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Zgierz, dnia 22 września 2015 r.
Nr
Ilość załączników.....

ZS 98/15

Pan
Przemysław Staniszewski
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA

Opinia
dot: zawarcia umo^^na realizację zadania publicznego „ Kolejne wyzwanie - szczęśliwa rodzina"
W związku z ofertą złożoną w dniu 21 września 2015r. Przez Fundację „ Arka"
dotyczącą zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia działań
terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy w
ramach wspierania rodziny w kryzysie „ Kolejne wyzwanie - szczęśliwa rodzina" w trybie art. 19 a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wydział
Zdrowia i Spraw Społecznych informuje :
- zgodnie z wymogiem określonym w art. 19 a ust. 6 łączna kwota środków przekazanych na
rzecz Fundacji „Arka" w 2015 r. nie przekracza 20.000 zl.
Jest to pierwszy wniosek tej organizacji pozarządowej w tym roku i opiewa na kwotę 4.000 zł.

- zgodnie z wymogiem określonym w art. 19 a ust. 7 wysokość dotacji planowanych w 2015 r. na
realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe praz podmioty wymienione w
art. 3 ust. 3 powołanej wyżej ustawy wynosi 1.544.100,-zł ( wpisana w przyjęty przez Radę
Miasta Zgierza Program współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku
publicznym i o wolontariacie na rok 2015 - uchwała Nr LIV/663/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 12
listopada 2014 r . )
Na realizację zadania w trybie art. 19 a zarezerwowano w budżecie miasta na 2015 r. w Dziale
851 Przeciw Narkomani ( rozdz. 85153, § 2820 dotacje) kwotę 5.000,-zł.
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OFERTA/OFERTA WSPÓLNA ^
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH)
MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) ,
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
i:i

Prowadzenie działań terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich
rodzin, ofiar i sprawców przemocy w ramach wspierania rodzin w kryzysie
(rodzaj zadania publicznego )
2)

Kolejne wyzwanie - szczęśliwa rodzina
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 07.10.2015 r. do 22.12.2015 r.

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI
ZADANIA PUBLICZNEGO
1}

PRZEZ
Prezydenta Miasta Zgierza
(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu I I rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1

I. Dane oferenta/oferentów ^

3)

1) nazwa: Fundacja „Arka"
2) forma prawna:

4)

( ) stowarzyszenie
( ) kościelna osoba prawna
( ) spółdzielnia socjalna

(X) fundacja
( ) kościelna jednostka organizacyjna
( ) inna
5

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji: '
0000102687
6

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: ' 25.03.2002 r.
5) nr NIP: 726-00-16-800 nr REGON: 470691916
6) adres:
miejscowość: Łódź ul.: Kopernika 37
dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: ' Polesie
gmina: Polesie powiat: ' łódzki
województwo: łódzkie
kod pocztowy: 90-552 poczta: Łódź.
7
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7) tek: (42) 637-55-59 faks: (42) 637-55-59
e-mail: fundacja.arka@wp.pl http:// www.fundacja-arka.org.pl
8) numer rachunku bankowego: 76 1240 2539 1111 0000 3938 1893
nazwa banku: PeKaO S A VII/o Łódź
1

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów ':
a) Cezary Majdański - Prezes Fundacji
b)
,
c)
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej
zadanie, o którym mowa w ofercie: '
Fundacja "Arka" 95-100 Zgierz ul. Narutowicza 10 tel./fax: (0-42)717-10-96
9

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr
telefonu kontaktowego)
Karolina Beim 509-965-317

2

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:
a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1. Współorganizowanie akcji antynarkotykowych i dnia AIDS.
2. Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno- Readaptacyjnego dla osób uzależnionych
w Męckiej Woli gm. Sieradz.
3. Podejmowanie działań skierowanych do czynnych narkomanów i osób
eksperymentujących z narkotykami - Program Terapii Ulicznej.
4. Prowadzenie hosteli dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w Łodzi
oraz w Zgierzu.
5. Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Przystań" w Zgierzu, dla dzieci zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
b) działalność odpłatna pożytku publicznego
Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

}

13) jeżeli oferent/oferenci prowadzi/prowadzą

działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców: 102687
b) przedmiot działalności gospodarczej

Fundacja ma zarejestrowaną działalność gospodarczą zgodną z § 22 statutu. W chwili obecnej
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji
publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej '
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Nie dotyczy.

