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ORGANIZACn POZARZADOWEJ/PODMIOTU ( ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3
UST. 3 USTA WY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Dzialanie w obszarze nauki, szkolnidwa wyzszego, edukacji, oswiaty i wychowania
(rodzajzadaniapublicznego2))

"WYWIADÓWKA"

(tytul zadania publicznego)

w okresie od 01.04.2013 r. do 29.06.2013 r.

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/
WSPIER1\NIl. RE.\LIZl"CJI ZADANIA PURLICZNEOO-lt

PRZEZ

Prezydenta Miasta Szczecin
(organadministracjipublicznej)

skladana na podstawie przepisów dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

----



I. Dane oferenta/oferentów])3}

1) nazwa: Fundacja resocjalizacji i readaptacji spolecznej "TULIPAN"

2) forma prawna:4)

() stowarzyszenie (x) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

() spóldzielnia socjalna ( ) inna.......................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)
KRS 0000447218

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)11.01.2013 r.

5) nr NIP: 9552344972 nr REGON: 321328249

6) Adres:

miejscowosc: Szczecin, ul. Zofii Nalkowskiej 8/27

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7)nie dotyczy

gmina: Szczecin powiat: 8)Szczecin

województwo: zachodniopomorskie

kod pocztowy:70-785 poczta: Szczecin

7) tel.: 535227776 faks: nie dotyczy

e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl http://www.fundacjatulipan.pl

8) numer rachunku bankowego:

nazwa banku: ALIOR BANK S.A.

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentówl):

a) Monika Jasinska -Prezes Zarzadu

b) Maciej Skrzetuski - Wiceprezes Zarzadu

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej
zadanie, o którymmowaw ofercie:9) .

Fundacja resocjalizacji i readaptacji spolecznej "TULIPAN"
ul. Zofii Nalkowskiej 8/27
70-785 Szczecin



11) osoba upowazniona do skladania wyjasnien dotyczacych oferty (imie i nazwisko oraz nr

telefonu kontaktowego)

Monika Jasinska, telefon kontaktowy 535 22 77 76

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

~

- niesienie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
zyciowej oraz WYrównywanieszans tych rodzin i osób;

- prowadzenie dzialalnosci na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spolecznej
osób zagrozonych wykluczeniem spolecznYm;

- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostajacych bez pracy
i zagrozonych zwolnieniem z pracy;

- przeciwdzialanie uzaleznieniom i patologiom spolecznYm;
- podejmowanie dzialan w zakresie zwalczania zjawiska recydywy, multirecydywy;
- swiadczenie pomocy dla osób mlodocianych i doroslych opuszczajacych Zaklady

Karne, Areszty Sledcze, a takze wsparcie ich rodzin znajdujacych sie w trudnej
sytuacji materialnej lub zyciowej;

- pomoc opuszczajacYm Zaklady Poprawcze, Osrodki Socjoterapeutyczne, Osrodki
Wychowawcze lub Schroniska dla Nieletnich, w szczególnosci tYm, którzy nie moga
liczyc na pomoc osób bliskich;

- swiadczenie pomocy i wsparcia dla dzieci i mlodziezy z rodzin patologicznych, z
problemami adaptacyjnymi w srodowisku lub w szkole;

- swiadczenie pomocy prawnej, pedagogicznej, terapeutycznej, psychologicznej;
- swiadczenie pomocy i wparcia w wyszukaniu, zdobyciu i utrzYmaniu miejsca pracy

w Polsce i za granica;
- zmiana systemu wartosci i norm moralnych poprzez przemiane moralno-duchowa;
- swiadczenie niezbednej pomocy w zdobywaniu przez skazanychlbylych skazanych

kwalifikacji zawodowych;
- budowanie sieci wspólpracy i WYmiany doswiadczen pomiedzy organizacjami

specjalizujacYmi sie w pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej dla skazanych i
ich rodzin;

- udzielanie pomocy w zakresie przelamywania wszelkich barier w powrocie do
spoleczenstwa;

- przygotowanie do wyjscia na wolnosc osób przebywajacych w jednostkach
penitencjarnych;

- przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu i dyskrYminacji osób pozbawionych
wolnosci;

- propagowanie i upowszechnianie róznych form wsparcia dla osób majacych konflikt
z prawem;

- wspieranie wszelkich dzialan w zakresie zwalczania uzaleznien oraz bezdomnosci;
- podejmowanie dzialan w zakresie sprawiedliwosci naprawczej, mediacji i probacji;
- dzialalnosc na rzecz osób samotnie wychowujacych dzieci z powodów umieszczenia



jednego z rodziców w placówce penitencjarnej;
- swiadczenie pomocy dzieciom z rodzin patologicznych, których rodzic/rodzice

przebywaja/przebywali w Areszcie SledczYmlub Zakladzie Karnym;
- wykonywanie i nadzorowanie kar nieizolacyjnych oraz srodków probacji;
- organizowanie dzialalnosci edukacyjnej na róznych szczeblach ksztalcenia, na rzecz

podopiecznych Fundacji, jej sYmpatyków i innych osób zainteresowanych
zdobywaniem i poglebianiem wiedzy;

- swiadczenie pomocy edukacyjnej w zakresie zdobywania wyksztalcenia ogólnego
lub zawodowego skazanymIbylYmskazanYm

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

NIE DOTYCZY

--
13) jezeli oferent /oferencil) prowadzi/prowadza l) dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców ...............

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

NIE DOTYCZY

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej

wraz z przytoczeniem podstawy prawnej 10)

NIE DOTYCZY
J

III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
("'

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Najlepsza lekcja dla kazdego czlowieka jest uczenie sie na bledach swoich lub cudzych.

..WYWIADÓWKA" jest programem skierowanym do uczniów ze szczecinskich gimnazjów.

Zadanie bedzie polegalo na przeprowadzeniu konferencji - spotkania gimnazjalistów ze

ska.zanymi,kt6rzy po wyjsciu na wolnosc, po odbytej karze pozbawienia wolnosci, zalozyli

wlasne rodziny, uwierzyli w Boga, dzialaja spolecznie.

Skazani przedstawia swoja historie, odpowiadajac na zadane przez uczniów pytania m.in. jak

trafili do placówki karnej, jak przez to zmienilo sie ich zycie, co stracili, czego zaluja, jak

obecnie wyglada ich zycie, jak zerwali z nalogami i srodowiskiem przestepczym. Waznym

jest, ze uczniowie z kazdej klasy przed spotkaniem beda mieli za zadanie ulozyc po 5-10

pytan na które chcieliby uzyskac odpowiedz od skazanych.



Aby pytania nie powtarzaly sie, zostana wczesniej przeczytane przez pedagoga szkolnego i

koordynatora programu.

Spotkanie bedzie przeprowadzone w formie konferencji czyli - skazani (2) beda osobami,

którym zadawany bedzie szereg pytan przez przedstawicieli (uczniów) kazdej klasy.

W programie glównymi odbiorcami beda uczniowie szkól gimnazjalnych.

Program bedzie realizowany w szczecinskich gimnazjach. W programie bedzie uczestniczylo

piec szkól gimnazjalnych, w których wystepuje potrzeba i chec przeprowadzenia spotkania

(opinia dyrektora szkoly i pedagoga).

Program bedzie mial charakter integracyjno - zapoznawczy, edukacyjno - rozwojowy.

Program bedzie polegal na przeprowadzeniu 90-cio minutowego spotkania w formie

konferencji uczniów szczecinskich gimnazjów ze skazanymi.

W kazdej ze szkól zostana zawieszone plakaty, które beda informowac o tym, ze w danym
. gimnazjum zostanie przeprowadzona konferencja "WYWIADÓWKA". Plakaty zostana

zawieszone m.in. na korytarzach szkolnych. Uczestnictwo w konferencji zostanie zmierzone

za pomoca ankiet ewaluacyjnych, rozdanych mlodziezy po zakonczeniu kazdego ze spotkan

- glównie w celu uzyskania opinii, oceny dot. przeprowadzonego programu.

W czasie zajec bedzie mozliwosc skorzystania z przerwy na poczestunek. Realizujacy

zadanie zagwarantuja wszelkie artykuly i materialy niezbedne do wykonania zadania.

