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I. Dane oferenta/gferentó.w.!.)3)

l) nazwa: Fundacja Forum Gryf

2) fonna prawna:4)

( ) stowarzyszenie (x) fundacia

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

( ) spóldzielnia socjalna ( ) inna""""""""""""""""""",

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)0000238482

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)22 VII 2005r

5) nr NIP: 8512927804 nr REGON: 320071067

6) adres:

miejscowosc: Szczecin ul.: Niemierzynska 27b/19

d
'

l
'

lb
' '

d k '7)
zle nIca u mna Je nost a pomocnIcza: , , , ,..,

gmina: Szczecin powiat:8) Szczecin

województwo: zachodniopomorskie

kod pocztowy: 71-436 poczta: Szczecin

7) tel. 9144421 72
e-mail: biuro@forumgryf.pl

faks 9144421 65

http://forumgryf,pl

8) numer rachunku bankowego: 30 10600076000032000105 8920

nazwa banku: BPH

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

a) Hubert Pachciarek - prezes

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie,

o którym mowa w ofercie:9)

Fundacja Forum Gryf, ul. Niemierzynska 27b/19, Szczecin, tel. 91 44421 72,

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

kontaktowego)

Jakub Wlodarz, tel. 605093605
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12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc statutowa nieodplatna

Cele statutowe Fundacji "Forum Gryf' na podstawie § 7 Statutu Fundacji:
1. Prowadzenie dzialalnosci wspomagajacej rozwój gospodarczy, w tym rozwój

przedsiebiorczosci, promocje zatrudnienia, rozwój spoleczny, naukowy i kulturalny Europy
a zwlaszcza Euroregionu Pomerania.

2. Integrowanie srodowisk: biznesu, nauki, edukacji i kultury zainteresowanych rozwojem
Europy a zwlaszcza Euroregionu Pomerania, w oparciu o wartosci etyczne, w szczególnosci
uczciwe, rzetelne i profesjonalne prowadzenie dzialalnosci gospodarczej, naukowej i innych
form aktywnosci zawodowej.

3. Wspieranie i promowanie osób zasluzonych dla rozwoju gospodarczego, spolecznego,
naukowego i kulturalnego Europy, a zwlaszcza Euroregionu Pomerania, cieszacych
sie autorytetem i szacunkiem ze wzgledu na osiagniecia w pracy zawodowej i spolecznej,
jak i osobista postawe etyczna.

4. Opracowywanie programów sluzacych rozwojowi spoleczno-gospodarczemu Europy,
lub poszczególnych regionów.

5. Prowadzenie dzialalnosci edukacyjnej, organizowanie kursów i szkolen specjalistycznych
i konferencji, seminariów, studiów i badan naukowych, prelekcje i spotkania publiczne,
a takze inne przedsiewziecia i dzialania o charakterze edukacyjnym, takie jak powolywanie
placówek oswiatowych i naukowych. -

6. Organizowanie przedsiewziec kulturalnych takich jak placówki kulturalne oraz imprezy
kulturalne, w szczególnosci wystawy informacyjne i artystyczne.

7. Wspólpraca w wyzszymi uczelniami i innymi placówkami naukowo-badawczymi.
8. Prowadzenie doradztwa dla instytucji rzadowych, samorzadowych, gospodarczych

i kulturalnych.
9. Prowadzenie dzialalnosci wydawniczej.
10. Prowadzenie dzialalnosci charytatywnej, zwlaszcza w zakresie pomocy w wychowaniu

i edukacji dzieci z ubogich rodzin.
11. Organizowanie przedsiewziec o charakterze sportowym i rekreacyjnym.
12. Organizowanie audycji telewizyjnych, radiowych oraz realizacja filmów oswiatowych

i dokumentalnych.

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego
nie dotyczy

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

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców ...

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

I Nie dotyczy

1/

3



12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc statutowa nieodplatna

Cele statutowe Fundacji "Forum Gryf' na podstawie § 7 Statutu Fundacji:
1. Prowadzenie dzialalnosci wspomagajacej rozwój gospodarczy, w tym rozwój

przedsiebiorczosci, promocje zatrudnienia, rozwój spoleczny, naukowy i kulturalny Europy
a zwlaszcza Euroregionu Pomerania.

2. Integrowanie srodowisk: biznesu, nauki, edukacji i kultury zainteresowanych rozwojem
Europy a zwlaszcza Euroregionu Pomerania, w oparciu o wartosci etyczne, w szczególnosci
uczciwe, rzetelne i profesjonalne prowadzenie dzialalnosci gospodarczej, naukowej i innych
fonn aktywnosci zawodowej.

3. Wspieranie i promowanie osób zasluzonych dla rozwoju gospodarczego, spolecznego,
naukowego i kulturalnego Europy, a zwlaszcza Euroregionu Pomerania, cieszacych
sie autorytetem i szacunkiem ze wzgledu na osiagniecia w pracy zawodowej i spolecznej,
jak i osobista postawe etyczna.

4. Opracowywanie programów sluzacych rozwojowi spoleczno-gospodarczemu Europy,
lub poszczególnych regionów.

5. Prowadzenie dzialalnosci edukacyjnej, organizowanie kursów i szkolen specjalistycznych
i konferencji, seminariów, studiów i badan naukowych, prelekcje i spotkania publiczne,
a takze inne przedsiewziecia i dzialania o charakterze edukacyjnym, takie jak powolywanie
placówek oswiatowych i naukowych. -

6. Organizowanie przedsiewziec kulturalnych takich jak placówki kulturalne oraz imprezy
kulturalne, w szczególnosci wystawy infonnacyjne i artystyczne.

7. Wspólpraca w wyzszymi uczelniami i innymi placówkami naukowo-badawczymi.
8. Prowadzenie doradztwa dla instytucji rzadowych, samorzadowych, gospodarczych

i kulturalnych.
9. Prowadzenie dzialalnosci wydawniczej.
10. Prowadzenie dzialalnosci charytatywnej, zwlaszcza w zakresie pomocy w wychowaniu

i edukacji dzieci z ubogich rodzin.
11. Organizowanie przedsiewziec o charakterze sportowym i rekreacyjnym.
12. Organizowanie audycji telewizyjnych, radiowych oraz realizacja filmów oswiatowych

i dokumentalnych.

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego
nie dotyczy

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

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

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

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

d .10)
Z przytoczeOlem po stawy prawnej

Na podstawie statutu:

§24.
I. Zarzad Fundacji sklada sie z maksymalnie trzech osób (Prezesa Zarzadu oraz w razie powolania
maksymalnie dwu czlonków Zarzadu) i jest powolywany na czas nieoznaczony przez Rade Fundacji.
2. Zarzad Fundacji moze byc jednoosobowy.
3. Rada Fundacji moze dokonac zmiany osób wchodzacych w sklad Zarzadu Fundacji, odwolac
poszczególnych czlonków Zarzadu Fundacji, uzupelnic sklad Zarzadu Fundacji oraz dokonac innych
czynnosci niezbednych do zapewnienia zgodnego z prawem funkcjonowania Zarzadu Fundacji.

