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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

Gmina Jarocin

2. Tryb, w którym złożono ofertę 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

4. Tytuł zadania publicznego Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem
profilaktycznym.

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-06-06 Data

zakończenia 2017-09-07

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: Fundacja Piotra Reissa
forma prawna: fundacja
KRS: 0000376691
adres siedziby: Ul. Źródlana 19/1, 60-642 M. Poznań, poczta: Poznań

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: info@fundacjareissa.pl, telefon: 519840824, strona
internetowa: www.fundacjareissa.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Klaudia Osmólska, adres e-mail: info@fundacjareissa.pl, telefon:
519840824

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
Zadanie jest kontynuacją zeszłorocznej akcji "Piłka naszym dopalaczem". Założeniem Akademii Piłkarskiej Reissa jest uczyć
podopiecznych gry w piłkę, nie zapominając o idei zespołowości i zasadach fair play. W Akademii Piłkarskiej Reissa stosuje
się indywidualne podejście do zawodników. Zajęcia odbywają się w małych grupach tak, aby każdy zawodnik był objęty
właściwą uwagą, a trenerzy dobrze znali swoich podopiecznych. Treningi prowadzone są w urozmaicony sposób dzięki
czemu dla młodych adeptów futbol staje się pasją. Ciekawe zajęcia są możliwe dzięki sprzętowi technicznemu na
najwyższym poziomie i nowoczesnym technologiom (video symulacje, analiza taktyki na monitorze, tactical boards).
Jednak Akademia Piłkarska Reissa to nie tylko piłka nożna. Jedną z idei przyświecających tej inicjatywie jest dbałość o
odpowiednią kondycję fizyczną, psychiczną, a także o zdrowie. Z tej przyczyny Akademia stara się organizować różnego
rodzaju inicjatywy, w czasie których w sposób przystępny dla młodych piłkarzy przekaże im wartości dotyczące zdrowego
stylu życia, ale także niebezpieczeństw jakie czekają na nich w codziennym życiu. Do głównych zagrożeń w obecnych
czasach należą używki i różnego rodzaju dopalacze. Ich zażywanie negatywnie wpływa zarówno na kondycję fizyczną, jak i
psychiczną. Realizacja zadania "Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym" jest drugą
edycją akcji kontynuowanej w tym roku "Piłka nożna naszym dopalaczem".
Uświadamianie młodych ludzi w zakresie negatywnych konsekwencji zażywania wyżej wymienionych substancji
stosunkowo często odbywa się w nieodpowiedni sposób, który nie zachęca dzieci i młodzieży do aktywnego
uczestniczenia w zajęciach. Efektem tego jest brak zrozumienia przez młodych odbiorców wagi sytuacji i skali
niebezpieczeństwa jakie zażywanie dopalaczy niesie ze sobą. W związku z tym niezmiernie ważne jest łączenie działań
profilaktycznych z innymi aspektami, w tym m.in. zdrowym i aktywnym trybem życia. W ramach zadania zostaną
przeprowadzone zajęcia o charakterze profilaktycznym, a w trakcie trwania zadania zorganizowany zostanie turniej
sportowy o haśle przewodnim: „Piłka nożna naszym dopalaczem”. W czasie tego wydarzenia także zostaną
przeprowadzone zajęcia, których tematem będą dopalacze, zagrożenia z nimi związane, a także negatywne skutki
uzależnień.
Wśród tematów poruszonych na ww. spotkaniach pojawią się m.in.:
- Zagrożenia współczesnego świata – narkotyki, alkohol – profilaktyka.
- Kiedy, dlaczego i jak należy mówić „nie”.
- Przyczyny nadużywania alkoholu i jego szkodliwość (działanie alkoholu na organizm człowieka).
- Dopalacze? Nie ryzykuję!
- Uzależnienia – czy mnie to dotyczy?
- Radość bez alkoholu – wolny czas.
- Wpływ osób uzależnionych na życie innych.