2. Opis potrzeb wskazujacych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich
przyczyn oraz skutków

Problem, którego dotyczy zadanie oraz skala jego wystepowania na obszarze realizacji:

Na co dzien slyszymy, ze mlodzi ludzie popelniaja szereg przestepstw, nie zdajac sobie

sprawy z konsekwencji popelnianych czynów. "Przestepczosc stanowi jeden z istotnych

przejawów zachowan dewiacyjnych dzieci i mlodziezy. W ostatnich latach daje sie zauwazyc

staly wzrost liczby przestepstw popelnionych przez nieletnich. Nieletnimi zgodnie z Ustawa o

postepowaniu w sprawach nieletnich z 26.10.1982 r., sa osoby, które w chwili popelnienia

czynu karalnego nie ukonczyly 17 roku zycia.

Od 1990 roku jestesmy naocznymi swiadkami wzrostu przestepczosci wsród osób

mlodocianych. Nieletni dopuszczaja sie czynów zabronionych takich jak miedzy innymi:

niszczenie mienia, znecanie sie nad rówiesnikami, razace traktowanie kadry nauczycielskiej.

Gimnazjalisci nie zdaja sobie sprawy, ze niepoprawne zachowanie moze miec konsekwencje

prawne, a nawet byc kwalifikowane jako przestepstwo. Policjanci 73'7mlc-mj~ze jednJDl z

najniebezpieczniejszych okresów w zyciu nastolatków jest okres gjmnazjum..To czesto okres

buntu przeciwko rodzicom" ustalonemu porzadkowi. Naklada sie na 10 nowe srodowisko7



nowa szkola. Wielu mlodych ludzi wlasnie wtedy po raz pierwszy lamie prawo. Przyczyna

zwiekszenia sie liczby przestepstw wsród mlodziezy jest - zdaniem policjantów - m.in..brak

autmytetów,.a takze odpowiednich dzialan profilaktycznych paeprowadzanych w szkolach.

W literaturze pedagogicznej istnieje zgodnosc co do faktu, ze na okres edukacji gimnazjalnej

przypada burzliwy etap rozwoju mlodziezy. Czas ten cechuje sie glównie buntem wobec

istniejacych regul i zasad. Najczesciej popelniane przestepstwa zwiazane sa z przemoca,

srodkami psychoaktywnymi, niszczeniem mienia, kradziezami. Zwiekszyla sie tez liczba

przestepstw popelnianych w internatach i bursach. Jak wynika ze statystyk, coraz czesciej

sprawcami najpowazniejszych przestepstw, zwiazanych z agresja sa dziewczeta.

Przykladowo liczba dziewczat ponizej 16. roku zycia, podejrzanych o bójki i pobicia wzrosla

w ciagu 10 lat o 169 proc.

.-

Biorac pod uwage powyzsze argumenty, jestesmy przekonani ze realizacja innowacyjnej

formy spotkania w postaci konferencji "WYWIADÓWKA" w duzym stopniu przyczyni sie

do zapobiegania przestepczosci wsród nieletnich.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

W programie glównymi odbiorcami beda uczniowie szczecinskich szkól gimnazjalnych. W

programie wezmie udzial piec szkól gimnazjalnych, w których zauwazalna jest potrzeba i

chec przeprowadzenia spotkania w ramach konferencji "WYWIADÓWKA"

4. Uzasadnienie potrzeby dofmansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja
zadania publicznego, w szczególnosci ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni sie to do
podwyzszenia standardu realizacji zadania.U)

NIE DOTYCZY

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferencil) otrzymal/otrzymalil) dotacje
na dofinansowanie inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego z podaniem
inwestycji, które zostaly dofinansowane, organu który udzielil dofinansowania oraz daty
otrzymania dotacji .U)

NIE DOTYCZY



6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Cel glówny programu:

Zwiekszenie poziomu motywacji mlodziezy gimnazjalnej do zycia zgodnego z prawem.