§25.
Zarzad podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzezonych do kompetencji Rady
Programowej, Komitetu Nadzorczego, lub Rady Fundacji.

§26.
Zarzad w szczególnosci:

l. reprezentuje Fundacje na zewnatrz,
2. sprawuje zarzad majatkiem Fundacji,
3. przyjmuje subwencje, dotacje, granty, darowizny, spadki i zapisy oraz inne zewnetrzne srodki

finansowe, oraz inne srodki przewidziane prawem i statutem,
4. tworzy i znosi zaklady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
5. prowadzi polityke kadrowo-placowa -
6. kieruje organizacja i biezacym funkcjonowaniem Fundacji,
7. ustanawia pelnomocników dzialajacych w imieniu Fundacji okreslajac zakres ich umocowania,
8. przygotowuje sprawozdanie roczne z dzialalnosci Fundacji.

III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

"Floating Street Sport "- to wydarzenie bedace pokazem sportów typowo ulicznych - sportów, które
odbywaja sie na szczecinskich podwórkach. Poprzez prezentacje sportów takich jak: Street BalI, Pilka
Nozna Uliczna, Skateboarding, BMX, Freestyle slalom i wiele innych, chcemy promowac aktywne
spedzanie czasu wsród dzieci i mlodziezy.
Specjalnie na te okazje planujemy przystosowac plac Orla Bialego do sportów ulicznych - zapewnic
wlasciwa infrastrukture, która pozwoli na odpowiednia prezentacje tych sportów. W tym celu na placu
zostana zbudowane boiska, elementy skate parku, jak i równiez tory przeszkód. Dzieki temu plac Orla
Bialego zamieni sie na ten jeden weekend w swoista enklawe dla ludzi zwiazanych z sportami
ulicznymi.
Poprzez prezentacje rozumiemy warsztaty prowadzone przez specjalistów, którzy umozliwia
doskonalenie umiejetnosci uczestnikom wydarzenia. Warsztaty pozwola na wycwiczenie nowych
trików, gdyz wiekszosc tych sportów opiera sie na efektownosci. Chcemy, by zawodowcy dokonali
pokazu swoich umiejetnosci, co mamy nadzieje zacheci mlodych ludzi do zaangazowania sie w tego
rodzaju aktywnosci. Dodatkowo planujemy, by w trakcie swieta sportów bylo miejsce na turniej w/w
sportów, w tym celu przeprowadzimy rekrutacje grup jak najbardziej amatorskich.
Ponadto pragniemy pokazac caly przekrój kultury, która jest zwiazana ze sportami ulicznymi, dlatego
tez w czasie wydarzenia zaprezentuja sie m.in. ludzie zajmujacych sie graffiti, muzycy, tancerze
(imprezy towarzyszace).
Calosc elementów wydarzenia stworzy najwieksze w Szczecinie Swieto zwiazane ze sportami
ulicznymi,jak i kultura skupiajaca sie wokól tych sportów.
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2. Opis potrzeb wskazujacych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz

skutków

Sporty uliczne sa widoczne w naszym miescie od zawsze. Wiele grup formalnych czy tez
nieformalnych odnosi sukcesy na arenie polskiej i miedzynarodowej, jednak nie bylo jeszcze
wydarzenia w Szczecinie, które umozliwiloby promowanie tych dyscyplin, a takze ukazalo w pelnej
krasie umiejetnosci szczecinian. Dyscypliny te nie posiadaja swoich klubów, boisk itp. Czesto
opieraja sie tylko na wlasnej infrastrukturze, borykajac sie z róznymi problemami. Wydarzenie bedace
przedmiotem tego projektu jest odpowiedzia na te potrzeby. Dzieki temu wydarzeniu w jednym
miejscu pokazemy opisane ponizej dyscypliny sportowe. Dodatkowo warto zaznaczyc, iz wydarzenie
to wpisuje sie w projekt ~ewitalizacji obszarów centralnych.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Projekt kierujemy do kazdego mieszkanca Szczecina, ze szczególnym uwzglednieniem mlodziezy w
wieku od 14 do 25 lat, ale przede wszystkim do tej grupy, która chce uczestniczyc i brac aktywny
udzial w zabawie bez wzgledu na umiejetnosci sportowe, warunki socjalne, pochodzenie spoleczne,
plec (udzial w grze zarówno chlopców jak i dziewczat) itp.
Slowo "uliczna" zawarte w nazwie proponowanej gry wskazuje na wlaczauie i zaangazowanie do
zabawy mlodziezy ze srodowisk wykluczonych, defaworyzowanych i zagrozonych patologia.

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.ll)

I Nie dotyczy

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

dofinansowanie inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji,

które zostaly dofinansowane, organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

I Nie dotyczy

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

l. Budowanie tozsamosci spolecznosci lokalnej - wieloletnie badania Forum Gryf pozwalaja nam
wysunac wniosek, iz brak poczucia tozsamosci Szczecinian jest jedna z glównych determinant
rozwoju spoleczno-gospodarczego, stad koniecznosc budowania tozsamosci, która jest
podstawowym elementem dbania o rozwój miasta, zarówno infrastrukturalny, jak i kulturalny.

2. Stworzenie przestrzeni do prezentacji aktywnosci sportowej - ulicznej. Kazdy, kto próbuje
swoich sil w sportach ulicznych i chce poddac sie ocenie publicznosci bedzie mógl

(1
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zaprezentowac swoje umiejetnosci podczas wydarzenia.

Stworzenie przestrzeni wymiany doswiadczen i prezentacji róznych rodzajów aktywnosci
sportowej. Umozliwienie wspóldzialania reprezentantom róznych dziedzin sportu. Pokazy,
warsztaty, turnieje - to dzialania, które dzieki odpowiednim pracom, maja szanse zagoscic juz
na stale na placu Orla Bialego.

4. Umozliwienie mieszkancom Starówki i Szczecinianom swobodnego obcowania ze sportem.
Wszystkie wydarzenia inicjowane przez Forum Gryf maja charakter otwarty, co zapewnia
swobodny dostep dla kazdego. Róznorodnosc form jakie chcemy, by na placu byly
prezentowane daja olbrzymia palete, która zadowoli zarówno kazdego amatora, jak i konesera
szukajacego ciekawych rozwiazan.