Cel realizacji zadania
Celem realizacji niniejszego zadania jest uświadomienie młodych adeptów futbolu o zagrożeniach jakie niesie ze sobą
zażywanie używek i innych dopalaczy. Co więcej poznają oni jakie negatywne konsekwencje niosą ze sobą uzależnienia.
Aby dotrzeć w maksymalnie efektywny sposób do dzieci i młodzieży w ramach zadania, oprócz regularnie odbywających
się prelekcji dot. dopalaczy i uzależnień, Fundacja Piotra Reissa zamierza zorganizować turniej piłki nożnej połączony z
zajęciami o charakterze profilaktycznym. Dzięki temu młodzi piłkarze rozwiną swoje umiejętności sportowe, ogólną
sprawność, ale także zdobędą kolejne doświadczenia w zakresie pracy zespołowej. Są to niezmiernie istotne elementy,
tym bardziej biorąc pod uwagę obecną tendencję do drastycznego ograniczania wysiłku fizycznego na rzecz spędzania
czasu przed ekranem telewizora czy komputera. Młodzież będzie miała od razu zaproponowaną alternatywę stosowania
używek, dopalaczy i innych środków pobudzających – aktywność fizyczną. Tytuł zorganizowanego turnieju „Piłka nożna
naszym dopalaczem” uświadomi im bowiem, że radość, przyjaźnie czy podziw rówieśników, który tak często młodzi ludzie
chcą uzyskać, może przynieść im gra w piłkę nożną czy inna regularna aktywność fizyczna. Ponadto poprzez realizację
zadania możliwa będzie promocja Gminy Jarocin jako odpowiedzialnej i dbającej o zdrowie mieszkańców Gminy.

Miejsce realizacji zadania
Turniej i zajęcia profilaktyczne odbędzie się na boisku spółki Jarocin Sport.

Grupa odbiorców zadania
W turnieju oraz zajęciach o charakterze profilaktycznym będzie brało udział około 200 dzieci z następujących grup
Akademii Piłkarskiej Reissa z Jarocina:
• Reprezentacja Regionu Jarocin 2004 – 31 zawodników
• Reprezentacja Regionu Jarocin 2005 – 13 zawodników
• Reprezentacja Regionu Jarocin 2006 – 32 zawodników
• Reprezentacja Regionu Jarocin 2007 – 29 zawodników
• Reprezentacja Regionu Jarocin 2008 – 23 zawodników
• Repezentacja Regionu Jarocin 2009 - 26 zawodników
• Reprezentacja Regionu Jarocin 2004 – 44 zawodników

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Zatrudnienie na podstawie umowy o wolontariacie trenerów jako opiekunów.
Posiadamy również część sprzętu sportowego do wykorzystania podczas turnieju.
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2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

W ramach realizacji przedmiotowego zadania zostaną osiągnięte następujące rezultaty:
• rozwój sportowy młodych zawodników,
• promocja Gminy Jarocin, jako propagującej zdrowy i sportowy tryb życia w całym regionie,
• propagowanie aktywnego trybu życia wśród młodzieży,
• propagowanie współpracy, pracy w grupie,
• uświadomienie młodych piłkarzy o zagrożeniach jakie niesie ze sobą zażywanie używek i innych dopalaczy,
• zaproponowanie alternatywy dla dopalaczy, używek i innych środków pobudzających,
• zwiększenie wiedzy na temat konsekwencji płynących z uzależnień.

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

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity(zł)
do poniesienia z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1 Zakup strojów sportowych 1 000,00 zł 500,00 zł 500,00 zł

2 Zakup sprzętu sportowego 2 000,00 zł 1 500,00 zł 500,00 zł

3 Opieka medyczna 200,00 zł 0,00 zł 200,00 zł

4 Zorganizowanie usług sędziowskich 200,00 zł 0,00 zł 200,00 zł

5 Zatrudnienie opiekunów/trenerów 500,00 zł 0,00 zł 500,00 zł

6 Nagrody 2 000,00 zł 1 800,00 zł 200,00 zł

7 Najem obiektu sportowego 1 200,00 zł 1 200,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 7 100,00 zł 5 000,00 zł 2 100,00 zł

Oświadczam(y), że:

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

podatkowych;
5) 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..............................

Załączniki:
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1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. (fakultatywny - niezłożony)
2. Statut (fakultatywny - niezłożony)

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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