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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) 6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
6a) ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania
alkoholizmowi i przemocy w rodzinie

4. Tytuł zadania publicznego Letnie półkolonie z Akademią Piłkarską "Jarota"

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-07-03 Data

zakończenia 2018-08-31

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: JKS JAROTA JAROCIN
forma prawna: kościelna osoba prawna
KRS: 0000069262
adres siedziby: Sportowa 6, 63-200 JAROCIN, poczta: JAROCIN

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: biuro@jarota.com, telefon: 62 749 62 40, numer faksu: 62
749 62 40, strona internetowa: www.jarota.com

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Katarzyna Czopik, adres e-mail: biuro@jarota.com, telefon: 791 977 241,
numer faksu: 62 749 62 40, strona internetowa: www.jarota.com

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 realizacji zadania planuje się zorganizowanie dla młodzieży półkolonii z programem profilaktycznym oraz
elementami sportu. Projekt będzie realizowany przez przez Akademię Piłkarską „Jarota”.
Głównym założeniem jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom w okresie wakacji letnich. Propozycja uwzględnia
aktywny wypoczynek połączony z treningami piłkarskimi, a także pomoc w prawidłowym rozwoju psychofizycznym
młodego człowieka, jego osobowości i odnalezieniu się w dzisiejszym świecie, w którym istnieje wiele zagrożeń.
Zajęcia będą prowadzone w oparciu o ogólnodostępny program zawierający działania o charakterze profilaktycznym,
zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego stylu życia, który został dostosowany do potrzeb i zainteresowań uczestników,
ich wieku, stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Program został opracowany w oparciu o podstawy prawne programu
profilaktyki dzieci i młodzieży.
Obszary tematyczne profilaktyki przewidziane do realizacji:
- promocja zdrowego stylu życia,
- ochrona przed niebezpieczeństwami, (alkohol i różnego rodzaju dopalacze)
- współdziałanie w grupie, rywalizacja, rozwiązywanie konfliktów,
- radzenie sobie ze stresem, z napięciami,
- organizacja czasu wolnego.

Harmonogram planowanych działań.
W ramach zadania zostaną zorganizowane półkolonie, podczas których przeprowadzone będą zajęcia o charakterze
profilaktycznym oraz aktywne zajęcia sportowe.
Zajęcia będą odbywać się codziennie przez pięć dni na obiektach sportowych Spółki Jarocin Sport od godziny 08:30 do
16:00

Schemat planowanych działań.
1. Przygotowanie techniczno-organizacyjne:
- wstępne rozeznanie w ilości chętnych dzieci na półkolonie
- rezerwacja obiektów (boiska i wyżywienie)
- skalkulowanie kosztów obozu w przeliczeniu na 1 uczestnika
- ogłoszenie zapisów na stronie internetowej i wiadomości sms do rodziców
- sporządzenie listy uczestników obozu
- spotkanie z rodzicami dzieci biorących udział w wypoczynku
2. Harmonogram zajęć na obozie:
08:30 - 08:45 - zbiórka dzieci przy ul. Sportowej 6
08:45 - 09:30 - pogadanki (obszary tematyczne profilaktyki )
09:30 - 12:00 - zajęcia treningowe z piłki nożnej
12:00 - 12:30 - obiad
12:30 - 14:00 - odpoczynek poobiedni, gry, zabawy, basen
14:00 - 15:00 - zajęcia treningowe z piłki nożnej
15:00 - 16:00 - czas do zagospodarowania (gry, basen)
16:00 - rozejście się uczestników
Dla urozmaicenia półkolonii i integrowania grupy w trakcie półkolonii przewiduje się: korzystanie z basenu,
zorganizowanie wyjazdu do Poznania, turniej na kręgielni, lub ewentualnie na Paintball.
3. Rozliczenie merytoryczne i finansowe projektu:
- podsumowanie i opłacenie wszystkich faktur i rachunków
- rozliczenie realizacji zadania
- spotkanie z rodzicami, przedstawienie ostatecznego sprawozdania z realizacji projektu.

