
Data i miejsce złożenia oferty
(wypełnia organ administracji pubticznej)

OFERTA WŁASNA

ORGAN |ZACJ l POZARZĄDOWEJ
REALlZACJl ZADAN lA PUBLlcZENGO

Przeciwdziatanie uzależnieniom i patotogiom spotecznym
(rodzaj zadania pubticznego)

,,Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży"
(tytut zadania pubticznego)

,,AKADEMIA DoBREGo RoDzlc! ELSTWA,

(tytuł autorski zadania publicznego)

w okresie od 01 .10.2O13r. do 20.12.2O13r.

W FoRMlE
WsPlERAN lA REALlZACJ l ZADAN lA PUBLlcZN EGo

PRZEZ
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

(organ administracji pubticznej)

sktadana na podstawie przepisów dziatu ll rozdziatu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

l. Dane oferenta
't) nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i młodzieży ,,Przystanek" w Rudzie Śląskiej

2) forma prawna: Stowarzyszenie

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze tub ewidencji: 0000235253

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 02.06.2005 r.

5) nr NlP: 6412354408 nr REGON: 240128620

6) adres:

miejscowość: Ruda Śląska ut. Osiedlowa 1/3

dzielnica [ub inna jednostka pomocnicza: Wirek

gmina: Ruda Śląska powiat: Ruda Śląska

województwo: śląskie

kod pocztowy: 41-710 poczta: Ruda Śląska

7) tet.: 698428503 faks: 32 ż4ż 16 55

e-mail: prz}/S!ąnek1 @CIp. pl http:// WWw.przystanek.npX.pl

B) numer rachunku bankowego: 03 ,l940 1076 3016 1917 0000 0000

nazwa banku: Credit Agricole Bank Polska S.A.

9)nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta:

a) Joanna Golicz - prezes

A



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

zadanie, o którym rpwa w ofercie:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży"Przystanek" w Rudzie Śtąskiej, 41-710 Ruda Śląska

ul. Osiedlowa 1/3, telef: 698428503

1'l) osoba upoważniona do sktadania wyjaśnień dotyczących oferty:

Joanna Golicz, telef: 5O2 O43 755

1 2 ) przedmiot dziatalności poąrtku pubticzrego

13)jeżeli oferent/oferenci')prowadzi/prowadzą'}dziatatność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców - nie dotyczy

b) przedmiot dziatalności gospodarczej

a) dziatalność nieodptatna pożytku publicznego

1. Celem Stowarzyszenie jest prowadzenie nieodpłatnej działalnoŚĆ pozytku publicznego na rzecz ogótu
spoteczeństwa w szczegótności w zakresie:
1) ochrony i promocji zdrowia;
2) nauki, szkodnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
3) wypocąynku dzieci i mtodżeży;
4) kultury sztuki, ochrony dóbr kuttury i dziedzictwa narodowego;
5) wspierania i upowszechniania kuttury fizycznej ;

ó) ekotogii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
7) turystyki i krajoznawstwa;
8} promocji i organizacji wotontariatu;
9) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
10) dziatatmści na rzecz osób niepetnosprawnych;
11) dziatatrnści wspierającej rozvrój wspól,not i spoteczności lokalnych;
12) upowszechniania i ochrony wolności i praw cztowieka oraz swobód obywatelskich, a także dziatań
wspomagającph rozvrój demokracj i ;

13) dżatatności na rzeczrodńny, macierzyństwa, rodżcietstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
14) dziatatrnści na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspołpracy międ4y
spoteczeństwami;
15) dżatatności na rzecz równych praw kobiet i mężczpn;
1 ó ) przeciwdziatania uzateżnieniom i patotogiom spotecznym;
17) dżatatrnści na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów dziatających w sferze
pozytku pubticzrngo.

b) dziatalność odptatna pozytku publicznep
nie dotvczv - nie prowadzi dziatatności

Nie dot

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

Do ważności dokumentów, czeków bankowych, oświadczeń w sprawach majątkowych Stowarzyszenia i
umów, których stroną jest Stowarzyszenie, wymagany jest podpis jedrrego z cztonków Zarządu
Stowarzyszenia: prezesa, wiceprezesa, skarbnika tub sekretarza (reprezentacja jednoosobwa § 29
statutu stowarzylszenia ).



lll. Szcze3ołowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowane3o do realizacii

1. krótka charaktervstvka zadania
Projekt zaktada reatizację działań skierowanyćh do rodziców i ich dzieci. Zadanie polega
przeprowadzeniu dwóch warsztatów wyjazdowych dla rodzin pn. ,,Akademia dobrego rodzicielstwa"
potączony z kampanią informaryjną (rozdawanie poradników dla rodziców). W ten sposob realizowany
Ędzie gtówny cel przedsięwzięcia, c4yti uą6kanie przez uczestników projektu wied4y w zakresie
nawiązywania prawidtowych relacji dorosty/dziecko oraz kztattowanie pozytywnych więż w rodzinie, a
także nabycie wiedzy pozwalającej umiejętnie wpływać na rozwój talentów wtasnych dzieci. Ponadto
udziat w projekcie wptynie na rozwój kompetencji wśród uczestników projektu, a to niewątptiwie
wpłynie na kztattowanie wśród tej grupy właściwych po§taw spotecznych, umiejętnego rozwiązywania
konftiktów oraz rozwoju umiejętności interpersonalnych itd. Zatazenia projektu są więc elementem
dziatań profilaktycznych zapobiegaj€y szeroko rozumianym patotogiom spotecznym.

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

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Odbiorcy pĄektu to rodziny Ą6funkcjonatne, dotknięte patotogiami spotecznymi z terenu Miasta Ruda
Sląska, a także:

rodzice pragnący podwyzszać swoje kompeterrje w zakresie umiejętności v4rchowawczych oraz
interperconalnych ( rozwiązywanie konf[iKóW mot}fu/owanie wtasnych dzieci itd.),
rodzice samotnie wychowujący dzieci.

Łącznie ok 110 osób

Opis potrzeb wskazuiącvch na konieczność przeprowadzenia warsztatów dla rodzin:
Rodzina jako najstarsza forma Ącia społecznego i jako podstawowa konńrka spoteczna petni wiele
funkcji. Niestety obecnie w więkzości potskich rodzin dostrzec można przejawy szeroko rozumiarego
kryrzlrsu, zarówno społecznego, ekonomicznego jak i kulturowego. Pogorsąyło się połozenie ekonomiczne
wietu rodzin, w rezultacie czego dochodzi do wielu patologii.