5. Wykreowanie centralnego punktu odniesienia dla wszystkich Szczecinian. W rozwinietych,
duzych miastach waznym czynnikiem poczucia tozsamosci lokalnej i regionalnej jest Starówka,
jako przestrzen integracji i spotkan mieszkanców i turystów. Szczecin posiada Jasne Blonia, na
których Szczecinianie w sposób naturalny gromadza sie w chwilach podnioslych (smierc Jana
Pawla II, a nastepnie pogrzeb Papieza, katastrofa smolenska), jest to równiez przestrzen
waznych wydarzen religijnych. Nalezy zauwazyc, iz w Szczecinie do tej pory nie zostalo
wykreowane zadne miejsce, które sluzyc by mialo swobodnym spotkaniom, odpoczynkowi od
codziennosci, obcowaniu z lokalna kultura, przestrzen centralna, do której prowadzi sie
turystów i przyjezdnych, aby poczuli atmosfere miasta. Plac Orla Bialego ze wzgledu na
uwarunkowania historyczne, architektoniczne i przestrzenne posiada potencjal, aby stac sie
Starówka na miare duzego polskiego miasta. Przestrzen ta ma byc katalizatorem zycia
kulturalnego Szczecina, chcemy by kazdy mieszkaniec wiedzial, ze wJbierajac sie na plac Orla
Bialego trafi nie tylko do punktu centralnego miasta, ale takze bedzie mial mozliwosc
obcowania z kultura.

"'I
.).

6. Promocja lokalnych sportowców. Prezentacja sportowców, których korzenie siegaja naszego
miasta, w tym takze sportowców dopiero poczatkujacych, to szansa by pierwszy raz stanac
przed szeroka publicznoscia, a takze szansa dla mieszkanców na poznanie walorów wybranych
dzianin sportowych Szczecina.

Leon Krier w swojej ksiazce "Architektura - wybór czy przeznaczenie" w sposób analityczny opisuje
wspólczesne miasto w kategoriach planistycznych, urbanistycznych i architektonicznych. Miasto
opisywane jest jako srodowisko naszego zycia, twór cywilizacyjny ze wszelkimi jego zaletami i
wadami, "zywy organizm" zmieniajacy sie w czasie.
W historii urbanistyki powstalo wiele teorii budowy miasta, ale zadna z nich nie stala sie uniwersalnym
modelem miasta idealnego. Skoro model taki nie istnieje, to o tym czy oceniamy miasto jako brzydkie,
lub piekne decyduje jego genius loci - niepowtarzalnosc, indywidualnosc, klimat przestrzeni
urbanistycznych, budowlanych, architektura, a takze przyroda. Cechy te niewatpliwie kumuluja sie w
najwiekszym stopniu w centrum miasta - jego "sercu".
Centrum to wizytówka, serce miasta. Dzis coraz bardziej opanowane przez banki. Z zabytkowymi
kamienicami, które coraz czesciej staja sie siedzibami firm. Turysta przyjezdzajacy do stolicy
województwa, zwraca przede wszystkim uwage na Katedre, która stala sie najbardziej
charakterystycznym budynkiem Szczecina. Nastepnie wchodzi na pusty plac wokól Katedry, w praktyce
wielki parking dla samochodów i autobusów.
Centrum miasta jest zwykle osrodkiem zarzadzania, turystyki, rozrywki. Miejscem symbolicznym,
szczególnym, podnoszacym prestiz miasta i integrujacym mieszkanców - twierdzi socjolog prof.
Bohdan Jalowiecki z Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoly Wyzszej Psychologii Spolecznej.
Poprzez realizacje opisanych wyzej celów bedziemy dazyc do zmiany wizerunku placu Orla Bialego.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Szczecin, Plac Orla Bialego
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8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznegol2)

FLOA TlNG STREET SPORT

Skate PARK - specjalnie przeznaczone tol)' i przeszkody umozliwiajace uprawianie sportów
ekstremalnych desko oraz lyzworolkowych w dowolnej przestrzeni o stabilnej i gladkiej nawierzchni.
Wymial)' placu skateparku sa dopasowywane do istniejacego otoczenia i jego uwarunkowan.
Skateboarding, BMX, lyzworolki, i wszystko co z nimi jest zwiazane, zostanie zaprezentowane dzieki
skonstruowanemu skate parku, bedzie mozna obejrzec, a takze zaprezentowac swoje umiejetnosci
dokladnie na placu. Podczas weekendu beda prezentowane pojedyncze dzialy z danych dyscyplin,
turniej deskorolkowy, turniej BMX, oraz turniej lyzworolkowy. Pomiedzy zawodami bedzie mozna
dowolnie korzystac z skate parku, a takze doszkolic sie na warsztatach.

Skimboarding (skimboard) - sport wodny polegajacy na jezdzie (slizgu) na desce po fali lub plytkiej
warstwie wody. Zbudujemy na placu tor skimboardingowy, by pokazac najlepszych w Polsce w tej
dziedzinie, damy namiastke plazy, na której normalnie odbywaja sie takie zawody. Kazdy mieszkaniec
Szczecina ma szanse skorzystania z skimboardu, spróbowania sil w tym sporcie. Skimboarding jest
oczywiscie atrakcja, ale i pokazem dziedziny sportu jaki powinien byc bliski mieszkancom Szczecina.
Dodatkowo na torze, odbeda sie pokazy trików i umiejetnosci. Na plytkich wodach sródladowych
skimboarder moze wykonywac triki podobne do tych, wykorzystywanych wjezdzie na deskorolce,
równiez przy zastosowaniu raili. Aczkolwiek istnieje wiele skimboardowych tricków, któl)'ch nie da sie
wykonac uprawiajac inne sporty deskowe, co pozostawia kreatywnym riderom szerokie pole do popisu.
W Polsce skimboarding pojawil sie w 2003 roku i z roku na rok zyskuje coraz wieksza rzesze
pasjonatów. W okresie wakacyjnym jest organizowanych wiele zawodów, a najlepsi zawodnicy sa
sponsorowani przez lokalne firmy produkujace deski jak i swiatowej slawy brandy.

Skateboarding (podobnie jak jazda na rolkach i wrotkach) tworzy równiez pewien rodzaj subkultul)',
poniewaz jest on przez wielu mlodych ludzi sposobem na zycie. Jednak czesciej niz na przyklad lyzwy
jest to równiez srodek transportu. Wiele osób traktuje skateboarding jako jeden ze sportów
ekstremalnych - lub jako forme sztuki. Wykorzystujac infrastrukture, która zbudujemy na placu,
chcemy pokazac najciekawsze osiagniecia najlepszych polskich zawodników. Majac swiadomosc jaka
popularnoscia cieszy sie ten sport w Szczecinie, chcemy pozwolic sprawdzic sie szczecinskim
amatorom z zawodowcami, dodatkowo dla szczecinian zostanie przeprowadzony turniej, w któl)'m
kazdy bedzie mógl skonfrontowac swoje umiejetnosci. Zawodowcy przeprowadza takze pokaz.