Cele szczególowe:

przeprowadzenie innowacyjnego programu w formie konferencji w szczecinskich

gimnazjach;

- sklonienie uczniów do glebokich przemyslen zwiazanych z przeprowadzonym spotkaniem

ze skazanymi;

- wsparcie systemu wychowawczego;

/'"'

- przestrzeganie uczniów przed popelnianiem czynów zabronionych;

- propagowanie poszanowania prawa wsród mlodziezy;

- uswiadamianie mlodziezy konsekwencji wynikajacych z zachowania niezgodnego z

prawem;

- dzialanie profilaktyczno -prewencyjne w zakresie lamania prawa.

Sposób realizacji programu:

Etan I Przedstawienie nroiektu. wskazanie szkól i osób do udzialu w kwiecien

2013 r.l.

Dzialanie l: Przedstawienie projektu, wybór szkól i osób do udzialu w programie (pierwsza

polowa kwietnia 2013 r.).

- Dzialanie 2: Zakup, przygotowanie, wydruk niezbednych materialów do realizacji programu

"WYWIADÓWKA" (druga polowa kwietnia 2013 r.).

Dzialanie 3: Spotkanie z osobami bioracymi udzial w programie "WYWIADÓWKA" (druga

polowa kwietnia 2013 r.).

Dazac do realizacji zalozen projektu przewidziane jest przeprowadzenie konferencji -
spotkania gimnazjalistów ze skazanymi, którzy po wyjsciu na wolnosc po odbytej karze

pozbawienia wolnosci zalozyli wlasne rodziny, uwierzyli w Boga, dzialaja spolecznie. Skazani

przedstawia swoja historie, odpowiadajac na zadane przez uczniów pytania m.in. jak trafili do

placówki karnej, jak przez to zmienilo sie ich zycie, co stracili, czego zaluja, jak obecnie

wyglada ich zycie, jak zerwali z nalogami i srodowiskiem przestepczym, Waznym jest, ze

uczniowie z kazdej klasy przed spotkaniem beda mieli za zadanie ulozyc po 5-10 pytan na



które chcieliby uzyskac odpowiedz od skazanych.

Aby pytania nie powtarzaly sie, zostana wczesniej przeczytane przez pedagoga szkolnego i

koordynatora programu.

Spotkanie bedzie przeprowadzonew fonnie konferencji czyli - skazani (2 osoby) beda

osobami, którym zadawane beda pytania przez przedstawicieli (uczniów) kazdej klasy.

W programie glównymi odbiorcami beda uczniowie szkól gimnazjalnych.

Program bedzie realizowany w szczecinskich gimnazjach .W programie bedzie uczestniczylo

piec szkól gimnazjalnych. W programie wezma udzial szkoly gimnazjalne, w których

wystepuje potrzeba i chec przeprowadzenia spotkania (opinia dyrektora szkoly i pedagoga).

Program bedzie mial charakter integracyjno - zapoznawczy, edukacyjno- rozwojowy.

Program bedzie polegal na przeprowadzeniu 90-cio minutowego spotkania w fonnie

konferencji uczniów szczecinskich gimnazjów ze skazanYmi.

/""' W kazdej ze szkól zostana zawieszone plakaty, które beda infonnowac o tYm, ze w danYm

gimnazjum zostanie przeprowadzona konferencja "WYWIADÓWKA". Plakaty zostana

zawieszone m.in. na korytarzach szkolnych. Uczestnictwo w konferencji zostanie zmierzone za

pomoca ankiet ewaluacyjnych, rozdanych mlodziezy po zakonczeniu kazdego ze spotkan-

glównie w celu uzyskania opinii, oceny dot. przeprowadzonego programu.

W czasie zajec bedzie mozliwosc skorzystania z przerwy na poczestunek. Realizujacy zadanie

zagwarantuja wszelkie artykuly i materialy niezbedne do wykonania zadania.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

, Zadanie Publiczne bedzie realizowane na terenie pieciu szczecinskich szkól gimnazjalnych.

I

/"'

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

I Program sklada sie z dwóch etapów:

Etap I Przedstawienie proiektu. wskazanie szkól i osób do udzialu w pro2ramie (kwiecien

2013 r.).

