
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 
prawidłową. Przykład: „pobicranio*/niepobje ranie*".
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01. 06. 2021I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

------ —

2. Rodzaj zadania publicznego1’
ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz.U.z2020 r. poz. 295 i 567)

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

Nazwa: Nowe Życie w Rawie
Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe
Numer KRS: 0000625004,
Kod pocztowy: 96-200, Poczta: Rawa Mazowiecka, Miejscowość: Rawa Mazowiecka,
Ulica: Kościuszki, Numer posesji: 5, Numer lokalu: 19, Województwo: łódzkie, Powiat: rawski. Gmina:
Rawa Mazowiecka
Adres e-mail: annaseliga99@gmail.com Numer telefonu: 691113002
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta

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

Anna Seliga
Adres e-mail: annaseliga99@gmail.com
Telefon: 691113002

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Stop złym emocjom

2. Termin realizacji zadania publicznego*’ Data 
rozpoczęcia 7.06.2021 Data 

zakończenia 15.07.2021

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

Cel: modelowanie działań psychologicznych nakierowanych na bezpieczeństwo młodzieży będących w grupie ryzyka 
zachorowań na depresję, poprzez umożliwienie udziału w warsztatach

Miejsce: województwo łódzkie, Rawa Mazowiecka

Grupa docelowa: uczniowie szkół ponadpodstawowych - mieszkańcy gminy Rawa Mazowiecka

Działania:
A. Informacja i promocja
Działania będą prowadzone przez cały okres realizacji projektu. Uczestnicy projektu zostaną poinformowani oi 
finansowaniu projektu ze środków gminy Rawa Mazowiecka. Wszelkie dokumenty (np. listy obecności na warsztatach) 
związane z realizacją projektu będą zawierały informację o źródle finansowania projektu. Informacja zostanie również 
opublikowana na fanpagu Stowarzyszenia na Facebooku.

B. Rekrutacja
Rekrutacja będzie miała charakter zamknięty. Do projektu zostaną zaproszeni uczniowie ze szkół z terenu gminy Rawa 
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Mazowiecka. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w porozumieniu z Dyrekcją i nauczycielami. Termin realizacji czerwiec 
2021.

C. Warsztaty
W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie 6 warsztatów, które przeprowadzi mgr psychologii Magdalena 
Gowin. 1 grupa warsztatowa będzie liczyła ok. 15 osób. Zakres tematyczny warsztatów będzie obejmował m.in.: 
profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży, modelowanie działań psychologicznych nakierowanych na 
bezpieczeństwo młodzieży będących w grupie ryzyka zachorowań na depresję. Zakres tematyczny będzie dostosowany 
do potrzeb i wieku uczestników zadania. Warsztaty zostaną przeprowadzone w czerwcu 2021 - termin zostanie ustalony 
i zaakceptowany przez Dyrekcję szkół.

Rezultaty:
■ udział w warsztatach 90 osób uczniów ze szkół z terenu gminy Rawa Mazowiecka, 
- organizacja 6 warsztatów z zakresu profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży

11 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.).
21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Liczba uczestników warsztatów 90 uczniów lista obecności, dokumentacja fotograficzna

Liczba zorganizowanych warsztatów 6 warsztatów dokumenty finansowe potwierdzające 
realizację warsztatów

- - -

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

Stowarzyszenie powstało w 2016 roku. Nasz zapał i chęć zdobywania wiedzy łącząca się z pracowitością kieruje nas do 
pomagania innym. Przeprowadziliśmy już cykle prelekcji o tematyce uzależnień i depresji. . Mamy podpisaną umowę 
na zadanie publiczne z z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka (Zadanie polegające na pomocy psychologicznej i 
psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków.)

Zorganizowaliśmy w lipcu 2019 II RAWSKI BIEG PO TRZEŹWOŚĆ zakończony grillem integracyjnym. Bieg w latach 2018 i 
2019 cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział łącznie około 1000 osób, z pomocy psychologa i 
psychoterapeuty obecnie korzysta około, spotkania grupowe 15 osób, spotkania indywidualne 20 osób.

Punkt pierwszego kontaktu działa od kilku lat. Łącznie z naszej pomocy skorzystało około 100 osób z czego 70% z 
sukcesem przerwało proces rozwoju choroby alkoholowej. Chcemy uczestniczyć w konkursach ogłaszanych przez Urząd 
Marszałkowski, aby dotrzeć i pomóc jak największej ilości osób potrzebujących.

Członkami Stowarzyszenia są osoby z przejściami. Osoby te na własnej skórze doświadczyły tragedii życiowych. Po 
wieloletniej walce z nałogami i chorobami chcą dzielić się swoimi doświadczeniami udowadniając, iż można wyjść z 
choroby i sprawnie funkcjonować w społeczeństwie. Chcemy pomagać ludziom całym sercem, poświęcając swój czas.

Zasoby kadrowe
- koordynator projektu - prezes Stowarzyszenia Nowe Życie w Rawie od czerwca 2016, prezes
Stowarzyszenia Hospicjum w Rawie Mazowieckiej od 2020, wykształcenie średnie - obecnie nauka w Studium Terapii 
Uzależnień Szkolenia: inspektor RODO , ISO, PRO, koordynator projektu z Urzędu Marszałkowskiego w 2016r. Prezes 
zarządu po szkoleniu przygotowującym do pracy w stowarzyszeniach prowadzonych przez Krajową Radę Związków i 
Stowarzyszeń Abstynenckich orazWojewódzki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich.



- psycholog - ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalność psychologia ogólna i 
kliniczna dziecka, ukończyła kurs terapii behawioralnej dzieci i młodzieży

Zasoby rzeczowe
Dysponujemy bezpłatnie siedzibą - biurem i salą zajęciową ,sprzętem komputerowym, drukarką, telewizorem, 
zapleczem kuchennym z wyposażeniem: lodówka itp.

Zasoby finansowe
nie dotyczy

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN

Z dotacji Z innych 
źródeł

1
Wynagrodzenie za przeprowadzenie 
warsztatów w trzech szkołach 
ponadpodstawowych (UZ, brutto brutto)

3 000,00 3 000,00 -

2. ii — — —
3. — — -- --
4. -- — - —
5. •- — —

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 3 000,00 3 000,00

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 zalegaj ją)* / zalegaj ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalegaj ją)*7 zalegaj 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.

Prezes Źarządt
Data 1 czerwca 2021

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