Jedną z częstych przyczyn rozpadu więzi rodzinnych jest bezrobocie, a także atkohotizm c4y
narkomania, a co za tym idzie przemoc domowa. 7ważyvlszy na fakt knr4łsu wartoŚci, a także braku
kompetencji spotecznych, w tym rodzicietskich, wiele rodzin nie radzi sobie z napotykanymi
trudnościami, nie poszukuje konstruktywnych rozwiązań, co skutkuje często rozpadem rodziny i
piętrzeniem się kotejnl6h probtemów.

Wspótcześni rodzice więkzość swego czasu muszą poświęcić na zdobywanie środków
utrzlrmania, zaniedbują obowiązki rodzinne i wychowawcze. Ostabieniu utegają Medy więzi, mnożą się
konftikty międ4y partnerami, a także dziećmi i rodzicami.

Niezmiernie istotnym cąlnnikiem jest więc pełna rodzina i .klimat psychiczny" w niej panujący,
który zespata i spr4yja wzajemnemu zrozumieniu oraz ułatwia roztadowpvanie konftiktów, a także
sprzyja odkrywaniu i roałojowi tatentów we wtasnej rodzinie. Naturatna sktonno# rrńodzieży do buntu
wobec wszelkich autorytetów oraz brak racjonatnych i pedagogicznych dziatań ze strony zapracowanych
lub nie nieświadomych rodziców, może prowadzić b nasilenia konftiktów, a w rezultacie do ucieczek z
domu czy uzaleznień. W niepetnej rodzinie prawidtowy rozwój ernocjonatny dziecka jest bardzo
utrudniony.

Dlatego tak istotnym jest pzeciwdziatanie kryzysowi i podjęcie Środków zaradcąych tam, gdzie
są one niezĘdne i konieczne, by powstr4ymać rozwój kąrzysu, jaki dotyka wspótczesną rodzinę. Jednym
ze sposobów jest szukanie rozwiązań w postaci dostarczenia niezĘdrrej wiedzy i umiejętnoŚci rodzicom i
ich dzieciom do funkc w smteczeństwie.



4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiąanych z realizacją zadania
publicznego, w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przycryni się to do poółyższenia
standardu realizacii zadanial 1)

5. lnformacia, czy w ciągu ostatnich 5 lat of€renUoferencil) otrrymał/otrrymatil) dotację na
dofinansowanie inwestycji związanych z reatizacją zadania pubticznego z podaniem inwestycji,
które zostaty dofinansowane, organu, który udzielit dofinansowania, oraz daty otr4/mania
dotaciil1)

zadania

Projekt reatizowany będzie w Rudzie Śtąskiej w pomieszczeniach siedziby pr4y utlcy Osiedtowej 1/3 w
Rudzie Śtąskiej- Wirku - działania koordynacyjne oraz woj śtą5kim i dolnoślą5kim.

7.

6.zaktadane cele realizacii zadania publiczneeo oraz sposób ich realizacii

Orqanizacia warsztatów dla rodzin, których celem jest:
- utrwatanie npdetu i postawy sprzyjającej rozwojowi roćziny, ksztattowanie
pozytywnej więzi z rodzicami,

- troska o rodziny wietodzietne: ich priorytety, dążenia, potrżeby, umożtiwienie im wspótnego
spędzania wotnego czasu,

- wspieranie rodzin niepetnych,
- nabpłanie ?rzez rodziców umiejętności rozwiąrywania i unikania problemów wychowawczych.
poszukiwanie nncnych stron własnej rodziny, wytawianie talentów i ich rozwijanie.
- rozwijanie umiejętności interpersonalnych, a w szczególności: umiejętności empatlrcznych, wspótpracy,
komunikowania sĘ, rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji oraz rozwiąz.ywania probtemów,
- rozwijanie związków z grupąspoteczną i poczucia odpowiedżalności za gru6,
- kztatcenie umiejętności profitaktycznych,
- prorif,wanie pozytywnych wzorców oraz norm postępowania, troska o rodziny, ich priorytety, dąlenia i
potrzeby.
- promowanie i upowszechnianie praw dziecka oraz działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i
harnnnijnego rozwoju z poszanowaniem jego godności i podmiotowości.

Cele reatizowane Ędę poprzez organizację warsztatów tematycznych - wyjazdowych poza miejsce
zamieszkania. Ponad to elerrentem warsztatów Ędzie prezentacja alternatywnych form spędzania
wolnego czasu (realizacja różąlch atrakcji) dla ro&in. Dopełnieniem działań zatożonych w projekcie,

na (strona www. rozdawanie poradników o dziecka

Organizacja warsźatów wyjazdowych:

Zaplanowano organizację 2 warsztatów wyjazdowych dla roćzin , które rozpoczną się od rekrutacji
uczestników pr4y v\spotpracy ze szkotą pdstawową nr 14 w Rudzie Śtaskiej (nieformalny partner
projekty)
Przewidziana tematyka warsztatów to:

1. ,,Foławiacze pereł - wychovrywanie ta
Uczestniry tych warsztatów Ędą mieti okazję poznać miejscowość Katety-Zirelona, która znajduje się w

powiecie tarrrogórskim. Celem wyjazdu jest zorganizowanie warsztatów w ,,Łajeżdzie u Rzepki" (dwie
duze sale konferenryjne), który jest atrakcyjnie ptożony w tesie, co g}i/arantuje ciszę, spokój oraz
odprężenie. Warsztaty prowadzone Ędą przez 2 specjalistów trenerów w oparciu o konspekt (program
warcztatów) i przy użyciu odpowiednich narzędzi dydaktycznych. Trenerzy podczas warsztatu dta
rodziców beda doskonatić ich umieietmści



wymianę doświadczeń Ędą motywować ich do umiejętnego kierowania dzieĆmi tak by osiągaty one
sukcesy i rozwijaty talenty. Dzieci będą uczestniczyty w specjatnie dla nich zorganizowanych zajęciach
animaryjnych, których celem Ędzie: zabawa, nauka umiejętności wspotpracy w grupie rówieŚniczej,
wzmacnianie ich zasobów, odkrywanie talentów, itd. Zajęcia prowadzone Ędą przez 2 animatorów -