BMX- sport ten uprawia sie na torach ziemnych ze sztucznie przygotowanymi przeszkodami, z uzyciem
rowerów na kolach 20-calowych lub 24-calowych (crusier), posiadajacych wzmocniona i bardzo
uproszczona (bez przerzutek) konstrukcje. Poza tym BMX-y moga miec dowolny typ konstrukcji, mase
i geometrie.

Na placu obejrzymy style takie jak:

. Dirt jumping - polega na wykonywaniu skoków i ewolucji w powietrzu (np. obrót o 360°,
obrót do tylu przez plecy - tzw. backf1ip, wyprostowanie ciala podczas lotu - superman, obrót
kierownicy o 360° - barspin, zdjecie nóg z pedalów - no footer, zdjecie rak z kierownicy - no
hander, puszczenie sie roweru i ponowne zlapanie go - nothing) po wybiciu sie z odpowiednio
uksztaltowanych ziemnych wyskoczni (tzw. hopek) o róznych ksztaltach i rozmiarach.

Vert - forma jazdy na BMX polegajaca na pokonywaniu przeszkód w skateparku (np. rampa,
quarter, spine itp.) w okreslonym limicie czasu. Sedziowie wybieraja dwa najlepsze z trzech
przejazdów i przyznaja punkty. Ilosc i dlugosc przejazdów zalezy od konkursu (X-games, Gravity
Games itd.)

Street - dyscyplina polegajaca na niczym nie ograniczonej jezdzie po wszelkich wytworach
architektul)' miejskiej. Scisle wiaze sie z tym okreslony styl zycia, wymuszony przez czeste
wyjazdy or~z opór w dazeniu do celu, jakim jest perfekcja w jezdzie. Polega na wykorzystywaniu

.
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. wszelkich przeszkód ulicznych np. schodów, poreczy, murków oraz innych przeszkód.
Flatland - dyscyplina polegajaca na wykonywaniu akrobacji na plaskim, duzym, najlepiej

asfaltowym terenie. W ramach tej dyscypliny wykonuje sie rózne triki stojac na pegach, pedalach
lub napedzajac kolo pocierajac noga o opone. Punkty dostaje sie za trudniejsze elementy. Wbrew
pozorom, nie jest to jedna z bezpieczniejszych odmian tego sportu, gdyz prócz obtarc lub stluczen,
zdarzaja sie równiez ciezkie urazy, szczególnie stawów nadgarstkowych oraz lokci.
Charakterystyczna dla t1atlandu jest budowa roweru - krótka baza kól, bardzo niskie przelozenie, a
takze konieczne wyposazenie w pegi i rotor. Obecnie wiekszosc rowerów do t1atlandu nie posiada
hamulców wcale lub posiada jedynie przedni.

Promocja - kazdy turniej to osobna promocja, gdyz kazdy skierowany jest do innych odbiorców. Jednak
laczy je promocja obszarów centralnych Szczecina, tak wiec kazde z wydarzen jest promocja miasta, a
jednoczesnie miasto dzieki temu projektowi stanie sie organizatorem kazdego z nich. To miasto jest
glównym inicjatorem wydarzen na placu Orla Bialego, a beneficjentami tych wydarzen sa jego
mieszkancy. Promocja projektu, stanowi nieodlaczna czesc calego projektu, gdyz jako nowe wydarzenie
na arenie szczecina, konieczne sa duze starania w dotarciu do jak najszerszej rzeszy odbiorców.
Nieodzowne jest uswiadomienie mieszkanców o znaczeniu tych wydarzen dla nich samych przez co i
dla calego Szczecina. Pomocne bedzie uzyskanie patronatu jednej z regionalnych gazet (Kurier
Szczecinski, Glos Szczecinski), Polskiego Radia Szczecin oraz TVP Szczecin. We wszystkich tych
mediach, prócz standardowego wsparcia patronackiego beda wykupione emisje reklam. Do promocji
beda wlaczone plakaty (A2) w nakladzie 250szt.

Za zarzadzanie projektem bedzie odpowiedzialny koordynator wraz z swoim asYstentem pracujacym na
zasadach wolontariatu, natomiast pomiedzy pozostalych wolontariuszy zostana podzielone zadania
poszczególnych dzialan projektu. Nad caloscia prac czuwac bedzie koordynator. Kazdy uczestnik
projektu bedzie rejestrowany na specjalnych drukach, rejestracja bedzie odbywac sie on-line oraz
bezposrednio przed wydarzeniami.

9. Harmonogram13)

{1
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Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.08.2011 do 31.08.2011

Poszczególne dzialania w zakresie Terminy Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

realizowanego zadania realizacji dzialanie w zakresie realizowanego zadania

publicznego 14) poszczególnych publicznego

dzialan

Pozyskiwanie partnerów, partnerów 2011-08-01 do Fundacja Forum Gryf
medialnych i sponsorów, 08-10
przygotowanie strony internetowej

Promocja, kampania reklamowa, 2011-08-01 do Fundacja Forum Gryf

plakaty pierwsza czesc 08-20

Rekrutacja, wolontariat, konkursy 2011-08-01 do Fundacja Forum Gryf

08-20

Realizacja Festiwalu 2011 -08-20 do Fundacja Forum Gryf

08-21

Ewaluacja, Rozliczenie 2011 -08-22 do Fundacja Forum Gryf

08-31



10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegol5)

250 plakatów promujacych wydarzenia
5 turniejów z nagrodami
7 pokazów sportowców
4 warsztaty sportowe
relacja fotograficzna

Rozszerzenie procesu komunikacji z mieszkancami Starówki w celu podnoszenia ich aktywnosci
i zaangazowania na rzecz dobra wspólnego jakim jest Stare Miasto.

Plac Orla Bialego w wyniku podjetych przez Forum Gryf prac stanie sie elementem bazy tozsamosci
regionalnej mieszkanców Szczecina, co w konsekwencji wplynie pozytywnie na zjawisko migracji
mlodziezy do innych, uznawanych za bardziej dynamiczne, miast polskich oraz za granice.

Wykreowanie centralnego punktu odniesienia dla wszystkich Szczecinian.
Jednym z waznych elementów wchodzacych w sklad zadowolenia z miejsca do zycia, w którym
znajduje sie czlowiek jest mozliwosc uczestnictwa w ofercie kulturalnej i spolecznej miasta oraz
mozliwosc posiadania punktu odniesienia centralizujacego i skupiajacego "szczecinskosc". Mieszkancy
Krakowa, Poznania, Torunia, Bydgoszczy i wielu innych miast posiadaja w swojej swiadomosci punkt
odniesienia, w którym kumuluje sie wszystko to co laczy mieszkanców i determinuje ich poczucie
tozsamosci. Szczecinianie juz od wielu lat cierpia na kompleks odpowieazi na pytanie turystów
przybywajacych do naszego miasta z prosba o wskazanie jego centrum. Wykreowanie punktu
odniesienia dla wszystkich mieszkanców Szczecina pozwoli na wykreowanie szczecinskiej tozsamosci
co w konsekwencji spowoduje wzrost zadowolenia z miejsca do zycia szczecinian.

