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OFERTA
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERT AlOFER T}~WSPÓLl-LA/)

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

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

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielegnowanie polskosci oraz rozwój
swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej

(rodzaj zadania publicznego2»)

Przygotowanie i przeprowadzenie XVI Rajdu Wendyjskiego po ziemi pomorskiej
(tytulzadaQiapublicznego)

w okresie od 25 kwietnia do 15 maja 2013

W FORMIE
POWIERZENL\ REALIZ}~Cn ZAD.\NL\ PUBLICZNEGO/wSPIERANIA REALIZACn

ZADANIA PUBLICZNEGO l)

PRZEZ

Gmine Miasto Szczecin
(organ administracji publicznej)

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



I. Dane oferenta/oferentówl)3)

1) nazwa: Zwiazek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Okreg Pólnocno-Zachodni
. ,,,.,

2) forma prawna:4)

() stowarzyszenie ( ) fundacja

() koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

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

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

nr KRS 0000057720

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)6 listopada 2001 r. (data rejestracji w KRS)
20 kwietnia 2004 r. (data rejestracji jako organizacja pozytku publicznego)

5) nr NIP: 525-15-72-446 (NIP Okregu 852-245-55-19) nr REGON: 006218591 (REGON Okregu

006218591-00129)

6) adres:
Naczelnictwo, ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa,

Adres Okregu Pólnocno-Zachodniego

miejscowosc: Szczecin ul.: Felczaka 17/U1

dzielnica lub innajednostka pomocnicza:7) .. ... .. .. .....

gmina: Szczecin powiat:8)Szczecin

województwo: zachodniopomorskie

kod pocztowy: 71-417 poczta: Szczecin

7) tel.: -~, V"Tl li:l~S: brak

e-mail: strona internetowa: http://harcui.pl/zachodni

8) numer rachunku bankowego: 58 2490 0005 0000 4600 8536 6754

nazwa banku: Alior Bank

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

a) RafalZommer- komendantRajduWendyjskiego(napodstawiepelnomocnictwaZarzaduOkregu)

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie, o którym
mowa w ofercie:9)

Zwiazek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Okreg Pólnocno-Zachodni

Ul. Felczaka 17lU1; 71-417 Szczecin
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11) osoba upowazniona do skladania wyjasnien dotyczacych oferty (imie i nazwisko oraz' nr telefonu

kontaktowego)

Karolina Paczkowska, tel.

. ,,",,

-- ---, =--

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego
prowadzenie indywidualnej i zbiorowej pracy wychowawczej wsród swoich czlonków metoda
harcerska, . . .
rozwijanie kontaktów z organizacjami, których cele nie sprzeciwiaja sie celom Zwiazku
Harcerstwa Rzeczypospolitej, w szczególnosci z organizacjami skautowymi i harcerskimi w
Polsce, z organizacjami skautowymi na swiecie oraz polskim harcerstwem poza granicami
kraju,
pomoc organizacjom harcerstwa polskiego dzialajacym poza granicami kraju, prowadzona na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w kraju dzialania tych organizacji
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielegnowanie polskosci oraz rozwój swiadomosci
narodowej, obywatelskiej i kulturowej
sluzba na rzecz bliznich, w tym dzialania na rzecz osób niepelnosprawnych
realizacja dzialan w zakresie ochrony ludnosci
pomoc spoleczna w tym w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
dzialalnosc charytatywna
realizacja dzialan wspomagajacych rozwój wspólnot i spolecznosci lokalnych
realizacja dzialan w zakresie porzadku i bezpieczenstwa publicznego
przeciwdzialanie patologiom spolecznym
upowszechnianie i ochrona wolnosci i praw czlowieka oraz swobód obywatelskich, a takze
dzialania wspomagajace rozwój demokracji
pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych i katastrof, klesk zywiolowych, konfliktów
zbrojnych i wojen w kraju i zagranica
promocja i organizacja wolontariatu
realizacja dzialan wspomagajacych technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarzadowe

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego
ksztalcenie czlonków Zwiazku Harcerstwa Rzeczypospolitej
organizowanie dzialan obejmujacych zadania w zakresie nauki, edukacji i oswiaty, w tym
tworzenie i utrzymywanie placówek szkoleniowych i wychowawczych
organizowanie przedsiewziec z zakresu turystyki i krajoznawstwa
prowadzenie obiektów turystycznych
organizowanie wypoczynku dzieci i mlodziezy
realizacja zadan w zakresie ochrony przyrody i ekologii
prowadzenie dzialalnosci informacyjnej i wydawniczej
promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostajacych bez pracy, szczególnie
ludzi mlodych
realizacja dzialan w zakresie rozwoju przedsiebiorczosci
organizowanie dzialan w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
realizacja dzialan z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym ratownictwa medycznego
upowszechnianie wiedzy i umiejetnosci na rzecz obronnosci panstwa
realizacja dzialan na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspólpracy
miedzy spoleczenstwami

13) jezeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadza l) dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rej estru przedsiebiorców. . . ... ... . . . . . . .. .... . . . . . . . . . ... .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . . . . .....

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

Nie dotyczy
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II. Informacja o. sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczeniem podstawy prawnej 10) ; ,,.. ,

Zgodnie z § 24 Statutu ZHR

l. Oswiadczenia woli za Zwiazek skladaja:

l) dwaj czlonkowie Naczelnictwa, w tym Przewodniczacy lub Skarbnik Zwiazku,

2) pelnomocnicy - w zakresie okreslonym w pelnomocnictwie udzielonym w fonnie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Osoby wchodzace w sklad Naczelnictwa ZHR:

Ewa Borkowska-Pastwa - Przewodniczaca

Monika Kobus - Skarbnik

Urszula Kret - Wiceprzewodniczaca

Katarzyna Bieron - Naczelniczka Harcerek

Sebastian Grochala - Naczelnik Harcerzy

Kazimierz Chudzicki - Kapelan Naczelny

Karolina Kolbuszewska - Czlonek Naczelnictwa

Wieslaw Turzanski - Sekretarz Generalny

Karol Leszczynski - Komisarz Zagraniczny.

Osoby wchodzace w sklad Zarzadu Okregu Pólnocno-Zachodniego ZHR, majace pelnomocnictwo do skladania

oswiadczen woli za Okreg Pólnocno-Zachodni ZHR oraz stanowienia pelnomocnictw dalej:

Joanna Fenrych-Smolinska - Przewodniczaca Zarzadu Okregu

Pawel Zaborowski - Skarbnik Zarzadu Okregu

Pelnomocnictwo do reprezentowania Zarzadu Okregu w sprawach zwiazanych z organizacja Rajdu

Wendyjskiego, w tym skladanie ofert i podpisywanie umów otrzymal phm. Rafal Zommer.

III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Rajd Wendyjski jest cyklicznym, odbywajacym sie od prawie dwudziestu lat wydarzeniem promujacym walory

krajoznawcze i historyczne Pomorza Zachodniego. Podczas pieszych wedrówek dzieci i mlodziez ze Szczecina

maja okazje poznawac kulture, przyrode, historie swojej malej ojczyzny, wzmacniajac dodatkowo swoje

kompetencje poznawcze, umiejetnosci praktyczne i relacje z rówiesnikami (dzieki wspólzawodnictwu,

konkursowej fonnule rajdu). Tegoroczny Rajd odbywac sie bedzie na trasie Lobez - Ploty i trwac od 30

kwietnia do 4 maja 2013. Przewidujemy uczestnictwo okolo 150 osób - dzieci i mlodziezy w wieku od 11 do 19

lat. Kadre rajdu stanowia doswiadczeni instruktorzy-pasjonaci historii regionalnej, nauczyciele.

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

Mlodzi mieszkancy Szczecina znajduja sie w specyficznej sytuacji kulturowej. Ich rodzice i dziadkowie nie sa

czesto rdzennymi mieszkancami tych ziem, a raczej osadnikami przybylymi z terenów dawnych Kresów

Wschodnich czy Polski Centralnej. Trudno jest zatem o budowanie trwalej lokalnej tozsamosci w oparciu o
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przekaz kulturowy na poziomie wylacznie rodziny. Szczecinianie maja trudnosc z utozsamianiem sie ze swoim
d"

miastem, jego przeszloscia, znakami kulturoWymi.Z drugiej strony potrzeba identyfikacji z miejscem, w którym

sie urodzilo, w którym sie zyje i z którym mozna wiazac zyciowe plany jest bardzo silna. Jako organizacja

harcerska chcemy wychodzic naprzeciw takim potrzebom i na nie odpowiadac, wykorzystujac pelen wachlarz

mozliwosci plynacych z metody harcerskiej.

