URZĄD MIASTA
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Ostrowiec Św., dnia 28.05.2018 r.

OFERTA — Stowarzyszenia Szachowego „Hetman" z siedzibą w Ostrowcu
Świętokrzyskim, ul. Aleja 3 Maja 6

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, uznając celowość realizacji zadania
publicznego pn. „Wakacje z szachami 2018" z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza w załączeniu ofertę złożoną
przez Stowarzyszenie Szachowe „Hetman"
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia można zgłaszać uwagi dotyczące
niniejszej oferty.
Uwagi należy składać w formie pisemnej w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych
w Urzędzie Miasta, pok.108.
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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNE o r

23. 05. 2018
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POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

1
POdpA
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonym
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranieVniepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź,
pozostawiając prawidłową. Przykład: „pobieranie/niepobieranie".
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I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta
2. Tryb, w którym złożono ofertę

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

3. Rodzaj zadania publicznegol

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

4. Tytuł zadania publicznego

Wakacje z szachami 2018

S. Termin realizacji zadania publicznego21

Data
rozpoczęcia

15.06.2018r

Data
zakończenia

31.07.2018

II. Dane oferentaj-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)
Stowarzyszenie Szachowe Hetman
Aleja 3 Maja 6
27-400 Ostrowiec świętokrzyski
KRS nr 0000496126
NIP 661-237-00-56
REGON 260748234
PEKAO S.A.: 30 1240 1385 1111 0010 6187 3554
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)

ANNA CHOINA—Prezes Zarządu
te1.604-077-595
hetman.ostrowiec@op.pl
email: anna.choina@op.pl
www.hetman-ostrowiec.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
ł. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczegolnosci celu, miejsca jego
realizacji, grupy odbiorców zadania, przewidywanego do wykorzystania wkladu osobowego lub rzeczowego.
"Wakacje z szachami" to systematyczne zajęcia z zakresu nauki gry w szachy dla dzieci i młodzieży — mieszkańców Gminy Ostrowca
Św., którzy spędzają wakacje letnie w naszym mieście. Oferta jest skierowana do dziewcząt i chłopców niezrzeszonych w naszym
klubie, rozpoczynających swoją przygodę z szachami. Głównym celem akcji jest zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu
wolnego w tegoroczne wakacje letnie. To właśnie w tym czasie najmłodsi są narażeni na różnego rodzaju zagrożenia życia
codziennego. Jak wskazują badania, brak możliwości zagospodarowania czasu wolnego rodzi wśród dzieci i młodzieży zachowania
patologiczne. Jednym z głównych problemów z jakim spotykamy się wśród najmłodszych jest używanie przez nich różnego rodzaju
używek. Z każdym rokiem można zauważyć, że zainteresowanie używkami w różnej postaci wśród dzieci 1 młodzieży wzrasta,
natomiast, co jest zjawiskiem niepokojącym, wiek pierwszego kontaktu z tymi niebezpiecznymi substancjami cały czas się obniża.
Przyczyn tego zjawiska jest wiele, jednak jedną z głównych jest brak zajęcia w tzw. czasie wolnym od nauki szkolnej. Tak więc
dawanie dzieciom i młodzieży możliwości spędzania wolnego czasu jest pierwszym a zarazem jednym z najważniejszych sposobów
uniknięcia kontaktu dziecka z substancjami psychoaktywnymi. Poprzez działalność sportową staramy się również wychowywać
propagując zdrowy tryb życia, wolny od różnego rodzaju niebezpiecznych używek. Profilaktyka i zapobieganie w tak młodym
wieku jest zawsze mniej kosztowne i bardziej skuteczne niż leczenie I zwalczanie skutków wśród dorosłych.
Adresatami zadania będą dziewczęta I chłopcy uraodzeni w latach 2006, 2007, 2008, 2009 i młodsi, mieszkańcy Gminy Ostrowiec
Św.