trenerów z wykorzptaniem metod pedagogiki zabawy.
Ponad to przewidziano zajęcia vlrspotne dta rodzin w formie konkursów rodzinnych co przyczyni się do
budowania atnosfery w-zajemnej wspótpracy, podkeśti wartość przebywania w grupie oraz uŚwiadomi
uczestnikom ich nieograniczore rnożliwości i różne posiadane tatenty.
Uczestnicy wspótnych warsztatów na wtasnym przykładzie Ędą npgti odkryĆ to, co w cztonkach ich
rodzin jest cenne i niezwykte.
Podczas warsztatów przewidziano różne atrakcje tj.
- przejazd saniami tub wozem siewierskim, zwiedzanie zagrody wiejskiej, spacer z przewodnikiem
ścieżką przyrodniczo-dydaktpzna oraz ognisko z pieczeniem kietbasek (tub ciepty positek). Najwiękzą
atrakcją dta najmtodszych uczestników Ędzie jednak spotkanie z Mikotajem i rozdanie prezentów
(oferent zapewni paczki dla dzieci przygotowane prżez sporsorów).

Ta część Wa§aatÓW to Prezentacja alternatyłnych form sędzania wolnego czasy W formie swoistego
treningu zachowań.

Z..,Jak mówić żebv dziecko nas słuchało, iak słuchać żebv dziecko do nas mówiło?"
Uczestnicy tych warsztatów (rodzice wraz z dziećmi) wezmą udziat w warcztatów zorganizowanych

przez dwóch trerrerów - specjatistów. Wa§ztaty odĘdą się w górach w oŚrodku przystosowanym do
reatizacji tego typu przedsięwzięĆ w pięknym i spokojnym otoczeniu co zapewni makimum komfortu
psychicznego uczestnikom warsztatów.
Retacje rodziców i dzieci (uczestników zajęć) mają kolosalne znaczenie dla rozwoju mtodego cztowieka.
KażĄ rodzic pragnątby miec jak najlepszy kontakt ze swoim dzieckiem. Czasami jednak trudno jest
zrozumieć własne dziecko i budować z nim bliską więź. Rodzice zastanawiają się, dtaczego dziecko jest
niepostuszne, dlaczego nie mówi im o wtasnych przeżyciach, dlaczego reaguje w sposób nieadekwatny do
sytuacji, była apatyczne lub agres}rwne, nie radzi sobie w przedszkotu czy w szkole.
Warsztat ten ma porńc rodżcom zrozumić wtasne dziecko i jego potrzeby. Wspotnie z rodzicami
prowadzący spróbują odnaleźć to, co stanowi przeszkodę w komunikacji z dzieckiem i budowaniu z nim
dobrej retacji.

Podczas warsztatu rodzice Ędą zastanawiali się, co jest wazne dla dziecka poprżez krótki powrót do
wtasnego dzieciństwa, Ędą zastanawiali się, jakie są ich oczekiwania wobec dzieci i z czego one
wynikają oraz które z nich stużą rozwojowi ich dziecka, uczestnicy Ędą analizowali róŻne sytuacje
wychowawcze, na przyktadzie ich wtasnych doświadczeń z dziećmi, ćwiczyli umiejętnoŚĆ komunikacji z
dziećmi uczestnicząc w scenkach.

Dzieci Ędą trzestniczyć w zajęciach specjalnie dta nich zorganizowanych przez 2 animatorów trenerÓW
reatizowany program badzie zawierat elerrenty pedagogiki zabawy. Celem tych zajęĆ Ędzie zabawa,
integracja naukł umiejętruści wspotdziałania w grupie, wzmacnianie pocztria wtasnej wartoŚci,
umiejętności komunikacji, autoprezentacja.

Podczas warsztatów przewidziano również czas, w którym rodziny spęćzą wspólne chwite mogąc się
cieszyć się pięknem i urokami potshch gór oraz bogactwem traĄlcji tutejszych górati. Po petnej
wspaniatych wrażeń przejażdżce kuligiem, uczestnicy Ędą rrpgti ogrzrc, się przy palenisku, upiec
kietbaski. Uczestnicy warsztatów odkryją swoisty ktimat regionu (zorganizowany program artptyczny dla
dzieci i dorostych przez miejscowego Animatora-górala). Ponadto Ędą zorganizowane różne konkursy z
nagrodami dta rodzin uczestniczących w imprezie.

Ta część warsńatów to prezentacja atternatywnych form spędzania wolnego czasy w formie swoistego
treningu zachowań.

Projekt zostanie posumowany na stronie www organizatora gdzie w ramach dokumentacji zostanie
utworzona galeria zdjęc.



9 am

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01 .10.201 r. do ż0.12.ż0l3r.
Poszczególne dziatania w zakresie

real'izowanego zadania
pub[icznegola)

Terminy realizacji
poszczególnych dziatań

Oferent lub inny podmiot
odpowiedziaIny za dziatanie w
zakresie realizowanego zadania

oub[iczneso

Rekrutacja uczestników projektu
ok 1'l0 os.

Opracowanie, administracja
podstrony www projektu oraz
gaterii zdjęć na stronie www

organizatora - komplet;

Organizacja warsztatów
wyjazdowych (2);

podsumowanie i rozliczenie
projektu

październik - grudzień 20'l3

październik - grudzień 20'l3r

październik - grudzień 20'l3r

grudzień 2013r

Stowarzyszenie,,,Przystanek", Sz. p
nr 14w Rudzie Sląskiej,

Stowarzyszenie,, Przystanek"

Stowarzyszenie,,Przystanek"

Stowarzyszenie,,Przystanek"

1 0. Zakładane rezultatv realizacii zadania publiczneqo15)
Rezultatv twarde:

przeprowadzenie 2 warsztatów wyjazdowych dta ok 1 10 os. (rodzin) - w tym 4h warsztatu oraz 4h
treningu zachowań.