Istnieje realna potrzeba poznawania swojej malej ojczyzny - organizujac od lat rajdy i wedrówki po Szczecinie i

Pomorzu Zachodnim laczymy mozliwosc odkrywania tajemnic i uroków tych obszarów z rozwijaniem

umiejetnosci radzenia sobie w kazdej sytuacji, niesienia pomocy innym ludziom. Uczestnictwo w rajdzie-

rozwijac bedzie kompetencje mlodych szczecinian w zakresie otwartosci poznawczej, ciekawosci i gotowosci

do odkrywania przeszlosci swojego miasta.

Niniejszy projekt wpisuje sie w potrzebe z jednej strony poznawania swojego miasta i regionu, z drugiej - czy

wlasciwie dzieki temu - budowania poczucia przynaleznosci do malej ojczyzny, rozwijania tozsamosci mlodych

ludzi, dumy ze swojego srodowiska, rzeczywistej jego znajomosci. Dzieki udzialowi w rajdzie szczecinska

mlodziez bedzie miala mozliwosc podniesienia i utrwalenia swoich kompetencji poznawczych, aktywnego

odkrywania kultury i tradycji lokalnej, historii.

Brak dzialan w tym zakresie owocowac bedzie wyrastaniem kolejnych pokolen (roczników) mlodziezy

pozbawionych poczucia przynaleznosci i wynikajacej stad obojetnosci wobec losów swojego miasta i regionu.

Poznanie jest pierwszym krokiem do checi budowania i wplywania na swoje otoczenie. Dzialania harcerskie, a

w szczególnosci wydarzenia typu rajd wendyjski pomagaja niwelowac ten problem i odpowiadac na istniejace

(czasem nieuswiadomione) potrzeby.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Grupe docelowa niniejszego projektu stanowia dzieci i mlodziez (od 11 do 19 lat), dzialajace na co dzien w

druzynach harcerskich i wedrowniczych Zwiazku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Harcerki i harcerze pochodza z

róznych srodowisk, równiez z rodzin gorzej sytuowanych. Regularna praca wychowawcza metoda harcerska

zaklada wykorzystanie elementów przygody, rozwijania charakteru, poznawania historii, kultury i geografii

polskiej dla wychowania mlodych ludzi na swiadomych i odpowiedzialnych obywateli. Praca prowadzona jest

przez caly rok, zbiórki odbywaja sie raz w tygodniu, w czasie ferii zimowych i wakacji organizowane sa

zimowiska i obozy pod namiotami. W trakcie roku szkolnego druzyny wyjezdzaja równiez na rajdy i biwaki.

Szacujemy, ze w XVI Rajdzie Wendyjskim wezmie udzial ok. 150 osób. Uczestnicy wedrowac beda w 4-6

osobowych zastepach harcerskich (11-15 lat) lub 3-5 osobowych patrolach wedrowniczych (16-19 lat) - pod

opieka pelnoletnich instruktorów. Kadre rajdu stanowia instruktorzy (7 osób), którzy odpowiadac beda zarówno

za czesc logistyczna przedsiewziecia, w tym zapewnienie opieki medycznej, jak i za czesc merytoryczna

(zadania na trasie rajdu, wydarzenia towarzyszace).

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego, w

szczególnosci ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni sie to do podwyzszenia standardu realizacji zadania!!)

I Nie dotyczy
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5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferenci!) otrzymal/otrzymali I)dotacje na dofinansowanie

inwestycji zwiazanych z realizacja zad;nia publicznego z podaniem inwestycji, które zostaly dofinansowane,

organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Nie dotyczy

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

.Cel glówny:

Poznawanie przez dzieci i mlodziez swojej "malej ojczyzny", a dzieki temu budowanie tozsamosci, poczucia

przynaleznosci i dumy z pochodzenia ze Szczecina i Pomorza Zachodniego poprzez organizacje kolejnej edycji

Rajdu Wendyjskiego po ziemi pomorskiej.

