UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta
2. Tryb, w którym złożono ofertę

Prezydent Miasta Suwałk
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1)

6a) ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania
alkoholizmowi i przemocy w rodzinie
32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

4. Tytuł zadania publicznego

Pielgrzymka trzeźwościowa do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2017-08-01

Data
zakończenia

2017-08-20

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
nazwa: Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "filar"
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000080030
adres siedziby: Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, poczta: Suwałki
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: sskafilar@onet.pl, telefon: 791104708
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Arletta Schyllo, adres e-mail: arletta.s@op.pl, telefon: 791104708

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
W ramach zadania planowana jest rodzinna pielgrzymka trzeźwościowa do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu.
Uzależnienie od alkoholu, obok innych środków psychoaktywnych należy do największych zagrożeń moralnych naszego
społeczeństwa. Dlatego też Duszpasterstwo Trzeźwości obok różnych działań na polu pracy z uzależnionymi, stawia sobie
za cel między innymi wyrobienie odpowiedniej postawy wobec uzależnionych, wychowanie do trzeźwości, kształtowanie
nowych obyczajów a także wskazanie osobistego przykładu abstynencji i modlitwy. Przez to budujemy wspólnie nową
kulturę życia, w którym alkohol nie jest fundamentem rodzinnych i przyjacielskich spotkań ani nie wypełnia każdej nowej
chwili.
Szczegółowy harmonogram:
01-13 sierpień 2017 r- rekrutacja, przygotowanie dokumentacji, organizacja logistyczna pielgrzymki
14 sierpień 2017 r. - godz. 5.00 wyjazd autokaru z pętli autobusowej przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach, godz. 5.15
wyjazd z parkingu z ul. Kościuszki przy Urzędzie Miejskim. Wieczór - zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma
15 sierpień 2017 r. - zwiedzanie z przewodnikiem, wspólna Droga Krzyżowa, wspólny miting
16 sierpień 2017 r. - msza św. w intencji rodzin, powrót do Suwałk w godz. wieczornych
17-20 sierpień 2017 r. -rozliczenie zadania.
Cel realizacji zadania
Głównym celem zadania jest
1. kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do całkowitego powstrzymywania się od picia wszelkich napojów
alkoholowych.
2. wskazywanie negatywnych skutków nadużywania alkoholu i innych środków zmieniających świadomość.
3. promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.
Miejsce realizacji zadania
Licheń
Grupa odbiorców zadania
Adresatami zadania publicznego będą osoby dorosłe uzależnione, współuzależnione. Niejednokrotnie całe rodziny (około
40 osób). Wszyscy adresaci wchodzą w skład rodzin głównie z problemem alkoholowym z terenu miasta Suwałki. Jako
sposób dotarcia do opisanych adresatów zadania zastosujemy wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Stowarzyszenia i innych współpracujących w tym obszarze organizacji pozarządowych. Z uwagi na ograniczoną liczbę
miejsc w rekrutacji będzie liczyła się kolejność zgłoszeń.
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Członkowie zarządu stowarzyszenia nieodpłatnie zajmą się koordynacją merytoryczną oraz obsługa księgową zadania.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
Liczba osób, którzy wezmą udział w pielgrzymkach trzeźwościowych – ok. 40
Liczba pielgrzymek -1
Pielgrzymki dają możliwość bliższego poznania się ludzi, którzy na co dzień nie mają ze sobą zbyt częstych kontaktów. Są
także szansą na duchowe wzmocnienie w postanowieniu dalszego zachowania abstynencji. Uczestnictwo w pielgrzymkach
daje również oprócz przeżyć duchowych możliwość wzięcia udziału w nocnych mityngach przeznaczonych dla osób
uwikłanych w różne uzależnienia, poznawanie innych ludzi i nawiązywanie z nimi bliższych znajomości i współpracy.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

do poniesienia ze
środków finansowych
do poniesienia z
własnych, środków
wnioskowanej dotacji
pochodzących z
3)
innych źródeł, wkładu
(zł)
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity(zł)

1

Usługa transportowa (Suwałki-LicheńSuwałki)

4 100,00 zł

3 000,00 zł

1 100,00 zł

2

Koszty zakwaterowania (grupa)

2 500,00 zł

0,00 zł

2 500,00 zł

6 600,00 zł

3 000,00 zł

3 600,00 zł

Koszty ogółem:
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Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i fizycznym;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
bezpieczenie społeczne.

.............................................
.............................................
.............................................
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

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.
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3)
Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4)
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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