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
1. Krótka charakterystyka zadania publicznego
Projekt „Kolejne wyzwanie - szczęśliwa rodzina" skierowany jest do osób uzależnionych
od narkotyków, uczestniczących w Programie Adaptacji Społecznej. Ma na celu
wykształcenie umiejętności prawidłowego funkcjonowania w rolach partnera i rodzica,
poszerzenie wiedzy uczestników na temat planowania rodziny i różnych aspektów jej
funkcjonowania. Ze względu na to, iż uczestnicy PAS w okresie używania narkotyków
prezentowali wiele zachowań ryzykownych, projekt zakłada również edukację w zakresie
HIV/AIDS. Projekt będzie realizowany w placówce fundacji „Arka" w Zgierzu, w formie
warsztatów psychoedukacyjnych, z wykorzystaniem technik multimedialnych. Warsztaty
3

odbywać się będą cztery razy w miesiącu po 2 godziny i realizowane będą przez dwóch
prowadzących.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich
przyczyn oraz skutków
Fundacja „ARKA" od 1993 r. prowadzi postrehabilitacyjny program dla osób które
ukończyły stacjonarne programy leczenia uzależnienia od narkotyków. Z naszych obserwacji
wynika, że niemal wszyscy nasi podopieczni rozpoczęli inicjację narkotykową w okresie
preadolescencyjnym, nie mają oni w związku z tym trzeźwych doświadczeń dotyczących
tworzenia związków partnerskich, opartych na wartościach wyższych, takich jak miłość,
przywiązanie, lojalność, sprawiedliwość. Zdarza się, iż w trakcie trwania nałogu podejmowali
oni próby tworzenia związków, które zaowocowały posiadaniem potomstwa. Część z tych
osób (zwłaszcza kobiety lub pary) na leczenie odwykowe zgłasza się wraz z dziećmi i mamy
wówczas okazję zaobserwować, jak wiele popełniają błędów wychowawczych, które są
zwykle powielaniem błędów popełnianych w ich rodzinach pochodzenia lub absolutnym
brakiem wiedzy na temat rozwoju dziecka i jego potrzeb. Część osób posiadających dzieci,
które w okresie ich leczenia przebywają pod opieką innych członków rodziny lub placówek
opiekuńczych, prezentuje dwa typy obaw związanych z rolą rodzica. Jedni utrzymują kontakt
z dziećmi, ale mają poczucie, że nie są dość dobrymi rodzicami, a inni boją się nawiązać
kontakt z dziećmi, gdyż uważają, iż dzieci ich nie zaakceptują.
Kolejnym problemem, z którym borykają się osoby wychodzące z nałogu, a posiadające
dzieci, jest stworzenie rodziny zrekonstruowanej. Trudności doświadczają zarówno partnerzy
wchodzący do rodziny niepełnej jak i osoby wiążące się z nowym partnerem, a także dzieci,
które czują się w obowiązku zaakceptować nowego partnera/partnerkę matki bądź ojca.
W szczególnie trudnej sytuacji są rodzice, którzy w okresie przebywania w PAS odzyskują
pełnię władzy rodzicielskiej i muszą podjąć całkowity trud związany z utrzymaniem
i wychowaniem dziecka. Pobyt w hostelu jest też okresem, w którym po czasie względnej
izolacji w ośrodku pacjenci zaczynają nawiązywać szerokie kontakty społeczne. Chęć
posiadania bliskiej osoby sprawia, że nawiązują oni również liczne kontakty intymne.
Powierzchowna i wybiórcza wiedza z obszaru antykoncepcji sprawia, że zdarzają się
przypadki nieplanowanych ciąż, które są dodatkowym obciążeniem w i tak trudnym okresie
adaptacji do nowego życia.
Mając na względzie dobro dzieci i fakt, że funkcjonowanie w prawidłowej rodzinie daje
człowiekowi poczucie siły i sensu życia, uważamy, iż pomoc w rozwiązaniu wyżej
wskazanych problemów nie tylko przyczyni się do rozwiązania osobistych dramatów naszych
podopiecznych, ale pozytywnie zmotywuje ich do trwania w trzeźwości.
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3. Opis grup adresatów zadania publicznego
Adresatami opisywanego zadania będą osoby uzależnione od narkotyków, które ukończyły
leczenie w ośrodku stacjonarnym i zostały skierowane do Programu Adaptacji Społecznej w
celu kontynuacji terapii. Uczestnikami projektu "Kolejne wyzwanie - szczęśliwa rodzina"
będą kobiety i mężczyźni w wieku od 18 do 55 roku życia, uzależnieni od narkotyków,
utrzymujący abstynencję. Grupa uczestników warsztatów będzie zróżnicowana pod względem
doświadczeń związanych z pełnieniem ról partnera lub rodzica, gdyż w jej skład będą
wchodzić osoby aktualnie nie posiadające partnera, osoby będące w związkach formalnych
lub nieformalnych, osoby aktywnie wychowujące dzieci (rodziny, samotne matki) oraz osoby
posiadające dzieci, ale nie sprawujące nad nimi opieki. Ogólna liczba osób które jednorazowo
będą uczestniczyły w projekcie to 25 osób. Ze względu na otwarty charakter PAS, mogą się
zmieniać odbiorcy projektu, przy zachowaniu stałej liczby beneficjentów w trakcie każdego
działania.
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 realizacji zadania '
11