'' •

i

i

Celem realizacji zadania jest:
1.Zagospodarowanie czasu wolnego od nauki szkolnej w tegoroczne wakacje letnie;
2.2apoznanie uczestników zajęć z zagrożeniami zdrowotnymi jakie niesie używanie substancji psychoaktywnych;
3.Zwiększenie świadomości najmłodszych o zagrożeniach społecznych jakie niosą za soba uzależnienia;
4.Promocja zdrowego trybu życia wolnego od różnego rodzaju używek;
5.Ksztattowanie pozytywnych wzorców zachowania wśród dzieci i młodzieży;
6.0graniczenie społecznego wykluczenia I zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży;
7.Rozwój I popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Akcja "Wakacje z szachami" rozpocznie się 15 czerwca 2018r. I będzie trwać do 31 lipca 2018r. Zajęcia w wymiarze 1,5 godz.
zegarowej będą odbywać się dwa razy w tygodniu tj. środa , piątek w godz. 10.00-11.30. Daje to 13 dni treningowych. Będą one
prowadzone przez wykwalifikowanych szkoleniowców. Zajęcia będą bezpłatne. W ramach szkolenia przewidujemy różnorodne
formy nauki gry w szachy, gra systemem : szachy błyskawiczne, szybkie, klasyczne, turnieje szachowe dla uczestników szkolenia
np. indywidualny, drużynowy. W ramach zajęć przewidujemy również warsztaty profilaktyczne z_urzestnikami—zająć, których
tematyką będzie_ przeciwdziałanie patologiom społecznym, a także promocja zdrowego trybu życia _wolnego_od różnego rodzaju
niebezpiecznych używek. Warsztaty profilaktyczne będą prowadzić pracownicy Agencji Rozwoju Lokalnego, którzy posiadają duże
doświadczenie w prowadzeniu tego typu akcji. Warsztaty profilaktyczne będą się odbywać raz w tygodniu. Główny koszt całej
akcji będą stanowić wynagrodzenia szkoleniowców, koszt prowadzenia warsztatów profilaktycznych, koszt materiałów
szkoleniowych. Przewidujemy, że każde szkolenie będzie prowadzić trzech szkoleniowców. Wynagrodzenie dla trenera za każdą
jednostkę treningową to kwota 90 zł brutto. Daje to kwotę 270 z1 brutto za każdy dzień. Trenerzy będą pracować zgodnie z
ustalonym przed wakacjami harmonogramem zajęć. Koszt przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych to kwota 1000 zł brutto.
Informacja o akcji "Wakacje z szachami" będzie umieszczana na stronie internetowej Klubu Szachowego HETMAN oraz przesłana
do lokalnych mediów.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego.
Głównym rezultatem zadania będzie zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego podczas tegorocznych wakacji
letnich. Nadmiar czasu wolnego może rodzić wśród najmłodszych różnego rodzaju zachowania patologiczne w tym również
kontakt z używkami. Chcemy również aby nasza akcja zwiększyła świadomość dzieci o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą używanie
substancji psychoaktywnych w tak młodym wieku, nauczyła asertywności w kontaktach z grupą rówieśniczą a także pokazała
zalety zdrowego trybu zycia wolnego od różnego rodzaju używek. Pragniemy ponadto aby "Wakacje z szachami" zachęciły jak
największą liczbę najmłodszych do uprawiania sportu umysłowego, a w szczególności szachów. Najlepsi bedą mogli kontynuować
treningi w Klubie Szachowym HETMAN.

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.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszt
całkowi
ty (zł)

do poniesienia z
wnioskowanej
dotacji3
(zł)

do
poniesienia ze
środków
finansowych
własnych,
środków
pochodzących
z innych źródeł,
wkładu
osobowego lub
rzeczowego41(zł)

N,

Wynagrodzenie szkoleniowców prowadzących
zajęcia

3510

3510

O

3 trenerów x 90 zi= 270 zł dzień treningowy
13 dni treningowych x 270 el= 3510 er

2.

Warsztaty profilaktyczne —ARL Sp. z o.o.

1000

1000

O

3.

Materiały szkoleniowe

2490

2490

O

7000

7000

O

Koszty ogółem:

Oświadczam(y), że:
ł)
proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2)
w ramach składanej oferty przewidujemy-ktobiszaaieVniepobieranies świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3)
wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
oferent*Matianci* składający niniejszą ofertę nie zalegagar/z=lerthr z oplataniem należności z tytułu
4)
zobowiązań podatkowych;
5)
oferenrinfaninri* składający niniejszą ofertę nie zalegagarinlogs(ja)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne.

hk242. CLuojmo,
••••
(podpis osoby
upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych
do składania oświadczeń
woli w imieniu oferenta)

STOVVARZYSZENIE SZACHOWE
"HETMAN"
27-400 Ostrowiec św.
Al. 3-90 Maja 6
234
NIP: 661-237-00-56 REGON: 260148

Data

4^4- V.010484',

Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym — potwierdzona za zgodność z
oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
4)

W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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URZĄD MIASTA
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

WESS.0053.48.2018

Ostrowiec Św., dnia. 28.05.2018 r.

Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych przedkłada sprawę dotyczącą:

Wniosek o wyrażenie stanowiska w sprawie zlożonej przez Stowarzyszenie Szachowe
„Hetman" z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Aleja 3 Maja 6 Uproszczonej
Oferty Realizacji Zadania Publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uzasadnienie wniosku: podstawą do przeprowadzenia powyższego zadania są
następujące akty prawne:
- ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- Program współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2018 — 2019
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 rok.
Zadanie:
Oferta Stowarzyszenia Szachowego „Hetman", na realizację zadania pod nazwą:
„Wakacje z szachami 2018", którego celem jest propagowanie uprawiania sportu
umysłowego.
Proponowana kwota wsparcia 7000,00 zł.
Środki na realizację zadania zostały zaplanowane w budżecie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2018 rok w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 rok
Wydział, biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę i zasadność proponowanego
zadania, wnioskuje o akceptację propozycji.
W załączeniu Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego.
NACZELNIK WYDZIAW
Edukacji i S pS lecznych
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