URZI\D MIEJSKI WLUBSKU

03. 08. 2021

UPROSZCZONA OFERTA REALlZACJI ZADANIA PU BLlC2 ~<?9.A2I11b zru

........

Referent ....... .................. .. ..

POUCZENIE co do sposobu wypefnlanla oferty:
Ofe~ naleZy wypeInl6 wylqcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukqami umieszczonymi przy poszczeg61nych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie QINiazeIkq, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie"" oznacza, ze naleZy skreSliC nie<MaSciNq odpowiedZ, pozostawiajqC
prawidlowq. przyklad: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje 0 ztozonej ofercie
1. Grg!llh admlnlstrac]1 pl,.lqlicznej,
do kt~Tego. a.dresoMna Jest olerta

Burmistrz Lubska

2. Rodzaj udanla Publiczoes!p'l

Przeciwdzialanie uzalei:nieniom i patologiom spolecznym.

II. Dane oferenta(-t6w)

1. Nazwa oferenta(, t6w). fonna pra)Nl1a, numeli w Krajow¥m Rejestrze Sgdowym lub Innej ewidencJi, adres sledzibYI sltona

www, a~reS do koreSpOodeneJI\ aares e-mail, numer telefonu
WODDNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE (stowarzyszenie, KRS 0000454999, adres:
ul. lisowskiego 1, 65-072 Zielona Gora)

Krzysztof Jankowski

2. Da~e osoby upowdnlorwj do $k!ad;i!nl~
wyjasnle/IJ:dbtYCzctcych oJerty (np .1ml~ I naZWisko.
numeJi telefonu q.dres poatY eleIstCOiliC?+rtc;!J)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tyful zadanla publlczoeg~

Nauka p/ywania z

2. Tennln realizacji zadania pulJliczn~ ~)
' .

Illata
" ,.. .

,,'

zaj~ciami

1'16.08.2021

r9"p'ocz~"'I<:I

Zaj~ cia odbywac si~ b~d'l w cyklach 2 dniowych

profilaktycznymi.

I

@Bfa,
zaltort~nta1.

127.08.2021

I

dwa razy w tygodniu. Zaj~cia skierowane s'l dla uczni6w

szk6t podstawowych, ponadpodstowych oraz rodzic6w. Podczas realizacji zadania b~d'l przeprowadzane
wyktady 0 tematyce zagroien zwi'lzanych z profilaktyk'l uzaleinien dla uczni6w i opiekun6w. Om6wione
zostan'l zasady bezpieczenstwa nad akwenami wodnymi i zasady obowi'lzuj'lce podczas wypoczynku, w
szczeg6 1nosci negatywne aspekty wynikaj'lce ze spoiywania alkoholu.
Podczas wykfadu poruszane b~d'l aspekty prozdrowotne, dotycz'lce zdrowego stylu iycia, aktywnosci
ruchowej. Zadnie ma na celu zach~cenie uczestnik6w do aktywnosci fizycznej oraz do wyktad6w dotycz'lcych
problem6w uzaleinien z uwzgl~dnieniem zdrowego stylu iycia i bezpiecznego wypoczynku. Nauka pfywan ia
za konczy si~ egzaminem na kart~ pfywack'l oraz pokazem Ratownictwa Wodnego zwienczonym ogniskiem .
M iejscem realizacji zadania jest Zalew "Nowiniec" -strzeione miejsce wyznaczone do k'lpieli. Podcza s
realizacji b~d'l rozdawane ulotki profilaktyczne

.Planowane rezultaty :
1.Propagowanie zdrowego stylu iycia .
2. Dziatania edukacyjne- dotyczqce szkod powodowanych przez spoiywanie alkoholu.
3. Przygotowywanie rozwiqzan w zakresie rozpoznawania sytuacji problemowych.
!4.Dziatania informacyjne gdzie moina szukac pomocy, jak reagowac w sytuacji ujawnienia problemu.
S. Nauka ptywania ukonczona moiliwosciq zdobycia karty ptywackiej.
Celem gtownym zadania jest ukazanie problemow uzaleinien poprzez wyktady i wypetnienie czasu wolnego ~
moiliwosciq nauki ptywania i podstaw ratownictwa wodnego.