Projekt zaklada równiez oddzialywanie poprzez rozszerzenie oferty turystycznej Szczecina.
Wytworzenie swiadomosci, iz w kazdy weekend dzieje sie cos ciekawego na Placu Orla Bialego w
Szczecinie przyciagnie z pewnoscia równiez turystów nie tylko tych, dla których Szczecin jest
miejscem docelowym, lecz równiez zaprosi do wstapienia do miasta turystów tlumnie odwiedzajacych
miejscowosci nadmorskie w okresie letnim. Majac swiadomosc, iz nie zawsze pogoda pozwala na
kapiele sloneczne i w morzu, Szczecin ma szanse stac sie ciekawa alternatywa na pochmurne
weekendy. Z drugiej strony odwieczna potrzeba turystów zwiedzenia Starówki- rynku zostanie
zaspokojona.
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IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

l.K led dzai k

j1
10

Lp. Rodzaj kosztówl6) Koszt z tego do z tego z Koszt do
calkowity pokrycia finansowych pokrycia
(w zl) z srodków z wkladu

,-., wnioskowanej wlasnych, osobowego,
N

dotacji srodków w tym pracy
'-' (w zl) z innych spolecznej

zródel, w czlonków
..::.::

o
tym wplat i i swiadczen..::.::

CQ) -- '"
oplat wolontariuszy'" o CI:!

o cC "O E adresatów (w zl)"O Q)
Q) '-' .

zadania'-' -
ot.) N N

publicznego 17)
o'" '" "O
.2 o o- (w zl)

I Koszty merytorycznel8)po
stronie Fundacja Forum
Gryf:
I)Wynajem Skate Parku 2 2000 dni 4000 3000 1000

2) Wynajem Toru 2 2000 dni 4000 3000 1000
Skimboardingowego
3)Sedziowie 6 250 os 1500 1500 O O

skateboarding, bmx,
lyzworolki(po 2 osoby na
dziedzine)

4)Warsztaty, 4 250 szt. 1000 1000

skateboarding, lyzworolki,
bmx, skimboard

II Koszty obslugi2O)zadania
publicznego, w tym
koszty administracyjne po
stronie Fundacja Forum
Gryf19):

Wolontariusze -asystenci
8 100 os. 800 800

koordynatora

Ksiegowosc l 250 me 250 250 O O

III Inne koszty, w tym koszty 250 1,8 szt. 450 450 O

wyposazenia i promocji
po stronie Fundacja
Forum Gryf19):
l) Plakaty a2
Kampania Reklamowa w l 400 szt. 400 400 O
mediach

Realizacja Fotograficzna l 400 szt. 400 400 O O

IV Ogólem: 12800 10000 2000 800



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .......................

, .................

, """"""""""""'"

V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

/1

11

l Wnioskowana kwota dotacji

I OOOOzl 78.125.%

2 Srodki finansowe wlasnel7)

2000zl 15.625%

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

Ozl 0%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznegol7)

Ozl 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)]7)

Ozl 0%

3.3 pozostale II)

Ozl 0%

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna
-

czlonków) 800zl 6.25%

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

12800zl 100%

Nazwa organu administracji Kwota srodków Informacja o tym, Termin rozpatrzenia
publicznej lub innejjednostki (w zl) czy wniosek (oferta) -

sektora finansów publicznych o przyzname w przypadku
srodków zostal (-a) wniosków (ofert)
rozpatrzony(-a) nierozpatrzonych do
pozytywnie, czy tez czasu zlozenia
nie zostale-a) jeszcze niniejszej oferty
rozpatrzony(-a)

TAK/NIEI)
Nie dotyczy



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

Jakub Wlodarz - zaangazowany w prace przy organizacji V SOFFT, absolwent automatyki i
robotyki ZUT, prezes fundacji Live Art., dyrektor pierwszej edycji Festiwalu Sztuki Ludowej
Folwark w Przelewicach, menadzer projektu rewitalizujacego centrum miasta Szczecin
realizowanego przez Fundacje Forum Gryf, doswiadczenie zdobywane od najmlodszych lat w
strukturach harcerskich, obecnie instruktor harcerski ZHR, kierownik kilku placówek wypoczynku
(kolonii), organizator kilku zlotów mlodziezy, wielu wymian miedzynarodowych, realizator
projektów m.in. FWPN, Mlodziez w Dzialaniu, organizator wielu wydarzen o charakterze
artystycznym (koncerty, wystawy), animator kultury, dziennikarz, fotograf

Adam Kmieciak - Absolwent Uniwersytetu Szczecinskiego, tytul mgr logistyki i transportu.
Obecnie student 4 roku Uniwersytetu Szczecinskiego -specjalizacja: kompetencje menadzerskie na
Wydziale Zarzadzania i Nauk Ekonomicznych.Doswiadczenie: praca na stanowisku menadzera,
twórcy i koordynatora wydarzen kulturalno rozrywkowych w Agencji Artystycznej Music Planet.
Obecnie wspóltwórca, realizator i koordynator projektów Floating Trippin'. Dzialania w zakresie
rozwoju, reklamy i reprezentowania grupy muzycznej CarPets, czynne uprawianie muzyki.

Marek Szymanski Absolwent Uniwersytetu Szczecinskiego. Obecnie wiceprezes Kamienica 1 -
Fundacji Na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia.Wspóltwórca projektów: "Kamienica l"
oraz Floating Trippin'. Wspólorganizator wielu koncertów i wydarzen kulturalnych, muzyk oraz
koordynator dzialan klubu muzycznego Free Blues Club w Szczecinie. Realizator zeszlorocznej
edycji Floating Trippin' Festiwal - Plaza Szczecin oraz koordynator cyklu przegladu muzycznego
pt: "Mloda Nuta". Nagradzany muzyk i wokalista grup Basanda, Cotton Fieltls, Gypsy Sun czy tez
obecnie zespolu 5ty Element.

Daniel Matias - Absolwent Wydzialu Elektrycznego ZUT, Dyrektor Fundacji Form Gryf, manager
projektów spolecznych i technologicznych. Spiewal w zespole "SzantGang", który dzialal wtedy
przy Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie. Uczestniczyl wielokrotnie z zespolem w konkursach:
Szantrapa - Festiwal Muzyki Okolomorskiej Wiatrak - Plywajacy Festiwal Piosenki
Okolomorskiej "Kalmar" - Przeglad Piosenki Zeglarskiej i Szantowej. Byl wspólorganizatorem
Konkursu Piosenki Zeglarskiej i Szantowej "Zdroje".