Rezultatv miekkie:
- dostarczenie pozytywnych wzorców spędzania czasu wolego z rodziną, wzmacnianie więzi rodzinnych,
- dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie sprawnej komunikacji dorosty/dziecko,
- dostarczenie wiedzy w zakresie metod wychowawczych jakie należy stosowaĆ w procesie rozwoju

dziecka w celu prawidtowej jego stymulacji,
- wyrównywanie deficytów dziecka powstałych w wyniku wychowywania się w dysfunkcjonalnym
środowisku,
- podwyższenie umiejętności uczestników w zakresie kompetencji osobistych, które umożliwią

realizacj ę wtasnych potencjatów,
- podwyższenie umiejętności współpracy, komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, podejmowania

decyzji oraz rozwiązywania problemów,
- podwyższenie świadomości o podstawowych zagadnieniach dotyczących praw dziecka w aspekcie jego

ania i funkcjonowania w rodzinie.

lV. Ka[kulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

b
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6
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Ogółem: 12500 9550 750 ż200

2. PrzewiĄpvane źródła finansowania zadania publicznego

Uwagi, które mogą mieć znaczenie pr4y ocenie kosztorysu

kosztv mervtoryczne

ad. 1. Koszty trenerów warsztatów wyjazdowych:

Zajęcia Ędzie prowadzito tącznie 4 trenerów (po dwoch trenerów na jednych warsztatach ) - czas 1

warsztatu przewidziano na ok 4h (zgodnie z konspektem) * 4h (trening zachowań - opieka nad

uczestnikami warsztatu) - łączny koszt wynagrodzenia dta trenera za caty warsztat tj. 8h, w tym

przyrgotowanie materiatów dydaktycznych do jego realizacji to koszt: 300 zt) - z czego laryota:

200 zt Ędzie stanowić wynagrodzenie finansowe (urnowa cywitro-prawna), a kwota: 100 zt

Ędzie rozliczona w formie Świadczenia wolontarystycznego (niefinansoury wktad oferenta).

ad. 4. Koszty zorganizowania warsztatów wyjazdowych:

W sktad tych kosztów wchodzi zakup materiatów niezĘdnych do realizacji tego dziatania

a. koszty transportu ( 2 wyjazdy) ok 2400 zt;

{

1
Wnioskowana kwota dotacji

9550.00 zł 76,40%

2 srodki finansowe wtasne"}
750.00 zt 6.00%

3
Srodki finansowe z innych źródet ogółem (środki finansowe
wymienione w pkt 3.1-3.3)1l)

0.00 zt 0.m%

3.1
wpłaty i optaty adresatów zadania prblicznego"}

0,00 zł o.Wń

3.2

środki finansowe z innych źrodeł pubticznych (w szczególnosci:
dotacje z budżetu państwa tub br.dżetu jednostki sannządu
terytorialnego, fundusąy celowych, sroki z fundusry strukturalnych )'7}

0.00 zt o,wo
3.3

pozostałe"}
azł 0,6%

4
Wktad osobowy (w tym świadczenia wolontańus4y i praca społeczna
członków)

Z2ffi.ffi zt 17,6trń

5 Ęółem {środh wymienione w pkt 1-4)

12500.00 zt 1ffi%
3 inansowe środki z innych źńdeł 1

Nazwa organu administracji
pubticznej lub innej
jednosth sektora finansów
publ,icznph

kwota środków
(w zł)

lnformacja o tym c4y wniosek
{oferta) o pr4znanie środków

został(-a) rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy też nie

zostat(-a) jeszcze
rozpatrzonv{-a)

Termin rozpatrzenia w
prrypadku wniosków {ofert)
nierozpatrzonych do czasu
złożenia niniejszej oferty

Nie dotvczv TAKlNlE
TAK/NlE|
TAK/NlE,
TAK/NtE1}



b. koszt atrakcji(kutig, poczęstunek, napoje, stodycze, drobnych upominków-nagród, mateńatów do

reatizacji wa§ztatóW itd. na 2 warsztaty wyjazdowe) ok. 4200 zt;

c. koszty kierownika imprezy wyjazdowej(niezbędny ze wzgtędów organizacyjnych oraz

obowiązujących przepisów) - odpowiedzialnego za bezpieczny transport grupy uczestników

warsztatów na miejsce warsżatów i z powrotem - koszt na os. to 150 zł, tącznie 300 zt w

związku z 2 warsztatami wyjazdowymi;

d. ubezpieczenie grupy ok. 200 zt;

d. optata za usługi telekomunikacyjne - (karty do telef. przenoŚnych komórkowych niezĘdnych dla

kierowników imprez wyjazdowych tj. warsztatów)- niezĘdne do organizacji przedsięwzięcia ok 100

z|.

V. lnne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzlatania przy realizacji zadania pubticznegou)

W projekt bezpośrednio zaangażowane Ędzie kilkanaście osób, wśród cztonków i wolontariuszy i innych
osób związanych z nasząorganizacją. Osoby te od wietu tat ws$tpracują ze stowarzyszeniem, z
powodzeniem wspótuczestnicząc w reatizacji zadań i programów:

W skład kadry realizującej projekt wchodzą:
Trenerzy - specialiści ( os. z odpowiednimi kwatifikacjami zgodnymi z wymogami projektu),

Animatorzl - trenerzl ( os. z odpowiednimi lłvatifikacjami zgodnymi z vqymogami projektu),

Wolontariusze - ( os. pomagające prry reatizacji projektu},

Kierownicv wvcieczek (warsztatów wviazdowvch} - (os. z odpowiednimi kwatifikacjami},

Koordynator projektu (os. z odpowiednimi kwatifikacjami),

Księggwa projektu (os. z odpowiednimi kwatifikacjami),

Osoba administrująca stronę www oferenta.

2.Zasoby rzeczowe oferenta przewidy,,rane do wykorzystania pr4y realizacji zadaniats}

Stowarzyszenie Ą6ponuje wtasnym lokalem (dwa pomieszczenia). W jednym z pomieszczeń (w petni
unnbtowanym i po remoncie - telefon, intemet, komputer, drukarka) zostanie zorganizoware biuro
projektu i reatizowane Ędą tam przyjęcia beneficjentów pr{ektu(zapisy w ramach rekrutacji) Ędzie
stuż$o ono również do sprawnej koordynacji zadania (punkt kontaktowy, spotkania, przygotowania do
realizacji programu w ramach projektu).W projekcie przewidziano udziat partnera (nieformalnegq} -

Szkoły Podstawowe j nr 14 w Rudzie Śtąskiej, który w ramach umowy ustnej Ędzie udzielat nam
niezĘdnego i koniecznego wsparcia zarówrp rnerytoryczrego jak i rzeczowego.

Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju
ze wskazaniem. które z tvch zadań reatizowane z administrac

q
J

§towarąlszenie powstato 02.0ó.2005 r. W ostatnich latach stowarz}§zenie ,,Prz7stanek" podejmowato
szereg dziatań mających na celu szeroko rozumianą pomoc tokalnej społeczności. Były to m. innymi
korepetycje (językr obce, matematyka, potski itd.) - w ramach wyrównywania szans edukacyjnych,
szkotenia mtodzieży i wolontariuszy w zakresie animacji kultury i sztuki - w ramach podwyższania ich
kompetencji, organizacja imprez plenerowych dla dzieci (minfestyny), organizacja połkotonii tetnich i
zinnvqych w okresie wakacyjnym oraz wielu wycieczek dta dzieci w partne§twie z rudzkimi szkotami - w
ramach wyrównywania szans w turystyce i krajoznawstwie a także realizacja projektÓw dotyczący
zagospodarowaniu czasu wotnep dzieci i mtodzieży. Wymienione dziatania realizowane byty w oparciu o
środki z budzetu Miasta Ruda śtaska w ramach konkursu ofert. Nasza a od 2@8r do 2013r



zrealizowata we wsŃpracy z miastem ok. 18 projektów na tączną kwotę dofinansowania ok. 88 000 zt.
Ponadto od 4 lat w siedzibie stowarz}szenia prowadzorr jest poradnictwo (prawo rocżinne i opiekuńcze,
umiejętne rozwiąywanie konftiktów w rodzinie, mediacje) dta uczniów, roćziców i naucąrcieti. Osobom
zainteresowanym udzielono porady obywatelskiej i prawrej (zarówno w formie ustnej jak i np.
zredagowania pism). Wiele spraw zatatwianych byto w Ścistym partnerstwie z Rudzkim Stowarzyszeniem
Pomocy Ofiarom Przestępstw. Równocześnie ,,Pra7stanek" prowa&i dziatania lobbystyczne mające na
cetu poprawę sytuacji dzieci i mtodzieży z grupy źw. podwyższonego ryzllka,

W 2009 roku ,,Przystanek" przptąpit do formalnego partnerstwa z RSPOP w zakresie realizacji projektu
FlO (Mam naście lat - jestem świadomym obywatelem) - zakres partnerstwa obejnnwat (korsultacje,
wyktady, tekcje dla uczniów), przy czym ,,Pr4rstanek" czynnie uczestnic4yt w realizacji projeKu.
W 2010 roku nasze stowar4yszenie zrealizowato projekt pn: ,,Jestem dzieckiem - mam swoje prawa" w
ramach konkursu FlO - ogtoszonego przez lrĄPiPS, na który organizacja otrzymała dofinansowanie w
wysokości 39 875 zt. Projekt obejmuje swym zasięgiem większość szkót podstawowych i gimnazjów w
Rudzie Stąskiej oraz szkoty w miastach ościennych (tącznie 55 szkót}. W ramach projektu przeprowadzane
są zajęcie edukacyjne w klasach na temat praw dziecka (tącznie ł00 ktas). Zajęcia szkotach
przeprowadza przygotowana pod względem merytorycznym kadra wykładowa (tącznie 25 os). w kwietniu
2011 roku nasza organizacja rozpoczęła realizacje p.rojektu pn. "Rudzki OśrodekWolontariatu, na który
otrzymata dofinansowanie z budżetu Miasta RuĄ Sląskiej, W l,ipcu 2011 r stowar4yszenie rozpoczęto
reatizację projektu pn" C}xesz pomagać - zostań wolontańuszĘm", który Ęt wsp&finansowany ze
środków Ministra Pracy i Polityki Spotecznej na kwotę w wysokości 40 000 zt. Obecnie Stowarz}rszenie
rozpocznie reatizację koĘnego projektu pn. ,,Uczę się i Pomagam" w ramach EFS na kwotę 18ż 459,88 zŁ

Stowarzynzenie "Pr4rstanek" niemal we wszystkich swoich dziataniach podejmuje wspótpracę
(partnerstwa formalne i nieformalne) z różnymi instytucjami administracji pubticznej i organizacjami
pozarządowymi, dzięki czemu osiąga zamierzone cete z pożądanym skutkiem. Organizacja jest w fazie
intensywnego rozwoju ze względu na zasoby ludzkie jak i na partne§twa, jakie zawiera w kotejnych
etapach swojej dziatatnoŚci.

4. lnformacja, cry oferent/oferenci') przewiduje(-ą) ztecać realizację zadania pubticznego w trybie,
o którym mowa w art.16 ust.7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2ffi3 r. o dziatalnoŚci pożytku publicznego i
o wotontariacie

Oświadczam, że:
1) proponowane zadanie publiczne w catości mieści się w zakresie dziatalności pożytku publicznego

oferenta);
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy nie pobieranie opłat od adresatów zadania;
3 )oferent jest zruiązany niniejszą ofertą do dnia 20. 1 2.201 3 r;
4} w zakesie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i

przekazpłaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do sptemów informatycznych,
osoby, których te dane dotyczą złoĘły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. zżOO2 r. Nr 101 ,pz.976, z pżń. zm|;

5) oferent sktadający niniejszą ofertę nie zalega z optaceniem należności z §Ąutu zobowiąań
podatkowych / s kłade k na ubezpiecze nie spoteczne' ) 

;

6) dane okślone w części l niniejszej oferty są zggdne z Krajowym Rejestrem Sądowym/wtaŚciwą
ewidencją');

7) ws4ystkie podane w ofercie oraz zatącznikach informacje są zgodne z aktualnym starnm prawnym
i faktycznym

-Ę;ffiJpffi,fr:"ixff*

u,0.Osiedlowa l
41-710 Ruda Śląska
NIP 64 12354408

,l

Nie



oferenta/oferentówl)

*,^...ł. 8,.€ś,...Z ę. !9.y

Załącznih:
1. Kopia aktualrrego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru tub ewidencjiŻo)
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów sktadająrych ofertę wspotną niż
wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub inrngo wtŃciwego Ęestru - dokument
potwierdzająry upoważni,enie do ćziatania w imieniu oferenta(-Ów).