1) Rodzaj zadania zawiera s i~ w zakresie zadan okreslonyeh wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
publieznego i 0 wolontariaeie (Oz. U. z 2018 r. poz. 450, z p6zn. zm.).
2) Termin realizaeji zadan ia nie moze bye diuzszy niz 90 dni.

0

dziaialnosci pozytku

4. Opis za kfadanychf rezl:llta.~6w reali~eji zaffania p'ubJiczn~o
Nazwa rezultatu
Integracja uczestnik6w, udzial w zaj~ciach i prelekcjach
profilaktycznych.
Podniesienie swiadomosci 0 zagrozeniach zwiqzanych z
problemem uzaleznien.
~. Kr6tJ5~ charakteIYsiy)<a 0 feretl.ta, j ego d05wladczeoia

Planowany pozlom
os i~gn l~ra
.
rezullat6w (waiteS
docelowa)
15 uczestnik6w

Lista obecnosci.

15 uczestnik6w

Test z tematyki prezentowanej na

Spos6b m oflltorowanla rezultatQw ~
:f(6dto
Infom aejl 0 ()~iClg~n l ~lu wskainlka

zaj~ciach .

w r.eallzacj!' dzlafan planqwan y,c fi W ofercie oraz zasob6w, ktore !>fide

wykorzystane w reallzacjl zadani.a

WODDNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE realizowafa dwa razy zadanie podobnego typu j ma
r6wniei podpisanq umow~ na kqpie/isku w Nowincu w zakresie bezpieczenstwa kqpieliska.

IV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w rea/izacji zadania pub/icznego
Lp.

RodZaj kosztul

Wa rt~c

Z dotacji

PLN

1.
2.
3.
4.
5.

Wynagrodzenie instruktor6w ratownikow.
Poczt:stunek
Zakup materiat6w administracyjno
biurowych
Zakupwody
Optata za Karty Ptywackie
SlJina .w.szys~ieh kosz{6wlreallzacjl zadarlla

ir6def

3000,00
500,00
200,00

3000JiO'
..500,Oe
·200,00

200,00

2OOlOO
'tPO,OO
4300

400,00
4300

Z Inny,!:h

v. Oswiadczenia
Oswiadczam(-my), i:e:
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

proponowane zadanie publiczne b~dzie realizowane wyl1\cznie w zakresie dzialalnosci poi:ytku publicznego oferenta(-tow);
pobieranie swiadczen pieni~i:nych b~dzie si~ odbywac wyl1\cznie w ramach prowadzonej odplatnej dzialalnosci poi:ytku
publicznego;
oferent* I oferenci* skladaj1\cy niniejsz1\ ofert~ nie zalega(-j1\)* I zalega(-j1\)* z oplacaniem nalei:nosci z tytulu zobowi1\zan
podatkowych;
oferent* I oferenci* skladaj1\cy niniejsz1\ ofert~ nie zalega(-j1\)* I zalega(-j1\)* z oplacaniem nalei:nosci z tytulu skladek na
ubezpieczenia spoleczne;
dane zawarte w cz~sci II niniejszej oferty s1\ zgodne z Krajowym Rejestrem S1\dowym* I inn1\ wlasciw1\ ewidencj1\*;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz zal1\cznikach s1\ zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
w zakresie zwi1\zanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,
a taki:e wprowadzaniem ich do systemow informatycznych, osoby, ktorych dotycz1\ te dane, zloi:yly stosowne oswiadczenia
zgodnie z prze . ami 0 ochronie danych osobowych.

Czlon e
WOPR Woj

ez di um zarz~du

LubuskiegO
Data .. .

1.~1z2.{~......3.D..:..P1.~ D-2.4'v

(pod pis osob upowai:nionej lub podpisy
os6b upowai:nionych do skladania oswiadczen
woli w imieniu oferent6w)

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Wojewod:rtwa Lubuskiego
65-072 Zielona Gora, ul. Lisowskiego 1
tel. 68 3 21 39 02
NIP 929-187-08-15, REGON 361112222
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