Wniosek organizacji pozarządowych
do projektu budżetu Gminy Kętrzyn na rok 2017
1. Nazwa organizacji (pieczątka):

…………………………………………………………………….............................
2. Status prawny organizacji (KRS, wpis do rejestru itp.):
……………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………….........................…
3. Adres:
………………………………………………………………….........................…...
……………………………………………………………….........................……...
4. Osoba reprezentująca organizację:
…………………………………………………........................……………………
……………………………………………………………........................…………
5. Numer telefonu kontaktowego:
…………………………………………………………………........................……
6. Nazwa zadania:
………………………………………………………………….......................……
…………………………………………………………………….......................…
………………………………………………………………….......................……
7. Liczba uczestników zadania:
………………………………………………………………….......................……

8. Całkowity koszt zadania:
……………………………………………………………...........................………...
9. Kwota dotacji:
……….………………………………………………………...........................……..
10. Dział budżetu Gminy Kętrzyn z którego będzie realizowane zadanie 1/.
* Ochrona zdrowia
- prowadzenie stacji socjalnej;
- pierwsza pomoc przedmedyczna – edukacja dzieci i młodzieży;
- popularyzacja ochrony zdrowia.
* Edukacyjna opieka wychowawcza
- wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży.
* Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- opieka nad zwierzętami.
* Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- organizacja dni pamięci, koncertów, jarmarków, festiwali, festynów, konkursów, wystaw;
- wspomnienia, sympozja, wieczornice.
* Kultura fizyczna i sport
- badminton, bilard, boks, hokej i unihokej, kolarstwo, koszykówka, lekkoatletyka, piłka nożna,
piłka ręczna, pływanie, podnoszenie ciężarów, siatkówka, szachy, taekwondo i samoobrona,
taniec sportowy, tenis stołowy i ziemny, trójbój siłowy, zapasy, żeglarstwo.
* Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom
- prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo – wychowawczych;
- warsztaty i treningi terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz młodzieży
podejmowanych w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi;
- warsztaty i treningi terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz młodzieży
podejmowanych w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii;
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych połączonego
z profilaktyką;
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – zajęcia pozalekcyjne.
* Pomoc społeczna – udzielanie porad prawnych dla najuboższych mieszkańców Gminy
Kętrzyn znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które samodzielnie nie są w stanie
rozwiązać zaistniałych problemów.
* Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
* Inne……………………………………………………………………………………………
*

Właściwe podkreślić

11. Informacje dodatkowe
……….……………………………………………………………..

(Wniosek nie jest ofertą , jedynie informacją o planach danej organizacji) .