Hubert Pachciarek - prezes Fundacji Forum Gryf, 5 lat doswiadczenia w koordynacji projektów
unijnych, 7 lat doswiadczenia we wspólpracy ze srodowiskiem kulturalnym i nauki oraz
administracji publicznej.

Malwina Szarek - specjalista ds. projektów Forum Gryf, 2 lata doswiadczenia w realizacji
projektów, 2 lata doswiadczenia we wspólpracy ze srodowiskiem biznesu, nauki, kultury ingo.

Wolontariusze - studenci kulturoznawstwa oraz turystyki Uniwersytetu Szczecinskiego

2. Zasoby rzeczowe oferentalofcrentó',vl)przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Fundacja posiada wlasny lokal w którym uruchomimy biuro projektu, znajduje sie tam szereg
SDrzetubiurowe!2:o,drukarki, komputery, biurka, ksero, telefon, dostep do Internetu (2000zl/mc).

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze

wskazaniem, które z tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Projekt wspierac beda Marek Szymanski i Adam Kmieciak, którzy sa czlonkami grupy Floating
Trippin'. Grupa ta podejmuje szerokie dzialania artystyczne, majace na celu uaktywnianie mlodych
srodowisk twórczych oraz szukanie i upowszechnianie oryginalnych powiazan pomiedzy róznymi
formami sztuki i aktywnoscia ruchowa. Projekt Floating'Trippin' nie jest dzialaniem jednorodnym i
jednorazowym. To cykl dzialan artystycznych i promocyjnych, rozlozonych w czasie,
insDirowanvchróznymi pasjami i hobby uprawianymi Drzezmlode Dokolenie.

/1
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Przywrócmy Szczecinowi Stare Miasto - to koncepcja wsparcia dzialan ukierunkowanych na
rewitalizacje obszaru Starego Miasta: Placu Orla Bialego i ulic Konski Kierat, Mariackiej,
Kusnierskiej oraz calego Podzamcza, jako podstawowego obszaru integracji szczecinian, wolnej
wymiany mysli, przestrzeni dla rozwoju kultury i sztuki, wypoczynku i rekreacji dla mieszkanców
Szczecina oraz turystów. Realizacja koncepcji utworzenia spójnej przestrzeni miejskiej stanowiacej
miejsce dla integracji szczecinian i centrum kulturalnego Szczecina, poprzez zagospodarowanie
wydarzeniami kulturalnymi Placu Orla Bialego mialo miejsce po raz pierwszy w okresie od lipca do
wrzesnia 20 10 roku. Podczas artystycznych weekendów na Placu, który na soboty i niedziele z
parkingu zamienial sie w obszar wystepów szczecinskich artystów wykazano, ze mieszkancy bardzo
potrzebuja takiej przestrzeni. W ramach inicjatywy udalo sie zorganizowac weekendy podczas
których mialy miejsce liczne wydarzenia, które ciezko wymienic jednym tchem. Odbywaly sie
koncerty szczecinskich zespolów, mozna tu wymienic chocby koncerty znanych i lubianych Fat
Belly Family, zespolu rockowego, który odnosi coraz wieksze sukcesy na arenie ogólnopolskiej.
Kolejnym wykonawca jakim warto sie pochwalic to zespól Dair - jeden z najwybitniejszych
polskich przedstawicieli muzyki irlandzkiej. Podczas weekendów na placu Orla Bialego swoimi
wystepami oczarowali szczecinian uczestnicy festiwalu folkowego Folkwark. Wsród zespolów
festiwalowych wyrózniono zespoly: PERCIVAL, najlepszy polski zespól prezentujacy muzyke
slowianska oraz zespól Chlopcy kontra BASIA tegoroczny laureat wszystkich najwazniejszych
festiwali folkowych takich jak Nowa Tradycja czy FOLKOWO. Warto tez wspomniec, Tocomala-
koncert muzyki afrykanskiej, którzy nie tylko koncertowali na placu, ale takze prowadzili warsztaty
bebniarskie.
Wydarzenia na placu to nie tylko koncerty, albowiem odbywaly sie takze pokazy grup tanecznych.
Pokazy tanca najczesciej rozpoczynaly sie od czesci warsztatowej. Naj;'ieksza popularnoscia
cieszyly sie zajecia Tango DK Dance. Dorota i Adrian Grygier - pionierzy i prekursorzy tanga
argentynskiego w Szczecinie zapraszali na nauke tanga dla kazdego, a na zakonczenie
przeprowadzili konkurs, w którym nagroda byla prywatna lekcje tanga. W podobnym klimacie
odbywaly sie zajecia z tancami latynoskimi. Dwie grupy, Latino Vibe oraz Kimama Dance Studio
przez caly weekend, propagujac kulture latino i afrokubanska oraz uczac rdzennych tanców glównie
z Wysp Karaibskich, zapraszali na nauke tanca, wspólna zabawe, pokaz tanca i konkursy, w których
mozna bylo wygrac udzial w warsztatach. Zajecia taneczne prowadzone byly przez
wykwalifikowanych instruktorów, specjalistów w swoich technikach, w przyjemnej atmosferze i
komfortowych warunkach. Wsród pokazów tanca warto wyróznic takze dwie grupy MJ Szczecin
Team oraz Dance Factory, które czesto goscily na placu i swymi pokazami przyciagaly wielu
widzów. MJ Szczecin Team podczas swojego ekscytujacego wystepu przypomnieli widzom
najlepsze utwory króla popu. Duzo tanca, duzo muzyki, a przede wszystkim duzo pasji! Nastepna
grupa taneczna z Centrum Rekreacji Dance Factory zaprezentowala nieco inne style tanca
nowoczesnego. Utalentowana mlodziez urozmaicila wystepy indywidualnym freestyle'em.
Na placu, zawsze towarzyszyli artysci teatralni i wszelkiego rodzaju kuglarze i szeroko pojeci
artysci uliczni. Teatr Abanoia, to grupa bardzo aktywnie dzialajaca przy inicjatywie, zorganizowali
liczne przedstawienia teatralne na placu Orla Bialego. Grupa ta organizowala takze warsztaty
kuglarskie, dzieki którym kazdy zainteresowany mógl poznac tajniki zonglerki, czy innych technik
kuglarskich. Teatr Ognia Piromancja oraz Tabasco urozmaicaly program podczas weekendów
pokazami akrobatycznymi, jak i warsztatami. Niezwykle widowisko zawsze konczylo sie dluga
owacja, a mlodziez wystepujaca na scenie, dzieki swej energii i pasji, zdobywala rzesze fanów. Z
radoscia mozna bylo zaobserwowac, jak z tygodnia na tydzien pl. Orla Bialego zaczyna tetnic
zyciem przyciagajac coraz wieksza liczbe Szczecinian i turystów. Przyczynily sie tez do tego liczne
wystawy grafik i fotografii. Swoje prace wystawiali u nas m.in.: Milena Anna Malec czy Karolina
Machowicz. Prace byly wkomponowane w przestrzen placu, przez co staly sie wrecz nieodlacznym
elementem kazdego weekendu. Wystawy sprawialy, ze kazdy odwiedzajacy mógl poczuc sie jak na
wiecznie tetniacym centrum miasta, niczym na starówkach najbardziej znanych miast w Europie. Na
omawianej przestrzeni odbywaly sie równiez kiermasze rekodzielnictwa, które spotkaly sie z
ogromna aprobata odwiedzajacych. Liczni wystawcy prezentowali swoje dziela. Na placu swoje
miejsce znalazly: szkatulki, koronki, doniczki i ramki recznie malowane, rzezbione sztucce, breloki i.
wiele innych. Odwiedzajacy mogli upolowac pojedyncze i oryginalne egzemplarze z autorskich
kolekcji ubran, bizuterii, ceramiki, sztuki uzytkowej itp. Okazalo sie, ze plac ten jest miejscem
idealnym dla twórczosci rekodzielniczej.
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Podczas weekendów zostala stworzona równiez przestrzen do aktywnosci dla najmlodszych
Szczecinian - Kiermasz Dizajnu czyli Rodzinna Przestrzen Sztuki. Poprzez bezposredni kontakt ze
sztuka, twórcze zabawy plastyczne, literackie oraz kulinarne promowano kreatywny i ekologiczny
styl zycia. W ramach cyklu warsztatów "Sztuka dzieci szuka" spotkalismy sie z róznymi technikami
malarskimi, optycznymi zabawkami, fotografia, twórczym recyklingiem, wysluchalismy Opowiesci
z Papierowego Swiata oraz zwiedzilismy literacka Kraine Alfabetu. Na placu zagoscila grupa
Niebieska Malpa, która zaprezentowala liczne warsztaty dla dzieci m.in.: warsztaty malarskie.
Dzieci mialy mozliwosc poznania róznych technik plastycznych, niekonwencjonalnego podejscia do
malowania - czy mozna malowac stopami, rekami, rolkami lub rowerem? Opowiesci z Papierowego
Swiata byly to warsztaty Origami. Na Placu Orla posmakowalismy pochodzacej z Japonii sztuki
skladania papieru o ponad tysiacletniej tradycji. Z pomoca zrecznych raczek wyczarowano niejedno
przestrzenne cudenko z jednej kwadratowej kartki papieru! Olbrzymia popularnoscia cieszyly sie
warsztaty Pajdokracja Swiatlo - Kolor - Obraz. Przy uzyciu najmniej spodziewanych materialów
dzieci stworzyly wizerunek przestrzeni - miejskiej, wewnetrznej, wymarzonej. Szalenstwo kolorów i
ksztaltów z dzieciecych obrazów podkreslone zostalo specjalnie zaprojektowanym oswietleniem.
Pozwolilo to ujrzec prace powstale na warsztatach w nowej, zaskakujacej perspektywie. Warsztaty
poprowadzila Karolina Machowicz, fotogratka, mama 2,5- latka, entuzjastka robienia czegos z
niczego. W ramach zajec dla dzieci odbywaly sie tez spotkania autorskie z twórcami m.in.: z
twórcami bajki "Abecadlo Tymka" - pisarzem Piotrem Kiedrowiczem, oraz autorka ilustracji Olga
Kiedrowicz. Nalezy odnotowac, iz poza powyzej wymienionymi przedstawicielami swiata kultury i
sztuki, podejmowane przez Forum Gryf dzialania byly wspierane przez Urzad Miasta Szczecin (m.
in. wspólorganizacja Tygodnia Zrównowazonego Transportu, którego czesc kulminacyjna zostala
zlokalizowana na terenie Placu Orla Bialego), Katedre Sw. Jakuba, Rade Osiedla Stare Miasto i
wiele innych instytucji.
Dzialania z zakresu rewitalizacji starówki w Szczecinie beda kontynuowane równiez w przyszlych
sezonach.