Nie dotyczy.

;

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci otrzymał/otrzymali'
dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z
podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu, który udzielił dofinansowania,
oraz daty otrzymania dotacji '
11

Fundacja w ostatnich 5 latach nie otrzymała dotacji na dofinansowanie inwestycji.

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji
Głównym celem projektu „Kolejne wyzwanie - szczęśliwa rodzina" jest poprawienie
jakości relacji w związkach partnerskich, nabycie umiejętności tworzenia funkcjonalnej
rodziny oraz prawidłowej opieki nad dziećmi.
Celami szczegółowymi projektu są:
•

Poprawa funkcjonowania w rolach partnera i rodzica.

•

Nabycie umiejętności planowania rodziny.

•

Powiększenie wiedzy na temat rozwoju i potrzeb dziecka.

•

Podniesienie jakości życia uczestników projektu.

Powyższe cele będą realizowane poprzez przeprowadzenie 12 dwugodzinnych warsztatów
psychoedukacyjnych, z wykorzystaniem technik multimedialnych. Zastosowana forma
warsztatowa daje możliwość zarówno edukacji jak i aktywizowania poznawczoemocjonalnego uczestników oraz wymiany doświadczeń pomiędzy członkami grupy.
5

Przewidujemy takie formy pracy jak: prelekcja, zadania w podgrupach, prezentacja filmów
edukacyjnych, prezentacja multimedialna, „burza mózgów", quiz, odgrywanie scenek,
psychodrama, zamiana ról.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego
Warsztaty psychoedukacyjne odbywać się będą w placówce fundacji „Arka" w Zgierzu,
mieszczącej się przy ul. Narutowicza 12.

S. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego

12)

Realizacja projektu „Kolejne wyzwanie - szczęśliwa rodzina" przewiduje
przeprowadzenie 24 czterogodzinnych warsztatów psychoedukacyjnych (każdy warsztat
dwudniowy, po 2 godziny), obejmujących następujące obszary tematyczne:
Przygotowanie do roli partnera w związku.
Profilaktykę ciąży.
Choroby przenoszone drogą płciową.
Przygotowanie do roli rodzica.
Higiena ciąży.
Rozwój dziecka.
Style wychowawcze.
Patologia związku.
Patologia rodziny.
Ekonomia rodziny.
Prawne aspekty funkcjonowania rodziny.
Szczegółowe tematy poszczególnych warsztatów ujęte są w harmonogramie realizacji
projektu.