Poświadczenie ztożenia ofeńf}

Adnotacje urzędowe's)



Program profilakĘczny Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Mlodzieży
,,Przystanek'o w Rudzie §ąskiej na lata żal2nlrc

Program profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych dzieci t łŃodzieĄ uczestniczących
w realizowanych pĄektach profilaktycznych oraz potrzeb środowiska wychowawczego
stowarzyszenia. Jest spojny ze Statutem stowarzyszenia.

Adresatami dzińń w ramach programu profilaktycznego są dzieci, młodzież, rodzice, kadra
wychowawcza oraz społeczność lokalna. Realizacja programu przyniesie efekty w postaci
podniesienia świadomości adresatów, przyczyni się do podwyzszenia ich praktycznych
umiejętności radzenia sobie z problemami otaczającego świata.

Cele
Podniesienie świadomości wśrod dzieci i młodziezy w zakresie profilaktyki alternatywnej jako
jednego z czynników chroniących ich przed podejmowaniem zachowań ryzykownych (uzylłki,
środki odurzające itp"),

Poprawę stanu fizycznego i psychicznego dzieci i młodziezy z grupy tzw. podwyzszonego ryzyka
poprzęz pfezentowanie prawidłowych form spędzania wolnego czasu oraz treningi zachowań
społecznych,

Promocję zdrowego stylu życia jako element świadomego wyboru na korzyść supy rówieśniczej,
rodziny, społeczności (wypoczynek i rekreacja na świeżym powietrzu, integracja i zacieśnienie
przyjńni w grupach rówieśniczych),

Prowadzenie terapii uzaleznień, terapii rodzinnej, terapii indywidualnej, poradnictwa,
psychoterapii, grup wsparcia i innych form pomocowych wspierania osób uzaleznionych i
wspołuzaleznionych oraz p otrzebuj ącym tego rodzaju po mocy,

założeniaz
przeciwdziałani e uzależnieni om,
Przeciwdziałanie agresji i przemocy,
Aktywizacja społeczności naszej organizacji na rzecz wspołpracy ze środowiskiem lokalnym,
Indywidual izacja pracy wychowawczej i edukacyjnej oraz wspomagaj ącej,
WspĘraca stowarzyszenia w zakresie dzińań profilaktycznych z:
Komendą Powiatową Policji, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Poradnią Psychologiczno
Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, pielęgniarką szkolną i innymi, w zalezności od potrzeb.

Metody:
Poznanie nowych, alternatywnych form spędzania wolnego czasu, treningi zachowań (wypoczynek
i rekreacja na świezym powietrzu, integracja i zacieśnienie przyjaźni w grupach rówieśniczych),

Rozwoj różnego rodzaju zainteresowań i uzdolnień tych dzieci, ktorych trudna sytuacja finansowa
rodziców nie pozwala na korzystanie z zĄęć podobnego typu, organizowanych odpłatnie (zĄpia z
animacj i kulturalno- o światowej, szkolenia, kursy),

Dostarczenie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu przez podniesienie sprawności
ftzycznej i psychicznej dzieci i młodziezy poprzeż gry, zabawy, konkursy, wycieczki, zawody
sportowe, itp. 

ł



Wzmacnianie więzi rodzinnych oraz wśrod uczestników realizowanych projektow
profilaktycznych, nawiązywanie przez nich przylaźni, zdobycie nowych doświadczeń i
umiejętności np. wspołdziałania w grupie, radzenia sobie z własnymi problemami. Wyrabianie w
młodych ludziach zdrowego przygotowania do samodzielności, dązenia do realizacji własnych
pomysłow na zycie w zgodzie z normami społecznymi i wzmacnianie w nich poczucia wartości.

Zmiana przekonń normatywnych dotyczących możliwości realizowania własnej aktywności
poprzez -wolontariat tzn. udział w propozycjach przygotowanych w ramach realizowanych zadań
tj iWodzieżowe Centrum Wolontariatu, biuro ds. wolontariatu,

Ochrona praw dziecka i przeciwdżałanie przemocy między innymi w ramach funkcjonującego
punktu konsultacyjnego ds. Ochrony Praw Dziecka,

Przygotowanie kadry (szkolenia" warsztaty itp ) do pracy z uczestnikami realizowanych
profilaktycznych zadah publicznych, która wspiera promowanie następujących obszarów:

Przeci wdziałani a przemocy.
nauka asertywnego rozwiązywania problemów,
nauka umiejętnej oceny własnych zachowń,
umiejętność okarywania uczuć i opanowywania emocji.

Ksaahowanie prawidłowych relacj i międzyludzki ch :

wpajanie nawykow kulturalnego zachowania,
ksaałtowanie kultury języka,
promowanie postawy szacunku do siebie, innych i otoczenia,
poznanie zasad prawidłowej komunikacj i międzyludzkiej,
uczenie się tolerancji w stosunku do drugiego człowieka,
uczenie się umiej ętności rozwiązywania konfl iktow bez używ ania przemocy,
rozwijanie empatii.
poznawanie swoich mocnych stron,

przeciwdziałanie uzależnieni om :

przeciwdziałanie zjawisku picia alkoholu przez dzieci i młodziez.
przeciwdziałanie zjawisku palenia tytoniu przez dzieci i młodziez.
przeciwdziałanie zjawisku używania narkotykow i środków odurzających przez dzieci i młodziez.