Nalezy jednoczesnie zauwazyc, iz Forum Gryf zrealizowalo dotychczas bardzo wiele róznych
projektów ukierunkowanych na dynamizacje rozwoju spoleczno-gospodarczego Pomorza
Zachodniego. Wymieniajac tylko te, które dotycza sfery kultury nalezy wskazac na:

1. Fundacja Forum Gryf, w ramach FIO 2006, zrealizowala projekt "Rewitalizacja spoleczna miasta
Szczecina i okolic". Dokument zostal zaopatrzony w harmonogram realizacji, co w wydatny sposób
przyczyni sie do wdrozenia go w zycie. Ponadto posiadamy zapewnienie Urzedu Miasta (partnera
projektu) o dolozeniu wszelkich staran, aby umozliwic realizacje zalozen programu. Program ten
stanowi spójna koncepcje rewitalizacji spolecznej miasta, dzieki czemu mozliwe jest oddzialywanie
na spolecznosc lokalna w sposób kompleksowy. Pozwoli to na zwielokrotnienie efektów realizacji
projektu oraz zapewni, ze zadna grupa spoleczna nie zostanie wykluczona ze wzgledu na charakter
programu.

Program rewitalizacji spolecznej miasta Szczecina sklada sie z trzech planów operacyjnych
poruszajacych nastepujace kwestie:

Przedsiebiorczosc- zgodnie z danymi Glównego Urzedu Statystycznego w województwie
zachodniopomorskim zarejestrowanych jest najwiecej podmiotów gospodarczych w Polsce,
nie ma to jednak bezposredniego przelozenia na ogólny rozwój gospodarczy regionu,
generowane PKB (ze szczególnym uwzglednieniem PKB per capita), czy tez na poziom
bezrobocia (województwo zachodniopomorskie jest regionem o jednym z najwyzszych stóp
bezrobocia w Polsce, ponadto w naszym województwie znajduja sie powiaty bedace liderami
pod wzgledem najwyzszej stopy bezrobocia). W zwiazku z tym konieczne jest podjecie
dzialan na rzecz rozwoju przedsiebiorczosci, a dzialania te powinny miec charakter
dwukierunkowy: zjednej strony wspieranie osób chcacych rozpoczac wlasna dzialalnosc
gospodarcza, z drugiej wsparcie osób juz prowadzacych wlasne przedsiebiorstwa na drodze do
umocnienia ich pozycji konkurencyjnej i rozwoju.