Cel realizacji zadania
Zasadniczym celem realizacji projektu jest poprzez organizację czasu wolnego uczestników zapewnienie wszechstronnego
rozwoju osobowości młodych zawodników, świadomych zagrożeń na jakie jest narażony, dotyczących w szczególności
uzależnień alkoholowych. Można to osiągnąć poprzez realizację celów szczegółowych:
1. Eksponowanie pozytywnych zachowań.
2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
3. Ukazywanie zasad właściwego współdziałania w grupie, w zespole.
Działania te mają równocześnie charakter profilaktyki która ma dwa podstawowe cele: rozwój umiejętności życiowych
potrzebnych do zdrowego funkcjonowania w życiu (promocję zdrowia) i opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie
zasięgu problemowych zachowań młodych ludzi, sięgających po alkohol i powodujących problemy wychowawcze. Zatem
profilaktyka będzie realizowana w celu utrzymania zdrowia i osiągania coraz wyższej jego jakości.
Równie ważnym celem jest aktywizacja sportowa młodzieży, rozwijanie pasji do gry w piłkę nożną, integracja uczestników,
udział w regularnych treningach, a także dobre przygotowanie zawodników do rozgrywek ligowych w rozpoczynającym się
sezonie.
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Miejsce realizacji zadania
Zajęcia sportowe będą odbywać się będą na obiektach sportowo-rekreacyjnych, Jarocin, ul. Sportowa 6, udostępnionych
przez spółkę Jarocin Sport na podstawie zawartej Umowy między spółką a Klubem. Zakłada się również zorganizowanie
wyjazdu do Poznania.

Grupa odbiorców zadania
Program zajęć sportowych przeznaczony jest dla chłopców w wieku od 10 do 11 lat, będących uczestnikami zajęć
profilaktycznych. Jeżeli jednak nie byłoby we wskazanym roczniku dostatecznej liczby chętnych, nabór zostanie
rozszerzony o dzieci młodsze lub starsze. Oferta udziału w półkoloniach jest również skierowana do dzieci spoza Akademii.
Łącznie w realizację zadania zaangażowanych będzie około 20 osób i dwie osoby tworzące kadrę wychowawczą.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Klub w ramach wkładu rzeczowego zaangażowanego w realizację zadania udostępnia odbiorcom podczas zajęć sprzęt
sportowy: m.in. stroje sportowe, oznaczniki, piłki treningowe, paliki i płotki. Wkładem rzeczowym w realizację projektu
będą również obiekty sportowe udostępniane Klubowi przez spółkę Jarocin Sport, na podstawie zawartej umowy.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

W ramach realizacji zadania planuje się osiągnąć następujące rezultaty:
- uświadomienie młodych zawodników o zagrożeniach jakie niesie ze sobą zażywanie alkoholu i innych używek i
dopalaczy,
- zwiększenie wiedzy na temat konsekwencji płynących z uzależnień,
- poprawa relacji z rówieśnikami
- poprawienie sprawności fizycznej,
- zwiększenie kultury osobistej,
- zdrowe radzenie sobie z nadmiernym stresem i napięciem,
- propagowanie współpracy i pracy w grupie
- stosowanie zdrowego stylu życia i samodzielnego organizowania sobie czasu wolnego.

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 wynagrodzenie kadry trenerskiej 950,00 zł 950,00 zł 0,00 zł

2 wynajem obiektów sportowych i
rekreacyjnych 500,00 zł 0,00 zł 500,00 zł

3 wyżywienie, art. spożywcze 1 500,00 zł 1 350,00 zł 150,00 zł

4 transport 300,00 zł 200,00 zł 100,00 zł

Koszty ogółem: 3 250,00 zł 2 500,00 zł 750,00 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 faktycznym;
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.
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.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

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

Załączniki:

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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