Cele szczególowe:

1. Zapoznanie 150 osób z przeszloscia, kultura, architektura i przyroda wybranych terenów województwa

zachodniopomorskiego (powiat lobeski i gryficki) poprzez realizacje zadan przez grupy uczestników na

2.

trasie rajdu (zadania dotyczyc beda miejsc i ludzi na trasie rajdu, ciekawych i tajemniczych legend i podan,

zabytków architektury i pomników przyrody itp.), a dzieki temu rozwój kompetencji poznawczych;

Upowszechnianie turystyki pieszej wsród dzieci i mlodziezy a co za tym idzie promocja aktywnego sposobu

spedzania wolnego czasu, przez ciekawa, atrakcyjna forme zadan na trasie rajdu, wspólzawodnictwo

zastepów, atrakcyjne nagrody i panujaca atmosfere przyjazni i braterstwa (kojarzenie wedrówek z

przyjemnoscia)

3. Rozwijanie umiejetnosci radzenia sobie w kazdej sytuacji, poprzez koniecznosc poslugiwania sie mapa i

busola na trasie, przygotowywania posilków w warunkach polowych, przeprowadzania zwiadów

4.

terenowych, nawiazywania kontaktów z mieszkancami odwiedzanych terenów

Pielegnowanie polskiej tradycji historycznej i podwalin polskiej demokracji poprzez wspólorganizacje

obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja na trasie rajdu (Resko)

Wypraktykowana kilkunastoletnim doswiadczeniem formula Rajdu Wendyjskiego - uwzgledniajaca piesze

wedrówki (dla wedrowników (16-19 lat) dodatkowo jeden etap trasy do pokonania kajakami Rega),

wspólzawodnictwo zastepów, wieczorne przedstawienia zwiazane z fabula rajdu, ogniska, konkurs kulinarny w

plenerze, realizowane przed rajdem oraz na trasie zadania - pozwoli na satysfakcjonujace osiagniecie zakladanych

celów. Praktyka dzialan harcerskich pokazuje, ze dzialania praktyczne, które sa nieuchronne w zyciu harcerskim,

wplywaja znaczaco na swiadomosc i tozsamosc mlodych ludzi - harcerki i harcerze cenia swoje srodowisko,

chetnie poznaja miasto i region, sa otwarci na problemy napotykanych ludzi. Taka postawa - pozadana i docelowa

w wychowaniu metoda harcerska - jest wynikiem kompleksowej pracy wychowawczej, której narzedziem sa

zbiórki, obozy, zdobywane stopnie i sprawnosci, czy wreszcie wydarzenia takie jak Rajd Wendyjski.

. 7. Miejscerealizacji zadania publicznego

I Rajd odbedzie sie na trasie Lobez - Ploty. Trasa biec bedzie wzdluz Regi, odwiedzajac m.in. miejscowosci:

Strzmiele, Karwowo, Starogard, Lagiewniki, Resko, Zerzyno. Uczestnicy nocowac beda w Lobzie, Starogardzie,

Resku i Plotach (w szkolach), gdzie planowane sa wydarzenia angazujace mieszkanców (m.in. ognisko dla

mieszkanców w Starogardzie, defilada z okazji 3 Maja w Resku).
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8. Opis poszczególnych dzialan w zakresir realizacji zadania publicznegol2)

l. Przygotowanie Rajdu

Prace przygotowawcze rozpoczely sie juz na poczatku roku, kiedy podjeta zostala decyzja o organizacji

szesnastej edycji Rajdu. W tym czasie przeprowadzono trzykrotny objazd trasy rajdu (dwukrotnie samochodem i

raz rowerami), zebrane zostaly materialy (zdjecia, literatura, dokumenty archiwalne np. pocztówki) niezbedne do

opracowania zadan dla uczestników oraz fabuly rajdu. W zwiazku z historia ziem, przez które bedziemy

wedrowac jako motyw przewodni wybrano dzieje rodu Borków, mieszkajacych dawniej na tych obszarach. W

scenariuszach wydarzen w czasie rajdu (ognisko, spektakl swiatlo-dzwiek, gra terenowo-fabularna) pojawi sie

równiez postac Sydonii, szczecinskiej "czarownicy".

W ramach przygotowan zorganizowana zostanie cala logistyka rajdu: noclegi dla uczestników, zamówienie

posilków (obiad), dogadanie szczególów programowych i dodatkowych atrakcji na trasie, przygotowanie

niezbednych map, zdjec i zadan dla uczestników, zapewnienie opieki medycznej, zaplecza technicznego. Kazdy

zastep/patrol otrzyma pakiet materialów (segregator z wydrukowanymi informacjami, komplet map, karty zadan

itp.). Dodatkowo kazdy uczestnik zostanie wyposazony w materialy promocyjno-motywujace (koszulka, olówek

lub dlugopis, plakietka rajdowa do przyszycia na mundurze harcerskim, niezbednik).