9. Harmonogram

13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 07.10.2015 do 22.12.2015
lub
inny
podmiot
Poszczególne
działania
w Terminy realizacji Oferent
odpowiedzialny za
działanie
w
zakresie realizowanego zadania poszczególnych
zakresie
realizowanego
zadania
działań
publicznego '
publicznego
14 1
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Warsztat psychoedukacyjny pt.
„ Namiętność, intymność,
przywiązanie - komunikacja i
zaspokajanie potrzeb w
związkach partnerskich".

07-08.10.2015 r.

Fundacja "Arka"

Warsztat psychoedukacyjny pt.
„Mam wybór - metody
antykoncepcyjne, a naturalne
planowanie rodziny".

14-15.10.2015 r.

Fundacja "Arka"

Warsztat psychoedukacyjny pt.
„Po co nam ten ślub? - funkcje,
struktura rodziny i podział
obowiązków domowych".

21-22.10.2015 r.

Fundacja "Arka"

Warsztat psychoedukacyjny pt.
„Dylematy świadomego
macierzyństwa i ojcostwa".

28-29.10.2015 r.

Fundacja "Arka"

Warsztat psychoedukacyjny pt.
„Znam zagrożenia, żyję zdrowo
- profilaktyka HIV/AIDS".

04-05.11.2015 r.

Fundacja "Arka"

Warsztat psychoedukacyjny pt.
„Świat stanął na głowie problematyka higieny ciąży i
zasady opieki nad noworodkiem
i niemowlęciem".

12-13.11.2015 r.

Fundacja "Arka"

Warsztat psychoedukacyjny pt.
„Bunt małolata - czyli o
kryzysach okresów
rozwojowych i problemach
dzieci w wieku szkolnym".

18-19.11.2015 r.

Fundacja "Arka"

Warsztat psychoedukacyjny pt.
„Karać czy nagradzać? - style
wychowawcze i ich
konsekwencje".
Warsztat psychoedukacyjny pt.
„Gdy kłótnia staje się
codziennością - problematyka
konfliktów w związku i ich
rozwiązywania oraz przemocy w
rodzinie".

25-26.11.2015 r.

Fundacja "Arka"

02-03.12.2015 r.

Fundacja "Arka"

Warsztat psychoedukacyjny pt.
„Za gorąco, za zimno problemy emocjonalne i

09-10.12.2015 r.

Fundacja "Arka"
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patologia relacji w rodzinie".

Warsztat psychoedukacyjny pt.
„Czy nas na to stać? projektowanie domowego
budżetu w rodzinie z
zadłużeniami finansowymi.
Pułapki kredytowe".

16-17.12.2015 r.

Fundacja "Arka"

Warsztat psychoedukacyjny pt.
„Spotkamy się w sądzie wybrane aspekty prawa
rodzinnego".

21-22.12.2015 r.

Fundacja "Arka"

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
25 osób uzależnionych od narkotyków, utrzymujących abstynencję, będących na etapie
integracji społecznej, poprzez udział w warsztatach psychoedukacyjnych projektu uzyska:
- podniesienie kompetencji funkcjonowania w roli partnera w związku i roli rodzica.
- lepszy wgląd w siebie poprzez doświadczanie emocji, związanych z poruszanymi,
ważnymi dla nich aspektami życia.
- poszerzenie wiedzy z omawianej tematyki.
- poszerzenie słownictwa i zakresu pojęciowego dotyczącego poruszanych zagadnień.
- nabycie praktycznych umiejętności interpersonalnych i społecznych.
Istotnym jest, iż udział w zajęciach wpłynie na podniesienie jakości życia uczestników
Programu Adaptacji Społecznej oraz ich dzieci.
Dodatkowo zajęcia podniosą poziom integracji grupy osób mieszkających w hostelu.
Wymienione powyżej szczegółowe rezultaty oddziaływań programu wpłyną na utrwalenie
pozytywnych zmian terapeutycznych, zinternalizowanie zdrowego stylu życia, a w efekcie
zmniejszą powracalność do nałogu. Biorąc pod uwagę fakt, że narkomania jest poważnym
problemem społecznym, to ograniczanie jej skutków ma wymiar nie tylko w obszarze
pomocy jednostce, ale także chronienia społeczności w których osoby czynnie uzależnione
przebywają. Podejmowane w ramach projektu działania dadzą więc szansę nie tylko
osobom uzależnionym na osobisty sukces ale i na poprawę bezpieczeństwa innych grup
społecznych.
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IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Ilość
jednost
ek