Dzialanie l: Przedstawienie projektu, wybór szkól i osób do udzialu w programie (pierwsza

polowa kwietnia 2013 r.):

1. Nawiazanie kontaktu z dyrektorami szkól gimnazjalnych w celu pisemnego

przedstawienia programu, (sporzadzenie, a nastepnie wyslanie oferty spotkania w

ramach programu "WYWIADÓWKA" do dyrektorów szkól gimnazjalnych w

Szczecinie).



2. Dobór osób (skazanych), wolontariuszy do przeprowadzenia spotkan w ramach

programu "WYWIADÓWKA", a takze ustalenie scenariusza spotkan.

3. Wskazanie szkól, w których zostana przeprowadzone spotkania (wytypowanie 5 szkól).

4. Poinformowanie dyrektorów o decyzji dot. udzialów ich szkoly w spotkaniu w ramach

programu "WYWIADÓWKA" (dyrektorzy szkól zostana powiadomieni pisemnie

(poczta) i ustnie (rozmowa telefoniczna), umówienie spotkania z dyrektorem

i pedagogiem szkolnym.

5. Wizyta w gimnazjach, w których beda odbywaly sie spotkania, celem omówienia z

dyrektorem i pedagogiem szkolnym szczególów spotkania z uczniami (dzien, godzina,

ilosc uczestników, uzyskanie informacji od pedagoga szkolnego na temat uczniów

(klas), które beda braly udzial w spotkaniu.

Dzialanie 2: Zakup, przygotowanie, wydruk niezbednych materialów do realizacji programu

"WYWIADÓWKA" (druga polowa kwietnia 2013 r.):

1. Przygotowanie i wydruk plakatów informacyjnych.

2. Zakup materialów biurowo - szkoleniowych,

i uczestników.

poczestunku dla prowadzacych

Dzialanie 3: Spotkania z osobami bioracymi udzial w programie "WYWIADÓWKA" (druga

polowa kwietnia 2013 r.):

1. Kontakt ze skazanymi, wolontariuszami celem ustalenia miejsca, dnia, godziny

spotkania organizacyjnego (kontakt telefoniczny).

2. Zorganizowanie spotkania ("przeprowadzenie próby generalnej", przedstawienie

harmonogramu spotkan w szkolach, podpisanie umów wspólpracy)

Etao II Sootkanie - konferencja- na terenie wybranej szkoly (maj - czerwiec 2013 r.).

Dazac do realizacji zalozen projektu przewidziane jest przeprowadzenie konferencji -
spotkania gimnazjalistów ze skazanymi, którzy po wyjsciu na wolnosc po odbytej karze

pozbawienia wolnosci zalozyli wlasne rodziny, uwierzyli w Boga, dzialaja spolecznie. Skazani

przedstawia swoja historie, odpowiadajac na zadane przez uczniów pytania m.in. jak trafili do

placówki karnej, jak przez to zmienilo sie ich zycie, co stracili, czego zaluja, jak obecnie

wyglada ich zycie, jak zerwali z nalogami i srodowiskiem przestepczym, Waznym jest, ze

uczniowie z kazdej klasy przed spotkaniem beda mieli za zadanie ulozyc po 5-10 pytan, na

które chcieliby uzyskac odpowiedz od skazanych.

Aby pytania nie powtarzaly sie, zostana wczesniej przeczytane przez pedagoga szkolnego i

koordynatora programu.



Spotkanie bedzie przeprowadzonew formie konferencji czyli - skazani (2 osoby) beda

osobami, którym zadawane beda pytania przez przedstawicieli (uczniów) kazdej klasy.

W programie glównymi odbiorcami beda uczniowie szkól gimnazjalnych.

Program bedzie realizowany w szczecinskich gimnazjach. W programie bedzie uczestniczylo

piec szkól gimnazjalnych, w których wystepuje potrzeba i chec przeprowadzenia spotkania

(opinia dyrektora szkoly i pedagoga).

Program bedzie mial charakter integracyjno - zapoznawczy, edukacyjno- rozwojowy.

Program bedzie polegal na przeprowadzeniu 90-cio minutowego spotkania w formie

konferencji uczniów szczecinskich gimnazjów ze skazanYmi.