W ramach przygotowan do rajdu uruchomiona zostala strona internetowa (www.wendvjski.pl) oraz fanpage na

portalu spolecznosciowym. Srodki te sluzajako narzedzie komunikacji i promocji rajdu, znajda sie na nich

równiez informacje o przyznanym dofinansowaniu i wsparciu Miasta Szczecin. Dodatkowo wszystkie materialy

drukowane (informacje dla druzyn, karty zadan) opatrzone zostana zgodnie z brandingiem miasta.

2. Przeprowadzenie Rajdu

Rajd odbedzie sie bez wzgledu na pogode (harcerze sa przygotowani do wedrówek w kazdych warunkach) w

terminie od 30 kwietnia do 4 maja 2013. Specyfika zadan rajdowych (zagadki logiczne, system wskazówek

wiodacych do konkretnych miejsc i informacji, koniecznosc znajdywania szczególów i elementów

charakterystycznych) wspomaga proces rozwijania i utrwalania kompetencji poszukiwania, gromadzenia i

przetwarzania informacji historycznych, kulturoznawczych i przyrodoznawczych. Kazdy dzien rajdowy bedzie

zamknieta caloscia, zebrane informacje beda przez uczestników przetwarzane na odpowiedzi, które Komisja

Programowa bedzie oceniac. Kazdy zastep na zakonczenie dnia otrzyma zestaw prawidlowych odpowiedzi,

pozwalajacych dokonac samooceny wykonanych zadan.

30 kwietnia w godzinach popoludniowych druzyny przyjezdzac beda na miejsce startu - do Lobza, gdzie

wieczorem odbedzie sie na Wzgórzu Rolanda ognisko wprowadzajace w tematyke i atmosfere rajdu, polaczone z

widowiskiem swiatlo-dzwiek. Uczestnicy wspinajac sie pod góre, a nastepnie uczestniczac w ognisku poznaja

dzieje rodu Borków, ze szczególnym uwzglednieniem posadzanej o czary Sydonii.

l maja o poranku druzyny wyrusza na trase: do odleglych o ok. 7 km Strzmieli mlodsi uczestnicy zostana

przewiezieni wynajetym autobusem (ze wzgledów bezpieczenstwa - droga pomiedzy miejscowosciami jest

pozbawiona pobocza), starsi wedrowac beda droga bardziej okrezna. Ze Strzmieli trasa wiesc bedzie nad

jeziorem Karwowo, przez grodzisko slowianskie i miejscowosc o tej samej nazwie. Nad jeziorem odbedzie sie

konkurs kulinarny, podczas którego patrole i zastepy przygotowywac beda w warunkach polowych (na ognisku)

potrawy rybne (biorac pod uwage tradycje kuchni pomorskiej). Koniec trasy to Starogard, gdzie odbedzie sie

ognisko z mieszkancami miejscowosci, promujace wartosci harcerskie.

Kolejny dzien to trasa Starogard - Lagiewniki - Resko. Odcinek pomiedzy Lagiewnikami a Reskiem wiódl
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bedzie dolina rzeki Regi, gdzie odbywac sie bedzie terenowa gra fabularna (oparta na dziejach Sydonii, laczaca

elementy gry typu "magia i miecz" z~~rawdzeniem umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy, znajomosci

ziól, orientacji w terenie itp.). Wieczorem w Resku odbedzie sie krótka inscenizacja, przedstawiajaca proces i

sciecie Sydonii. Dzien zakonczy sie ogniskiem wprowadzajacym w temat i klimat obchodów Swieta

Konstytucji.

W godzinach porannych 3 maja wezmiemy udzial w uroczystosciach rocznicy uchwalenia konstytucji w Resku

(defilada, Msza sw.) z udzialem wladz miasta i mieszkanców. Po zakonczeniu uroczystosci ruszymy na trase:

Resko - Zerzyno - Ploty. Planujemy, aby wedrownicy (16-19 lat) odcinekpomiedzy Reskiem a Zerzynem

pokonali Rega kajakami. W Zerzynie porzadkowac bedziemy zdewastowany cmentarz. Podsumowanie dnia i

calego rajdu w zamku w Plotach zawierac bedzie m.in. turniej sprawdzajacy wiedze uczestników zdobyta w

czasie rajdu.

Przedpoludnie 4 maja to dla organizatorów rajdu czas na ostateczne podsumowania, a dla uczestników okazja do

obejrzenia pokazu filmików i prezentacji przygotowanych w ramach zadan przedrajdowych (dzieje Borków,

spór o zamek w Plotach, historia Sydonii, filmiki instruktazowe "Jak przeprawic sie przez rzeke?").