16

Lp.

Rodzaj kosztów '

Koszt
jednost
kowy
(w zł)

Rodzaj
miary

z tego z
Koszt do
finansowych
pokrycia z
środków
wkładu
własnych,
osobowego, w
z tego do
środków z
tym pracy
Koszt całkowity
pokrycia z
innych źródeł, w
społecznej
(w zł)
wnioskowanej
tym wpłat i opłat
członków i
dotacji (w zł)
adresatów
świadczeń
zadania
wolontariuszy
publicznego' '
(w zł)
(w zł)
7

18)

I

Koszty merytoryczne po
stronie Fundacji „ARKA"
1) wynagrodzenie
prowadzących
2) składki ZUS do
wynagrodzeń z poz. 1

48

50,00

Godz.

4.800,00

4.800,00

0,00

48

9,70

Godz.

465,60

200,00

265,60

1
1

250,00
50,00

Projekt
projekt

250,00
50.00

0,00
0,00

250,00
50,00

5.565,60

5.000,00

565,60

20)

II

Koszty obsługi zadania
publicznego, w tym koszty
administr. po stronie
Fundacji „ARKA"
1) obsł. fin.-księgowa
2) mat. do prowadzenia
dokumentacji

III
Inne koszty, w tym koszty
wyposażenia i promocji po
stronie., (nazwa
Oferenta) :
i9)

1)
2)

IV Ogółem:
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2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
Wnioskowana kwota dotacji
Środki finansowe własne '
Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe
3
wymienione w pkt 3.1-3.3) '
3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego '
środki finansowe z innych źródeł publicznych (w
szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki
3.2
samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z
funduszy strukturalnych) '
3.3 pozostałe '
Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca
4
społeczna członków)
5 Ogółem (środki wymienione w pkt 1-4)
1
2

17

5.000,00
565,60

89,84
10,16

11

17

%

zł

%

17

17

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych

zł

%

zł

%

5.565,60

100%

2

Informacja o tym, czy
Nazwa organu
wniosek (oferta) o przyznanie
Termin rozpatrzenia - w
Kwota
administracji
środków został(-a)
przypadku wniosków (ofert)
publicznej lub innej środków
rozpatrzony(-a) pozytywnie, nierozpatrzonych do czasu
(w zł)
jednostki sektora
czy też nie został(-a) jeszcze
złożenia niniejszej oferty
finansów publicznych
rozpatrzony(-a)
TAK/NIE '
TAK/NIE '
TAK/NIE '
TAK/NIE '
1

1

1

1

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego
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Realizatorami projektu będą:

•

Nina Kalista, doktor psychologii, specjalista terapii uzależnień (certyfikat Krajowego
Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii), kierownik Programu Adaptacji Społecznej
w Zgierzu. Od wielu lat pracuje z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków.
Koordynator programu doradztwa zawodowego realizowanego przez Fundację
"Arka". Prowadzi zajęcia edukacyjne z obszaru profilaktyki uzależnień, HIV/AIDS,
zajęcia psychoedukacyjne dla osób uzależnionych i różnych grup zawodowych.
Prowadzi zajęcia ze studentami w Instytucie Psychologi im. C. Junga. Ma
doświadczenie w pracy warsztatowej i terapii grupowej.