Kultura- jednym z najpowazniejszych problemów regionu jest brak poczucia przywiazania i
tozsamosci regionalnej wsród mieszkanców. Tylko dzieki wsparciu kultury i osrodków
kulturalnych mozliwe bedzie Drzelamanie te!2:Oimoasu i aktywizacja róznych !2:ru
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spolecznych. Dzieki kulturze mozna ksztahowac poczucie patriotyzmu wsród kolejnych
pokolen.

Solidaryzm spoleczny- rozwój spoleczno-gospodarczy uzalezniony bedzie od zaangazowania
wszystkich grup spolecznych. Dlatego tez zalozeniem projektu jest niedyskryminacja i
otwartosc na grupy zagrozone wykluczeniem spolecznym. Jedynie dzieki realizacji hasla
solidaryzmu spolecznego w praktyce mozliwe jest wytworzenie wsród mieszkanców poczucia
przynaleznosci do tradycji, kultury, a przede wszystkim do "malej Ojczyzny". W zwiazku
z powyzszym najwazniejszym elementem przygotowywanego programu bylo opracowanie
planu operacyjnego umozliwiajacego wszystkim grupom spolecznym branie czynnego udzialu
w zyciu spolecznym.

W trakcie realizacji projektu byl wydawany miesiecznik w wersji elektronicznej, w którym
publikowane byly artykuly poruszajace najwazniejsze problemy nie tylko Szczecina, lecz przede
wszystkim calego regionu. Miesiecznik jest w calosci poswiecony sprawom Pomorza Zachodniego,
pelniac z jednej strony funkcje informacyjna, przekazujac sprawozdania z dzialalnosci Forum Gryf,
Polickiego Klubu Dyskusyjnego, Gryfinskiego Klubu Dyskusyjnego, a w przyszlosci równiez
innych powiatowych klubów dyskusyjnych. Z drugiej strony na jego lamach sa i beda poruszane
najwazniejsze problemy i sprawy regionu. Dzieki sprzezeniu z forum internetowym mozliwa jest
wymiana mysli, doswiadczen i wiedzy pomiedzy róznymi grupami spolecznymi, mieszkancami nie
tylko z terenu województwa, ale równiez spoza jego granic. Na zakonczenie projektu zostal
opublikowany w formie gazetowej zbiorczy numer miesiecznika, w którym zawarte zostaly
najlepsze i najwazniejsze artykuly ze wszystkich wydan internetowych oraz tresc programu
rewitalizacji spolecznej miasta Szczecina w nakladzie l 500 sztuk. -
2. Historyczna - miedzypokoleniowa tozsamosc Szczecina w ramach Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich (FIO 2008)

W mysl tego, ze glównym czynnikiem determinujacym poziom integracji spolecznej
mieszkanców jest historia danego regionu lub miasta Forum Gryf we wspólpracy z Pomorskim
Stowarzyszeniem Promocji Nauki, obralo sobie za cel odkrywanie i popularyzowanie bogatego
i róznorodnego, dziedzictwa historyczno-kulturowego Szczecina oraz Pomorza Zachodniego -
naszego dziedzictwa. Wynikiem projektu jest wzmocnienie tozsamosci oraz wiezi mlodych
mieszkanców z miastem tak, aby juz teraz podejmowali konkretne, mniejsze badz wieksze, dzialania
dla dobra wspólnego naszego Regionu. Realizacja projektu równiez stworzyla mozliwosc wymiany
mysli i spostrzezen, z perspektywy wydarzen historycznych, a przy tym wspomogla integracje
miedzypokoleniowa.

W praktyce oznaczalo to wspólne zaglebianie sie, odkrywanie na nowo historii Pomorza
Zachodniego przez mlodych ludzi, którzy jako liderzy srodowiskowi beda nadawac ksztah swojej
"Malej Ojczyznie" oraz przez wciaz zyjacych naocznych swiadków najwazniejszych dla Polaków
momentów, którzy moga dac cenne swiadectwo tamtych wydarzen, obok których czesto
przechodzimy obojetnie. Realizacja projektu byla okazja do spojrzenia na historie i wydarzenia
w Szczecinie, regionie, kraju z perspektywy ludzi, którzy brali w nich udzial, a wiec poszerzenia
i wzbogacenia "suchych" faktów historycznych, z przyswajaniem których mlodzi ludzie maja czesto
problemy.

Ponadto Forum Gryf zrealizowalo liczne projekty o charakterze badawczym i wdrozeniowym z
zakresu wspierania przedsiebiorczosci, rozwoju myslenia strategicznego wsród liderów regionu przy
wykorzystaniu metodyki foresight. Byly one realizowane w wiekszosci w partnerstwie lub
porozumieniu z administracja publiczna.

Nalezy jednak zauwazyc, iz dotychczasowe sukcesy Fundacji Forum Gryf zostaly juz zauwazone w
Polsce. W listopadzie 2007 Prezes Fundacji Forum Gryf- Hubert Pachciarek, odebral z rak
przedstawicieli Kapituly Konkursu Pro Publico Bono pierwsza nagrode w kategorii "Rozwój
srodowiska i regionu". Ta zaszczytna nagroda stanowi dla nas dowód, ze podejmowane dotychczas
wysilki na rzecz integracji róznych srodowisk zawodowych sa wlasciwe i z tym wieksza
determinacja podejmujemy sie dzialan na rzecz naszego regionu
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4. Infonnacja, czy oferent/oferenci') przewiduje(-a) zlecac realizacje zadania publicznego w trybie,

o którym mowa wart. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego

i o wolontariacie.

I Nie dotyczy
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Oswiadczam (-y), ze:

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

oferenta! oferentó',Vl);

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobier8:Rie/niepobieraniel)oplat od adresatów zadania;
'--'

3)
'" t/ oB .1). t/ l) .

(
.
)

. . . '" d d . ';1 j/", /J../!r
Oleren o erencl Jes sa ZWIazany -m mmeJsza olerta o ma ,.;.: '(::.:.: c...!~,-;

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) oferent/oferencil) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)/zalega( jayJ.)z oplacaniem naleznosci

z tytulu zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spolecznel);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym/\:vlasei'vva

ewic4eHeja l)~

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

i faktycznym.

Prezes
~ ,/

--- .;;;:--- .~
. ...

it:
.. .................

{ m;-'-'~ . k
~,\1"M"r' c c re

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

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

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferentów l)
~

Data... .1Q.. .t!.~! .2v.1/.l..~........................--

Zalaczniki:
1.Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencje4)
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów skladajacych oferte wspólna niz
wynikajacy z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument
potwierdzajacy upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta(-ów).

Poswiadczen~e zlozenia oferty25)

I

Adnotacje urzedowe25)
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