Rajd zakonczy sie uroczystym wreczeniem nagród dla zwycieskich zastepów w kategorii mlodszych i starszych

(planujemy zakup sprzetu turystycznego, przydatnego w dzialaniach zastepów).

3. Podsumowanie, sprawozdania, rozliczenia

Po zakonczeniu wlasciwej czesci projektu, jaka jest Rajd zaktualizowane zostana informacje na stronie

internetowej, zebrane zdjecia, sporzadzone sprawozdania i rozliczenia (wzgledem grantodawców oraz

wewnatrzorganizacyjne).

9. Harmonogram13)
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Zadanie publiczne realizowane w okresie od 25 kwietnia 2013 do15 maja 2013

Poszczególne dzialania w zakresie realizowanego Terminy realizacj i Oferent lub inny

zadania publicznego 14) poszczególnych podmiot odpowiedzialny

dzialan za dzialanie w zakresie

realizowanego zadania

publicznego

1. Ostateczne przygotowanie rajdu - druk materialów, 25 - 29 kwietnia 2013 oferent

zakup nagród, skompletowanie pakietów dla

uczestników, odprawa organizatorów. Potwierdzenie

noclegów i wyzywienia dla uczestników.

2. XVI Rajd Wendyjski po ziemi pomorskiej - 30 kwietnia- 4 maja 2013 oferent

przeprowadzenie rajdu na trasie Lobez Ploty;

koordynacja wspólzawodnictwa zastepów, realizacja

dzialan programowych.

3. Podsumowanie rajdu, zebranie dokumentacji 5 - 15 maja 2013 oferent

fotograficznej, archiwizacja, aktualizacja strony

internetowej. Sporzadzenie sprawozdania i rozliczen.



10. Zakladane rezultaty realizacji zadanIa publicznegol5)

Glównym rezultatem bedzie gruntowne "poznanie przez dzialanie" czesci Pomorza Zachodniego (wzdluz Regi,

na trasie Lobez - Ploty), a dzieki temu wzmocnienie kompetencji poznawczych szczecinskiej mlodziezy oraz

kontynuowanie procesu budowania w niej poczucia tozsamosci lokalnej i przynaleznosci do spolecznosci

Szczecina i Pomorza Zachodniego.

Dzieki wykonywaniu zadan ukierunkowanych na zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczacych historii,

architektury, kultury, geografii, przyrody, dzieci i mlodziez trwale zmieniac beda swoja postawe: otwartosci na

nowa wiedze, ciekawosci, checi poznawania swiata, ze szczególnym uwzglednieniem nieznanych zakatków

Szczecina i Pomorza Zachodniego, dumy ze swojego miasta i regionu. Regularne wykorzystywanie w pracy

harcerskiej zwiadów terenowych i miejskich, gier terenowych, fabularnych, wspólzawodnictwa zastepów, rajdów

i wycieczek, zdobywania sprawnosci historycznych, terenoznawczych i przyrodoznawczych, jak równiez

sprawnosci zwiazanych z historia, kultura i tradycja lokalna owocuje bardzo konkretna zmiana postrzegania

swojego otoczenia przez wychowanków (harcerki i harcerzy).

Produkty:

zostanie zorganizowany S-dniowy rajd dla ok. 150 uczestników ze Szczecina na trasie Lobez-

Ploty

uruchomiona zostanie l strona internetowa i l fanpage

dla 150 uczestników przygotowane zostana materialy promocyjno-motywujace

30 zastepów rajdowych otrzyma pakiety programowe opatrzone informacja o dofinansowaniu

Rezultaty:

150 uczestników rajdu w wieku 11-19 lat pozna przeszlosc, kulture, tradycje, legendy i przyrode

czesci Pomorza Zachodniego, rozwijajac dzieki temu swoje kompetencje poznawcze

150 uczestników S-dniowego rajdu utrwali nawyki niezbedne przy uprawianiu turystyki pieszej,

przez co zachecona zostanie do aktywnego i ciekawego spedzania wolnego czasu

wsród mieszkanców nie mniej niz 8 miejscowosci promowane beda wartosci harcerskie,

patriotyczne (obchody 3 Maja) oraz miasto Szczecin, dzieki interakcjom w jakie z

mieszkancami wchodzic beda mlodzi ludzie mieszkajacy w Szczecinie

Oddzialywanie:

Dla mlodych mieszkanców Szczecina - harcerek i harcerzy - rajd jest okazja to integracji, blizszego poznania sie

w swoim gronie, jak równiez zaczerpniecia energii i inspiracji oraz zachwycenia sie walorami turystycznymi i

krajoznawczymi swojego regionu. Obudzona ciekawosc owocuje postawa otwartosci na poznanie - juz na wlasna

reke lub w gronie rówiesników - swojego miasta i jego okolic. Uczestnicy rajdu swoim zapalem oddzialuja na

swoje rodziny, znajomych, przyjaciól, rówiesników ze szkoly, przez co w dluzszej perspektywie czasowej

zmieniac sie moze postrzegania Szczecina w oczach mieszkanców (jako miejsca ciekawego, atrakcyjnego, w

którym warto byc i warto je odkrywac).
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IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
, ,,"',

l.K led d Ok

10

-- -_u-n- - -- ,,- - -- _u - - nnn -------...

Lp. Rodzaj kosztów16) Koszt z tego do z tego z Koszt do pokrycia
calkowity pokrycia finansowych z wkladu

>, (w zl) z srodków wlasnych, osobowego, w tym
wnioskowanej srodków pracy spolecznejo

E CI) dotacji z innych zródel, w czlonków
CI) o ""

(w zl) tym wplat i oplat i swiadczeno ;:::
"S;::: "O"O . adresatów zadania wolontanuszyO)
"Oj'"....., ....

publicznegol7) (w (w zl).u N N
"<lO CI) "O
.9 o,....., o

zl)...... N

I Koszty
merytoryczne 18)
po stronie
ZHRJ9):
l) opracowanie l 1200 umowa 1200,00 0,00 0,00 1200,00
merytoryczne
materialów dla
uczestników
2) druk 30 110 pakiet 3300,00 2500,00 800,00 0,00
matenalów dla
zastepów (30
zastepów, pakiet
zawierajacy
segregator, pakiet
map, karty zadan,
pakiet zdjec,
pakiet
informacyjny,
dyplom)
3) matenaly dla
uczestników 150 30 komplet 4500,00 3000,00 1500,00 0,00
(olówek lub
dlugopis,
niezbednik lub
latarka, koszulka)
4) zakup nagród
dla zwycieskich
zastepów (6 6 500 komplet 3000,00 2000,00 1000,00 0,00
zastepów x sr.
500 zl)
5) wyzywienie
uczestników (2
gorace posilki x 300 10 osoba/dzien 3000,00 0,00 3000,00 0,00
150 osób)
6) wynajem
kajaków (20
kajaków x l 20 30 szt. 600,00 600,00 0,00 0,00
dzien)
7) wynajem
autokaru na trasie
Lobez - l 500 umowa 500,00 0,00 500,00 0,00
Strzmiele
8) wyposazenie
apteczki l 250 komplet 250,00 0,00 250,00 0,00
9) wypozyczenie
strojów na l 500 komplet 500,00 0,00 500,00 0,00
przedstawienia /
ogniska
10) matenaly l 1000 komplet 1000,00 500,00 500,00 0,00
programowe



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

11

II Koszty obslugilO)
zadania . ;v,.,

publicznego, w
tym koszty
administracyjne
po stronie ZHR:
1) obsluga
ksiegowa 1 300 umowa 300,00 0,00 0,00 300,00
projektu
2) materialy
biurowe
niezbedne do 1 600 pa!<.iet 600,00 300,00 300,00 0,00
przygotowania
rajdu (koperty,
papier, tasma
klejaca, sznurek,
-laminator,folie)
3) przejazdy 1000 0,83 km 830,00 0,00 830,00 0,00
organizatorów
(organizacja
rajdu, obsluga) 3
objazdy + w
trakcie rajdu = 4
x 250 km
4) dojazd PKP na 12 50 podróz 600,00 0,00 600,00 0,00
objazd rowerowy
(przewóz 12osób
+ rowerY)

III Inne koszty, w
tym koszty
wyposazenia i
promocji po
stronie ZHR19) :

1) projekt i 1 1500 szt. 1500,00 0,00 0,00 1500,00
wykonanie strony
internetowej rajdu
2) banner rajdu 1 350 szt. 300,00 300,00 0,00 0,00
3) roll-uD 1 300 szt. 350,00 350 00 0,00 000

IV Ogólem: 22.330,00 9550,00 9.780,00 3000,00

l Wnioskowana kwota dotacji

9550,00 zl 43%

2 Srodki finansowe wlasnel7)

9780,00 zl 44%

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

0,00 zl 0%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznego 17)
.