•

Karolina Beim, psycholog, terapeuta w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym
Fundacji „Arka" w Zgierzu. Samodzielnie prowadziła zajęcia grupowe i warsztatowe
z obszaru profilaktyki uzależnień, psychopatologii dzieci i młodzieży oraz program
animacji kulturalnej „Teraz Kultura" oraz „Trzeźwe inspiracje - lato z kulturą
i sposrtem". Kierownik świetlicy środowiskowej "Przystań" w Zgierzu. Przeszkolona
w zakresie wiedzy na temat HIWAIDS.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów ' przewidywane do wykorzystania przy realizacji
zadania '
23

Zadanie będzie realizowane w siedzibie fundacji "Arka" w Zgierzu, która posiada salę
przystosowaną do prowadzenia warsztatów edukacyjno-motywacyjnych. Pomieszczenie
jest w dobrym stanie technicznym, wyposażone w projektor multimedialny, ekran
i komputer. Uczestnicy będą mogli korzystać z toalety oraz kuchni, w której można
przygotować sobie kawę lub herbatę. Biuro fundacji wyposażone jest w sprzęt
komputerowy, Internet i telefon, co umożliwia realizację zadania w obszarze dostępu do
informacji oraz przygotowania dokumentacji sprawozdawczej.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze
wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną)
Program Adaptacji Społecznej jest realizowany od 1993 r. ze środków Krajowego Biura ds.
Przeciwdziałania Narkomanii oraz NFZ. Przez 21 lat trwania programu prowadzone były w
jego ramach warsztaty, treningi i zajęcia umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności
funkcjonowania w społeczeństwie. Dwukrotnie prowadzony był program „Teraz kultura" na
zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim
w Łodzi, w skład którego wchodziły zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty rozwoju
kulturalnego. W 2013 r. realizowany był program "Trzeźwe inspiracje - lato z kulturą
i sportem" przy współpracy z Urzędem Miasta Zgierza.
Fundacja od 1998 r. realizuje projekty aktywizacji zawodowej dofinansowywane ze środków
FARE oraz EFS, w ramach których prowadzone są zajęcia warsztatowe z obszaru
podnoszenia umiejętności psychospołecznych.

11
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4. Informacja, czy oferent/oferenci prze .yidujei -ą zlecać reali>ację zadania publicznego w
tiybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ust wy z cmii 24 kw ctnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne w cał >ści miości się w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta/oferentów ;
2) w ramach składanej oferty przewiduje ny poł^f^r mk/niepobicranie opłat od adresatów^
zadania;
3) oferent/oferenci ' j est/są' z wiązanyf* i) ninieiszi oferUi do dnia 31 grudnia 2015 r.;
4) w zakresie związanym z otwartym koiikursen: o ert, w ym / gromadzeniem,
przetwarzaniem i przekazywaniem danycl osobo vy;h, a także uprowadzaniem ich do
systemów informatycznych, osoby, któryc :i te dane lotycza, złożvły stosowne oświadczenia
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 : o och oi ie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
5) oferent/oferenci ' składający niniejszą ofertę nie zalega* -ją-yzalegaf^)'' opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatków ch/skl;<de \ na ubezpieczenia społeczne ';
o) dane określone w części 1 niniejszej clcrty są zg->dne z Krajowym Rejestrem
Sądowym/właściwą ewidencją '':
7) wszystkie podane w ofercie oraz załąc 'nikaci: ir formac ie są /.godne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym
1}
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•odpisom Iły upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych
io składan a oświadczeń woli w imieniu oferenta'oferentów'')

Dat;

IA H

ton

Załączniki.
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub
ewidencji .
2. W przypadku wyboru innego sposobu i eprezuit; cji podmiotów składających ofertę
wspólną niż wynikający z Krajowego Reji stru Sado vego lub innego właściwego rejestru dokument potwierdzający upoważnienie d > dziahmi- w imieniu oferenta(-ów).
241

12

Poświadczenie złożenia oferty'

Adnotacje urzędowe
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