W kazdej ze szkól zostana zawieszone plakaty, które beda informowac o tym, ze w danym

gimnazjum zostanie przeprowadzona konferencja "WYWIADÓWKA". Plakaty zostana

zawieszone m.in. na korytarzach szkolnych. Uczestnictwo w konferencji zostanie zmierzone za

pomoca ankiet ewaluacyjnych, rozdanych mlodziezy po zakonczeniu kazdego ze spotkan-

glównie w celu uzyskania opinii, oceny dot. przeprowadzonego programu.

W czasie zajec bedzie mozliwosc skorzystania z przerwy na poczestunek,. Realizujacy zadanie

zagwarantuja wszelkie artykuly i materialy niezbedne do wykonania zadania.



9. Harmonograml3)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.04.2013r. do 29.06.2013r.

Poszczególne dzialania w zakresie realizowanego zadania Tenniny realizacji Oferent lub inny

publicznego14) poszczególny podmiot odpowiedzialny

dzialan za dzialanie w zakresie

Etap I Przedstawienie proiektu. wskazanie szkól i osób

do udzialu w prol!ramie (kwiecien 2013 r.).

Dzialanie l: Przedstawienie projektu, wybór szkól i osób

do udzialu w programie (pierwsza polowa kwietnia 2013

r.).

Dzialanie 2: Zakup, przygotowanie, wydruk niezbednych

materialów do realizacji programu "WYWIADÓWKA"

(druga polowa kwietnia 2013 r.).

Dzialanie 3: Spotkanie z osobami bioracymi udzial w

programie "WYWIADÓWKA" (druga polowa kwietnia

2013 r.).

Etap II Spotkanie ookonferencia" na terenie wvbranei

szkolv (mai -czerwiec2013r.).

Dazac do realizacji zalozen projektu przewidziane jest

przeprowadzenie konferencji - spotkania gimnazjalistów

ze skazanymi, którzy po wyjsciu na wolnosc po odbytej

karze pozbawienia wolnosci zalozyli wlasne rodziny,

uwierzyli w Boga, dzialaja spolecznie. Skazani

przedstawia swoja historie, odpowiadajac na zadane przez

uczniów pytania m.in. jak trafili do placówki karnej, jak

przez to zmienilo sie ich zycie, co stracili, czego zaluja,

jak obecnie wyglada ich zycie, jak zerwali z nalogami i

srodowiskiem przestepczym, Waznym jest, ze uczniowie z

kazdej klasy przed spotkaniem beda mieli za zadanie

ulozyc po 5-10 pytan na które chcieliby uzyskac

odpowiedz od skazanych.

kwiecien 2013

pierwsza polowa

kwietnia 2013

druga polowa

kwietnia 2013 r.

druga polowa

kwietnia 2013 r.

maj - czerwiec 2013 r.

realizowanego

publicznego

zadania

Wszystkie etapy i

wynikajace z nich

dzialania realizuje:

Fundacja resocjalizacji i

readaptacji spolecznej

"TULIP AN"



-
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10. Zakladane rezultaty realizacji zadania pUblicznegol5)

Zaklada sie nastepujace rezultaty realizacji projektu:

- zmotywowanie do zycia zgodnego z prawem;

- zmniejszona ilosc pospolitych wykroczen wsród sluchaczy;

- wyciagniecie pozytywnych wniosków przez uczestników z przeprowadzonej konferencji;

- zwiekszona swiadomosc konsekwencji lamania prawa:

- pomoc w dokonywaniu odpowiednich wyborów zyciowych, zgodnych z prawem;

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

Lp. Rodzaj kosztów1b) Koszt z tego z tegoz Koszt do
Calko - do finansowy pokrycia

wity pokrycia ch z wkladu

(w zl)
z srodków osoboweg-. wniosko-wlasnych,o, w tym

'N wanej srodków pracy
dotacji z innych spolecznej'-"

(w zl) zródel, w czlonków

..::.d
o tym wplat l

.8 i oplat swiadczen<n<n o
adresatów wolontariuo c::

'Sc:: "'O
zadania"'O CI) szyCI) '-''-' N publiczne (w zl).t)

om <n
gol?)..9..... (wzl)

I Koszty
merytoryczne18)po
stronie Fundacji
Tulipan 19):

- przeprowadzenie 5 150 zl 750 750 - -
zajec w szkolach
(5 spotkan! 90
minut/2 os.)

