
Załączniki do rozporządzenia  
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

 
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z 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 jest adresowana oferta 

Gmina Świebodzice 

2. Rodzaj zadania publicznego1) Ochrona i promocja zdrowia 

 
II. Dane oferenta(-tów) 
 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA TRZEŹWOŚCI W RODZINIE – KLUB ABSTYNENTA „ODNOWA’ W WAŁBRZYCHU, 
KRS: 0000091622, 
Adres siedziby: ul. Monte Casino 32/5, 58-304 Wałbrzych, 
Adres do korespondencji: Klub Abstynenta „Odnowa” - ul. Parkowa 4, 58-160 Świebodzice, 
Telefon - 793 384 285 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Ryszard Stochła – sekretarz 
tel. kom: 535 145 615 
rysiekstochla27@gmail.com 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego 
Zadanie publiczne w 2020 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia: 
przeciwdziałanie alkoholizmowi – prowadzenie Klubu Abstynenta. 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

01.10.2020 r. Data 
zakończenia 

18.11.2020 r. 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) 

Zadanie będzie się składało z: 
1) Prowadzenie i administrowanie Klubu Abstynenta (październik-listopad) – jest to miejsce „bezpiecznych” 
spotkań osób które zachowują abstynencję od środków psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, leków, 
tytoniu, hazardu itp.). Spędzają one tutaj czas bez kontaktów z alkoholem i innych środków zmieniających 
świadomość. Gospodarz klubu odpowiada za całokształt utrzymania tego miejsca. Organizuje zajęcia klubowe. 
Robi w tym celu niezbędne zakupy. Udostępnia pomieszczenia na mitingi AA. Dba o utrzymanie porządku po 
zajęciach klubowych i mitingach. Odpowiedzialny jest również za pierwszy kontakt z osobami uzależnionymi. 

                                                 
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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 



Dzięki osobom, które posiadają kompetencje do kontaktów z osobami szukającymi pomocy w celu uwolnienia 
się od nałogów, klub jest miejscem gdzie uzyskują pierwsze wskazówki aby skorzystać z profesjonalnej 
pomocy w poradniach uzależnień lub szpitalach odwykowych. Dobre kontakty z dyrektorami i kierownikami 
tych placówek skutkują często skróceniem czasu na otrzymanie pomocy. Klub za pośrednictwem osób, które się 
tutaj spotykają aktywizuje i pomaga tym, którzy po zaprzestaniu picia alkoholu zmagają się z problemami 
wynikającymi ze skutków jego nadużywania (brak pracy, długi, złe relacje w rodzinie, kłopoty z prawem itd.). 
Pomieszczenia klubu służą wspólnotom anonimowych alkoholików na cotygodniowe mitingi. W klubie 
odbywają się spotkania tematyczne (np. promujące dni bez alkoholu, wieczory poetycko-muzyczne i inne). 
Punkt konsultacyjny, który ma dyżury w tych samych pomieszczeniach znakomicie wspiera funkcje klubu. 
2) Poetyckie spotkanie klubowe z okazji rozpoczęcia jesieni – „Jesienny wieczór” (listopad). Wspólne 
spędzenie czasu wolnego z elementami artystycznymi. 
3) Coroczne spotkanie z okazji 12 rocznicy Klubu Abstynenta (październik). Spotkanie z władzami miasta daje 
możliwość wspólnego zapoznania się i omówienia działań Klubu znacznie wykraczających poza działania 
współfinansowane ze środków gminy Świebodzice.  Wspólne spotkanie z zaproszonymi środowiskami 
abstynenckimi scala społeczność z obszaru gminy Świebodzice i gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
4) Wyjazdowe zajęcia terapeutyczne. Coroczny wyjazd ma za zadanie umożliwienie nauki spędzania wolnego 
czasu bez środków zmieniających świadomość, uczy wypoczywać. Obecność terapeuty pozwala na 
indywidualne omówienie trudnych spraw, z którymi na co dzień zmagają się uczestnicy wyjazdu. Ponadto 
będziemy uczestniczyć w warsztatach przygotowanych przez terapeutę. (październik) Terapeuta zapewni 
kontakt indywidualny i grupowe szkolenie terapeutyczne. 
Miejsce warsztatów do uzgodnienia w zależności od aktualnych warunków epidemiologicznych. Udzielona 
dotacja obejmuje wynagrodzenie terapeuty, nocleg, transport i wyżywienie. W szkoleniu weźmie udział min. 25 
osób. 
 
 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany 
poziom 

osiągnięcia 
rezultatów 
(wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

 

Administrowanie Klubem Abstynenta 
 

26 dyżurów 
 

Liczba osób korzystających z Klubu. 
 

 

Poetyckie spotkanie klubowe 1 spotkanie Wykaz uczestników.  
Uroczysta rocznica powstania Klubu 
Abstynenta. 

1 spotkanie Wykaz zaproszonych uczestników.  

Wyjazdowe zajęcia 
 terapeutyczne. 

1 wyjazd Wykaz uczestników. Umowa z terapeutą. 
 

 

 
 
 

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą 
wykorzystane w realizacji zadania 

Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie - Klub Abstynenta „Odnowa” od 20 lat niesie różnorodną pomoc 
osobom uzależnionym, współuzależnionym i ofiarom przemocy na terenie gminy Świebodzice. 
Od 2000 roku zorganizowaliśmy kilkadziesiąt festynów  (w tym masowych, wspólnie z  Gminą Wałbrzych oraz Gminą 
Świebodzice) i zabaw trzeźwościowych (bezalkoholowych) w których w sumie wzięło udział około 8 tys. osób. W lipcu 
2012 roku przy współpracy Miasta Świebodzice przeprowadziliśmy festyn rodzinny dla mieszkańców Świebodzic z okazji 
patrona kierowców św. Krzysztofa. W czerwcu 2016 roku wspólnie z MOPS Świebodzice przeprowadziliśmy festyn 
Bezpieczne Wakacje. Od 2008 prowadzimy w Świebodzicach czynny cały rok Klub Abstynenta „Odnowa”, w ramach 
którego prowadziliśmy grupę wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Klub Abstynenta użycza miejsca 
dwa razy w tygodniu dla grupy AA „Sudecka” i grupy AA „Rubikon”. Od 2009 roku organizujemy wyjazdowe warsztaty 
terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin, prowadzone przez terapeutów. 



 
 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1.1 Administrowanie Klubem Abstynenta 
„Odnowa” w Świebodzicach – 
wynagrodzenie gospodarza 

1768   

2.1 Poetyckie spotkanie klubowe - 
„Jesienny wieczór” 

201   

3.1 Uroczyste spotkanie z okazji 12-tej 
rocznicy Klubu Abstynenta 

602   

4.1.1 Wyjazdowe zajęcia – noclegi 2300   
4.1.2 Wyjazdowe zajęcia – wyżywienie 3200   
4.1.3 Wyjazdowe zajęcia – transport 1800   
4.1.4 Wyjazdowe zajęcia – umowa z 

terapeutą 
700   

4.1.5 Wyjazdowe zajęcia - obsługa 
wolontariacka zadania 

204   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10775,00 9618,00 1157,00 

 
 
 
 
V. Oświadczenia 
 
Oświadczam(-my), że: 
 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego  

oferenta(-tów); 
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 

publicznego; 
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*; 
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, 

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 
 
.................................................................                                                  Data ........................................................ 
................................................................. 
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów) 

  