Sposoby realizacji:
organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich oraz feńi zimowych,
organizacja imprez rekreacyjny np. festynów, mini festynów dla społecmości lokalnej,
organizacja imprez turystycznych np. wycieczek kĄoznawczych, przedmiotowych itd.,
organizacja zawodów sportowych, spartakiad i olimpiad dla społeczności lokalnej,
organizacji imprez kulturalnych,
organizacj a szkoleń, kursów, warsztatów, konferencj i, seminariów itp.,
punkty konsultacyjne, poradnictwo obywatelskie, terapie uza|eżnieh, grupy wsparcią
udziń w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach, seminariach itp.

l,
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Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznegoZałączniknr1

W skład kadry realizującej projekt wchodzą między innymi:

Anna Szvmańska:Nauczyciel Zespotu Szkót Specjalnych Nr 3 im. Św. Łukasza ok. 2007 roku

lnstruktor harcerski od 2003 roku; Nr książeczki harcerskiej Seria KT L.lż4;
Szczepowa 17 Rudzkiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych ;

z-ca Komendanta Hufca ZHP uda Śtąska
Wyktadowca w ramach projektu ,,Jestem dzieckiem- mam swoje prawa"
Wyktadowca w ramach projektu ,,Chcesz pomagać- zostań wolontariuszem"
Asystent kierownika w ramach projektu ,,Chcesz pomagać- zostań wolontariuszem"
Studia [icencjackie: kierunek Pedagogika w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalizacja-
oligofrenopedagogika; Nr dyplomu 74178 Akademia Pedagogiczna im, Komisji Edukacji Narodowej w
Krakowie
Studia magisterskie: kierunek Pedagogika w specjalności Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką; Nr
dyplomu Z7586 / HP / 09 Uniwersytet Opotski
Studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna; Nr 8983 Gnieźnieńska lNyższa Szkota Humanistyczno-
Menadżerska,,Milenium "
Studia podyplomowe: Wychowanie przedszkolne; Nr 8982 Gnieźnieńska \Nyższa Szkota Humanistyczno-
Menadżerska,,Mi lenium "
Szkota policealna ,,Profesja" Centrum Ksztatcenia Kadr;
kierunek" lnstruktor terapii uzależnień" Nr dyplomu 396/2006
Certyfikat Lidera Edukacji narzeczZrównoważonego Rozwoju Nr 0'|8 wydany przez Śtąski Ogród
Botaniczny (ticencja na prowadzenie zajęć z zakresu programu ,,Bliżej Ogrodu, btiżej Natury btiżej
Cztowieka" )

Kurs: Wstępny kurs cztonków zespotów trenerskich NGOs Nr żlKKK/ż010
Warsztat ,,Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w lnternecie" Nr 34lWBwl/2009
Kurs dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i mtodzieży. Nr żż/RlK/07
Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży Nr 'l89lw/2005
Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych, Nr 18/R/kw/06
Kurs dla animatorów kultury sportu i rekreacji , Nr 4/R/05
Szkolenie,,Wyzwania stojące przed organizacjąwychowawcząwXXlwieku" Nr 135/20'l0ll
Szkolenie ,,Zarządzanie organizacją pozarządową- opisy funkcji, struktura organizacji" Dyplom Nr
166/2010/lszkotenie dta kandydatów na wolontariuszy w ramach zadania publicznego ,,Rudzki Ośrodek
Wolontariatu" Nr 70lROW l2011

Szkolenie dla koordynatorów wolontariuszy w ramach zadania publicznego ,,Rudzki Ośrodek
Wolontariatu" Nr 29lROW lż011
Szkolenie dta wykładowców w ramach projektu pn. ,,Chcesz pomagać- zostań wolontariuszem" Nr
1ż/ww/ż011
Szkolenie ,,Jak zdobyć i zatrzymac wolontariusza" Nr EZC.903Zl-Z58l05
Kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli - Warsztat ,, Trudne zachowania dzieci i rozwiązywanie
konftiktów-wczesna profilaktyka zachowań aspotecznych ". Nr 65 l ż008 / 104ż
Kurs doskonatenia zawodowego nauczycieli - Warsztat .Trzy kroki w przyszłośc dziecka- Znam swoją
wartość". Nr 78 l 2008 / 1ż7 1
Kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli
rozmawiać". Nr 6712008/'l 089
Kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli
twórczy". Nr ó8l2008/ 1 1 'l 1

- Warsztat .Trzy kroki w przyszhośc dziecka- Potrafię

- Warsztat ,rrzy kroki w przyszłośc dziecka- Jestem

Warsztat ,,Podstawy profitaktyki uzależnień" dokument wydany przez MOPiRPA w Rudzie Śtąskiej
Warsztat,,Dzieci zrodzin z problemem alkoholowym" Nr DA/'t /01lZ0O8
Szkolenie,,Zrozumieć narkotykową rzeczywistość " N r 7N l ż0 / Xll / ż008
Warsztat ..HlV/AlDS- iest nie ma?" Nr HA/7ż/01lż010



5zkoIenie j osobisty- autoprezentacja" Nr EFS /7 .ż.2-/ 998 / 06 /ż009
Warsztaty metodyczne z pedagogiki zabawy pn. ,,Kreacje balonowe" Nr 3/kb/2011
Warsztaty metodyczne z pedagogiki zabawy pn. ,,Zabawy z chustą animacyjną" Nr 8/kb/2011
Szkolenie dla wyktadowców w ramach projektu pn. ,,Jestem dzieckiem- mam swoje prawa" Nr 3/p/20'l0
Szkolenie ,,Pedagogika zabawy- zabawy przeciwko agresji i twórcze rozwiązywanie problemÓw" Nr M-
10/05 /11143/żs
Szkolenie ,,Zdrowie psychiczne ucznia- Katejdoskop uczuć. Praca z dziećmi i mtodzieżą z zaburzeniami
zachowania i emocji". Nr M-10/0216ż52/75
Szkolenie podstawowe z pierwszej pomocy Nr 1óó3l2010

Warsztat ,,Zajęcia socjoterapeutyczne z wykorzystaniem pedagogiki zabawy" Nr 1238/Ti 06

Edvta Hulboi:Uniwersytet Opotski - studia magisterskie uzupełniające, kierunek: pedagogika,
specjalność: praca socjalna
Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu (opieka naukowo- dydaktyczna Uniwersytet Stąskie w Katowicach)-
studia tecencjackie, kierunek: pedagogika, specjatnoŚĆ: resocja[izacja
SZKOLEN lA / KURSY SPECJALlSTYCZNE:
Centrum Mediacji Rodzinnych i Psychoterapii w Katowicach :