- poczestunek dla 5 10 zestaw/spo- 50 50 - -
prowadzacych tkanie
(kawa, herbata,
kubeczki,cukier)

-przygotowanie i 1 400 kpI. 400 400 - -
wydruk plakatów
informacyjnych

-



."-'-.'."."".'.'
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II Koszty obslugilU)
zadania publicznego,
w tym koszty
administracyjne po
stronie Fundacji
Tulipanl9) :
-koordynator 5 50 zl 250 250 - -

- materialy biurowe 90 2 dzien 180 180 - -
(koszt calosciowy na
realizacjezadania)

- obsluga ksiegowa 1 100 zl 100 100 - -

- obsluga
administracyjna 1 100 zl 100 100 - -

- uslugi pocztowe 1 100 kpI. 100 100 - -

III Innekoszty,w tym O O O O O - -
koszty wyposazenia i
promocji po stronie
Fundacji TUlipan19:

IV Ogólem: 1930 1 930 - -

-

1 Wnioskowana kwota dotacji
1930zl 100%

2 Srodki finansowe wlasne17)

O zl 0%

3 Srodki finansowe z innych zródel ogólem (srodki finansowe
wymienione w pkt. 3.1-3.3)11)

O zl 0%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznego17)

Ozl 0%

3.2 srodki finansowe z innych zródel publicznych (w szczególnosci: dotacje

z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, Ozl 0%
funduszy celowych, srodki z funduszy strukturalnych)17)

3.3 pozostale17)

Ozl 0%

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna

czlonków) O zl 0%

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)
1 930 zl 100%



3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych2l)

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

W programie beda udzielac sie wolontariusze. Fundacja nie ma mozliwosci pokrycia kosztów

zwiazanych z wynagrodzeniami, ze wzgledu na poczatki swojej dzialalnosci. Koordynator

jest niezbedny do efektywnego przeprowadzenia programu. Koszty dojazdu do szkól, a takze

na spotkania zwiazane z programem - kazda z osób pokrywa sama.

V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

l. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Do realizacji programu zaangazowani zostana: dwie osoby (skazane), koordynator,

wolontariusze.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów l) przewidywane do wykorzystania przy
realizacji zadania23)

Laptop, drukarka, telefon komórkowy - wlasnosc prywatna

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju
(ze wskazaniem, które z tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja
publiczna).

Wszystkie osoby prowadzace spotkania beda posiadaly doswiadczenie w pracy z osobami

nieletnimi, prowadzily/prowadza

Nazwa organu administracji Kwota srodków Informacja o tym, czy Termin rozpatrzenia -
publicznej lub innej jednostki sektora (w zl) wniosek (oferta) w przypadku wniosków
fmansów publicznych o przyznanie srodków (ofert) nierozpatrzonych

zostal (-a) do czasu zlozenia
rozpatrzony(-a) niniejszej oferty
pozytywnie, czy tez
nie zostale-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

+AKJNIEl)

+AK.JNIE1)

+AKfNIE1)

+AKfNIE1)
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4. Informacja, czy oferentlafereBeil)przewiduje(-a) zlecac realizacje zadania
publicznegow trybie, o którym mowa wart. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003
r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

NIE DOTYCZY

Oswiadczam (-y), ze:

1) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego

oferenta/oferentówl);

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieFaRie/niepobieraniel)oplat od adresatów zadania;

3) oferentlefer~Bei~ jestlsa~ zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia .2.~-Ob.a.aL~.
4) w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i

przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których

te dane dotycza, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926, z póznozm.);

5) oferentf8fereReil) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)/zalega( jai> z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczneJ);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowymlwlaseiv/a e>,'/ideBeja.I.);

7) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach informacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym

faktycznym.

.. ... , ....

~?~~~~~~~~~..........

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/Clf"'r"''''tnm~

Data... ...:u.. OJl.,..~.t~ 1:.I .......