0,00 zl 0%

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

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

0,00 zl 0%

3.3 pozostalel7)

0,00 zl 0%



3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

v. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

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

Kadre rajdu stanowi zespól minimum 7 osób - instruktorek i instruktorów Zwiazku Harcerstwa

Rzeczypospolitej, doswiadczonych w organizowaniu wydarzen (rajdy, biwaki, festiwale, zloty) dla duzych

grup mlodziezy, obozów i zimowisk.

phm. Rafal Zommer - komendant rajdu, druzynowy z kilkudziesiecioletnim stazem, z wyksztalcenia

historyk, nauczyciel historii w LO nr 1 w Szczecinie; pomyslodawca idei rajdu, realizator od pierwszej

edycji.

hm. Joanna Fenrych-Smolinska - prezydent Komisji Programowej, przewodniczaca Zarzadu Okregu, z

wyksztalcenia polonistka, trener, menedzer projektów.

pwd. Piotr Kabata - czlonek Komisji Programowej, przyboczny, nauczyciel historii i przyrody w SP nr 63.

pwd. Michal Górski - obozny rajdu, hufcowy, z wyksztalcenia informatyk, odpowiada za prowadzenie

strony rajdu

phm. Barbara Jagoda - obozna harcerek, z wyksztalcenia polonistka.

pwd. Karolina Paczkowska ~ kwatermistrz rajdu, hufcowa, studentka pedagogiki, odpowiada za finanse

rajdowe.

pwd. Aneta Gil- sanitariuszka rajdu, druzynowa, z wyksztalcenia pielegniarka.

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

, Dla realizacji zadania wykorzystany bedzie sprzet biurowy pozostajacy w dyspozycji okregu, jak równiez

posiadany przez poszczególne druzyny sprzet turystyczny, biwakowy. Od zaprzyjaznionego stowarzyszenia

wypozyczac bedziemy rzutnik multimedialny (nieodplatnie) oraz ekran.
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4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia.>Voontariuszyi praca spoleczna,
czlonków) 3000,00 zl 13%

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4) 22.330,00zl 100%

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

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



, «'"

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

, Tegoroczny Rajd Wendyjski odbywa sie po raz szesnasty - od lat uczestnicza w nim liczne druzyny (150-

200 osób). ZHR posiada równiez doswiadczenie w prowadzeniu pracy wychowawczej metoda harcerska, co

daje gwarancje osiagniecia zalozonych celów w dziedzinie pielegnowania tradycji, poznawania historii i

kultury oraz budowania tozsamosci lokalnej.

Jako okreg realizujemy dzieki wsparciu wladz samorzadowych wypoczynek letni dzieci i mlodziezy

(dofinansowanie ze srodków Urzedu Miasta Szczecin). Jako organizacja (ZHR) pozyskujemy srodki na

dzialalnosc z róznych zródel (np. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Program "Mlodziez w dzialaniu",

Polsko-Niemiecka Wymiana Mlodziezy itp.).

Osoby wchodzace w sklad kadry rajdu posiadaja doswiadczenie zarówno potrzebne do merytorycznej

realizacji zadania, jak równiez do jego przeprowadzenia i rozliczenia technicznego (prowadzenie rozliczen,

sprawozdawczosc, monitoring).

4. Informacja, czy oferent/oferenci!) przewiduje(-a) zlecac realizacje zadania publicznego w trybie, o którym

mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioskodawca nie przewiduje zlecania zadania publicznego.

Oswiadczam (-y), ze:

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

oferenta/ofcrentó;v+);

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

3) oferent/ofercnci+) jest/sa+) zwiazany niniejsza oferta do dnia 15 maja 2013.

4) w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem

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) oferent/'Ofcrenci+)skladajacy niniejsza oferte nie zalega (ja)/zalcga( ja)!) z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne!);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym/wlasciwa cV/ideaeja+);

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

faktycznym.

0n'~"fj?""""""""\/""
:.I(~(k\ .~.D.M:1.1AM........

.. . . . . .. . .. . . .. . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . ..

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu

rnta/o~erentów!)
cz.01u Q\J1!JJ~

Data.. . . . . .. . .,,/" . . .. .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . .. .. . .. . . . ..
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