czy
podgórskich,
- ukończony kurs kierowników wycieczek szkolnych nr zaświadczenia 41 /ż013lKKW z dnia 2.05.2013,
- ukończony kurs kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i mtodzieży nr zaświadczenia
60/ż013lKW,
- ukończony kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i mtodzieży na zaświadczenia
4417013/KW z dnia 12.05.2013,
- ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskania tytutu ratownika nr
zaświadczenia 46l09l2013 z dnia 30.09.2013.
Szymon Ciszewski - wolontariusz
- od 2006 roku cztonek 2 Częstochowskiej Drużyny Harcerskiej ,,Osiek" 27 Pułku Piechoty - ZHR,
- od 2009 roku zastępowy, zastępu ,,Wi[ki" - ZHR,

W latach tych uczestniczył w licznych biwakach, obozach, zlotach,
- w 2010 roku brał udział w,,pionierce" do głównych zadań nateżato m.in.: budowanie obozu
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harcerskiego w Górach Swiętokzyskich,
- od 2009 roku członek Jurajskiej Grupy Traperskiej,
- od 2012 roku członek drużyny BLACK EAGLE. Jest to grupa miłośników sportów strzeleckich
uczestnicząca manewrach terenowych,
- w maju 2013 roku pracowat jako wolontariusz dla Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno -

Turystycznego na XXll Ogótnopotskim Zlocie Rodzin Abstynenckich w Małym Cichym.
Adam Waligóra - wolontariusz, wsparcie merytoryczne przy tworzeniu projektu
- ukończył Lokalną Szkołę Profilaktyki Uzależnień w Zabrzu w roku 2004,
- ukończył szkolenie pt. ,,Praca z dzieckiem z rodziny z problemem przemocy oraz problemem
alkoholowym" organizowanym przez PARP w roku 2003,
- ukończyt szkotenie pt. ,,Trening zastępowania agresji Alberta Goldstaina - szkolenie trenerskie"
organizowane przez ROPS w Katowicach w roku 2009,
- ukończył szkoten,ie pt. ,,Ogólnopolskie szkolenie dla osób dyżurujących w telefonach zaufania dla osób
z probtemem alkoholowym i ich rodzin" w Bielsku - Białej, w roku 2006
- ukończył szkolenie pt. ,,Otwarci Na Pomoc" Warsztaty psychoedukacji dta osób pracujących z dziećmi
i młodzieżą zagrożonych alkohotizmem, w Gliwicach, w roku 2004.

2.Zasoby rzeczowe oferentów przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania

- notebook, drukarka, aparat fotograficzny

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju
(ze wskazaniem, które z tvch zadań realizowane byłv we współpracy z administracią pubticzną)

Stowarzyszenie ,,EcoTerra" od początku swojej dziatalności czynnie uczestniczy oraz inicjuje akcje
ekologiczne na terenie miasta Ruda Śtąska.
Projekty ekologiczne podejmowane przez organizację tączone są z innymi priorytetami, w tym pomoc
społeczna, integracja społeczeństwa lokalnego oraz dziatania profilaktyczne.
W latach 2010 - 2012 realizowatiśmy projekt ,,Dni Recyklingu", polegający na zbiórce surowców
wtórnych wśród mieszkańców miasta. Za każdy zebrany 1kg odpadu lokalna firma komunalna
przekazywałana rzecz podopiecznych Stowarzyszenia ,,Otwarte Serca" 1zł dotacji.
Zadanie było finansowane z pozyskanych środków własnych, przy wsparciu Urzędu Miasta (nieodptatne
wynajęcie miejsca do zbiórki surowców).

W roku 2011 prowadzitiśmy wspótny projekt z ZHP Ruda Śtąska. Uczestnikami obozu byli harcerze
niepetnosprawni 1 Rudzkiego Szczepu Drużyn Nieprzetartego Szlaku im. J. Korczaka - uczniowie i

absolwenci Zespołu Szkót Nr 3 im. Św. Łukasza w Rudzie Śtąskiej (30 osób), a także pełnosprawni

wolontariusze - uczniowie gimnazjum liceum. Część zajęć byta przeprowadzana również z innymi
grupami harcerskimi oraz uczestnikami biwaku. Uczestnicy obozu, to osoby niepetnosprawne w stopniu
umiarkowanym i znacznym w tym autystycy.
Ministerstwo Pracy i Potityki Spotecznej - Fundusz lnicjatyw Obywatetskich

Od roku 2013 podejmujemy czynne działania związane z profitaktyką poprzez aktywną turystykę. W

okresie od maja do lipca zorganizowaliśmy wycieczki dla rodzin, w tym rodzin wieloprobtemowych z
terenu miasta do Nadleśnictwa w katowicach oraz Rud Raciborskich,
środki wtasne

Czynnie popieramy akcje profitaktyczne w mieście. Wrazz parafią Św. Michała Archaniota w Orzegowie
przygotowatiśmy akcję pn. ,,MUR TRZEŹWYCH MYŚL|", Która odbyta się po mszy organizowanej przez
parafię 31 sierpnia br.
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4. lnformac ja, czy oferenci przewidują zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym
mowa w art.16 ust.7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie

NlE PRZEW|DUJE

Oświadczamy, że:
1 ) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie dziatalności pożytku pub[icznego oferentów;
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy niepobieranie opłat od adresatów zadania;
3) oferenci sązwiązani niniejsząofertądo dnia 15.12.201 3;
4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywa-
niem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane
dotyczą, zlożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia ż9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz, U, zż002 r. Nr 101 , poz.926, zpóżn. zm,|i
5) oferenci składający niniejszą ofertę nie zalegają) z opłacaniem należności z tytutu zobowiązań podatko-
wych/sktadek na ubezpieczenia społeczne;
6) dane określone w części l niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym;
7) wszystkie podane w ofercie oraz zatącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycz-
nym.

Stowarzyszen ie Prlryjacioł Ekologii
" Wc{ł,T#*,ł-lł"

(podpis osoby upoważnionej
tub podpisy osób upoważnionych

do sktadania oświadczeń woli w imieniu
oferentów)

o.t"....ĄY.§§.§§l§.

Załączniki:
1. Odpis KRS oferenta,
2. Program profilaktyczny,
3. Oświadczenie o dopetnieniu obowiązków informacyjnych

Poświadczenie złożenia oferty

41-709 R.ułia Sł." łli" irlltdrrnrego
NlP 64 i247547J" Iłegan 24I

Adnotacje urzędowez5)
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