Szkotenie ,,Mediacje Rodzinne" - certyfikat akredytowany przez European Forum for Training and
Research ln Family Mediation (230 godzin)
POZOSTAŁE SZKOLENlA l KURSY:
lenie dla osób pracujących w punktach konsultacyjnych d[a osób z problemem alkohotowym i ich rodzin
szkolenie ,,Trening zastępowania agresji - szkolenie trener skie"
kurs ,,Praktyk Treningu zastępowania agresji (ART)"
szkolenie ,,Realizacja działań profilaktycznych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych"
szkolenie ,,Kryzys w życiu dziecka. Skuteczna pomoc. Zachowania autoagresyjne i samobójcze"
szkolenie ,,Bezpieczeństwo w szkotach. Profitaktyka uzależnień wŚród mtodzieży"
szkolenie dotyczące podstawowych zagadnień z dziedziny profitaktyki uzależnień od narkotyków
szkolenie ,,Budowanie strategii pracy z dzieckiem"
doskonalenia zawodowego nauczycieli ,,Wybrane techniki pracy z dziećmi"

kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli ,,Trudne zachowania dzieci i rozwiązywanie konftiktów -

wczesna profitaktyka zachowań aspotecznych"
kurs doskonalący: realizator programu profilaktycznego d[a młodzieży :Jestem sobą"
doskona[ący: realizator programu profilaktycznego d[a mtodzieży,,TUKA/ N "

szkolenie ,,Medyczne i psychotogiczne aspekty HlV/AlDS"
ie,,Dopalacze- interwencja psychologiczna"

PRZEBlEG PRACY ZAWODOWEJ:
17.04.ż0O7r. - 1ż.O8.żOO7r. ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śtąskiej- staż zawodowy na

stanowisku opiekunka dziecięca

Magdalena Jawornicka: Szkolenie Animator grup dziecięcych i młodzieżowych - Nr 33/an/09,
Warsztat Podstawy profilaktyki problemowej - Nr PPP/40/06/2010, Szkolenie Animator czasu wolnego
- Nr 1/acw/ż}l1r, Warsztaty pedagogiki zabawy ,,Kreacje balonowe" - Nr 6/kb/2011, Warsztaty
pedagogiki zabawy,,Zabawy chustą animacyjną" - Nr 6/kb/ż011, studentka - kierunek germanistyka
(studia magisterskie) - specjatność nauczycie[. W projekcie odpowiedzialna między innymi za
przeprowadzenie gier terenowych, mi ni festynu, pikni ku rodzi nnego, itd.

Agnieszka Sancewicz - Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku nr 44/w/ż010, Szkolenie
pn. Animator grup dziecięcych i młodzieżowych nr 15lan/ż010, Warsztat pn. Podstawy Profitaktyki
Problemowej nr PPP/44/06/2010, Warsztaty metodyczne z pedagogiki zabawy pn, ,,Kreacje balonowe"
nr 7lkblż111, Warsztaty metodyczne z pedagogiki zabawy pn,,,Zabawy z chustą animacyjną" nr
 lkb/ż011, Kurs dla opiekunów wycieczek szkolnych- nr 1/owlż)lZr.W projekcie odpowiedzialna
między innymi za przeprowadzenie gier terenowych,mini festynu, pikniku rodzinnego, itd.

Marzena Nieiadlik - Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych -nr 1 /kw /żOlż, Kurs dla
Wychowawców placówek wypoczynku dta dzieci i młodzieży Nr 42\w\09, Kurs dla Kierowników
wypoczynku dla dzieci i młodzieży Nr 8\k\20,10, Warsztaty metodyczne z pedagogiki i zabawy Nr
9\kb\2011. Szkolenie tacia Nr 5\ra\2010 z04,1 ż.ż0l0r.. Szkolenie



Pedagogika zajęć, proces nauczania, metodyka Nr 3\pz\2010, Szkolenie pn. Animator czasu wolnego -

nr 'l5\acw\2010.W projekcie odpowiedziatna między innymi za przeprowadzenie gier terenowych,mini
festynu, pikniku rodzinnego, itd.

Piotr Płonka: nauczyciel, animator (Szkolenie Animator grup dziecięcych i mtodzieżowych) ,

ukończony Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek historia, specjatizacja nauczycielska, studia
stacjonarne uzupetniające magisterskie, 2008 - 20'l1 Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek
historia, specjalizacja nauczycietska, studia stacjonarne licencjackie (nr dyplomu: 399ż3, wystawiony 5

tipca 201'l r.),05.'|ż.ż010 Pedagogika zajęć, proces nauczania, metodyka (Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci iMtodzieży,,Przystanek" w Rudzie Sląskiej) (nr 12lpz/ż010), Kurs dla wychowawców
wypoczynku dzieci i młodzieży z 2O1O Nr 1ż5lwlż010

Joanna Golicz: - posiada odpowiednie kwatifikacje do realizacji projektu. Obecnie stuchacz lll semestru
lnstytutu Psychologi Stosowanej na kierunku psychoterapia - specjalność (terapia uzależnień, rodzinna,
grupowa, indywidualna), mediator, ukończony kurs pedagogiczny dta wykładowców, szkolenie dla
trenerów. Ponadto ukończone szkolenie pn. ,,Zarządzanie projektem" - zorganizowanym przez
Regionalna lzbę Gospodarczą w Katowicach - 2010 r. - nrRlG/7.ż.ż/39/ż010, Szkolenie pn.7arządzanie a
organizacja pracy, delegowanie zadań - zorganizowanego przez Rudzką Agencję Rozwoju ,,lnwestor" w
Rudzie Stąskiej - 2009 r. nr EFS/7.ż.Z/661l04/ż009, Szkolenie pn. ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi w
organizacjach pozarządowych" - organizowane przez Stowarzyszenie Wspierania lnicjatyw 5potecznych
Meritum w Katowicach - 2007 r., Sympozjum pt. ,,Rodzina z problemem alkoholowym. Jak jej pomóc?"
- 700ż r., Szkolenie ,,Podstawy profilaktyk,i problemowej"- organizowany w Miejskim OŚrodku
Profilaktyki i lntegracji Spotecznej w Rudzie Stąskiej - ż006 r.,Kurs z zakresu organizacji i obsługi
wypoczynku dla dzieci i młodzieży - ukończony w ,,Akademii Przygody Rudzie Śtąskiej.

Przewidziano również pomoc wolontariuszy zbazy danych Rudzkiego Ośrodka Wolontariatu.

Obsada kadry przewidziana do realizacji zadania może się zmienić zprzyczyn niezateżnych od oferenta.


