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ORGANIZACJI POZARZADOWEJ( -YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-y CH) MOWA W
ART. 3 UST. 3 USTA WY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU

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

Zadanie realizowane jest w zakresie: podtrzymywania tradycji narodowej, piclygnowania polskosci oraz rozwoju
swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej, dzialalnosci wspomagajacej rozwój wspólnot j

spolecznosci lokalnych, nauki, edukacji, oswiaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i
mlodziezy, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, prolP..0cjii organizacji wolontariatu

(rodzajzadaniapublicznego2» .

Aktywna Ksiazka ze Swiatem Pólnocy
(tytul zadania publicznego)

w okresie od 21 stycznia 2013 do 20 marca 20 13r.

W FORMTE
POWTF.RZP.NT;\RFA T.lZACH Z1\D1'.NIA PUBLICZNEGQ/WSPIERANIA REALIZACJI

ZADANIA PUBLICZNEGO l)

PRZEZ

Gmina Miasta Szczecin
(organ administracji publicznej)

skladana na podstawie przepisów dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wo!ontariacie
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I. Dane oferenta/oferentówl)3)

l) nazwa: Polska Fundacja Sportu i Kultury

2) forma prawna:4)

() stowarzyszenie ( x ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

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

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

0000368290

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)20.10.2010

5) nr NIP:701-02-64-862 nrREGON: 142630550

6) adres:

miejscowosc: Warszawa Al. Jerozolimskie 151 lok.l O

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: 7) ...............................................

gmina: """"""""""""""""""""'" powiat: 8) ,................................

województwo: Mazowieckie

kod pocztowy: 02-326 poczta: Warszawa

7) tel.: + 4822403 47 51 faks:+ 4822 745 11 76

e-mail: info@sportikultura.org hrtp:// www.sportikultura.org

8)numerrachunkubankowego:PL'-- --.~ ""A,,"

nazwabanku:Bank BPH S.A.

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

a) Izabela Monika Staniszewski

b) . . . . .. . . . .. . .. . . . . .. . . .. .. . . . . .. . ... .. .. .. . . . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . . . .. . .. ....

c) . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . .. .... ..

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

mowa w ofercie:9)

Polska Fundacja Sportu i Kultury Oddzial w Szczecinie,

ul. Storrady-Swietoslawy 2, 71-602 SZCZECIN

J
?



Tel.: +48 662 022 2.42

..."""'''V''

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

kontaktowego)

Anna Bialy +- J ialy@sportikultura.org

12)przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nie odplatna pozytku publicznego

wedlug zalaczonego statutu
Celem Fundacji jest:
e)wyrównanie szans rozwoju dzieci i mlodziezy w zakresie sportu i kultury;
f) uwrazliwianie dzieci i mlodziezy na kulture i sztuke;
g)wychowanie dzieci i mlodziezy w duchu szacunku dla dóbr tradycji i kultury
h)ochrona dziedzictwa kulturowego
i)rozwijanie w dzieciach i mlodziezy wrazliwosci spolecznej;
l)rozwijanie wspólpracy miedzy róznymi grupami spolecznymi;
m)ksztaltowanie postawy szacunku do drugiego czlowieka;
n)upowszechnianie idei zrównowazonego rozwoju
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie szkolen, konferencji, sympozjów i spotkan dla dzieci, mlodziezy i ich
opiekunów
b) przeprowadzanie festiwali, wystaw, sesji naukowych, seminariów, imprez i akcji
promocyjnych oraz spotkan;
c) organizacja imprez masowych, happeningów ulicznych, preformanców, zawodów i
wydarzen sportowych, kulturalnych, promujacych idee Fundacji;
d) prowadzenie warsztatów edukacyjnych,
e) wspóluczestnictwo w organizacji i realizacji wszelkiego rodzaju przedsiewziec o
charakterze kulturalnym i sportowym
g) wymiane doswiadczen i organizacje wspólnych przedsiewziec z podobnymi
organizacjami krajowymi i miedzynarodowymi
h) wspólprace z wladzami samorzadowymi, panstwowymi i organizacjami
pozarzadowymi w szczególnosci innymi i fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami
fizycznymi dzialajacymi w zakresie objetym celem fundacji
j) wystawianie, rozprowadzanie i sprzedaz dorobku mlodych twórców w ramach
upowszechniania ich twórczosci w kraju i zagranica;
k) wspieranie przedsiewziec realizujacych cele Fundacji podejmowanych przez inne
podmioty, w tym instytucje panstwowe i organizacje spoleczne;
l) wydawanie publikacji poswieconych zadaniom i celom Fundacji;
m) promocje idei Fundacji w mediach i Internecie
Dzialalnosc okreslona w pkt l jest dzialalnoscia nieodplatna w zakresie:
-PKD 85.51.z Pozostale formy edukacji sportowej oraz zajec sportowych i rekreacyjnych,
-PKD 85.59.8 Pozostale pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane
-PKD 85.60.2 Dzialalnosc wspomagajaca edukacje,
- PKD 93.11.2 dzialalnosc obiektów sportowych,
-PKD 93.19.z pozostala dzialalnosc zwiazana ze sportem.

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego
nie dotyczy

13) jezeli oferent /oferenci+)prowadzi/prowadza+)dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców 0000368290
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b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

Wedlug zalaczonego statutu
DZIALALNOSC gospodarcza Fundacji
§7
1. Fundacja moze prowadzic dzialalnosc gospodarcza w rozmiarach sluzacych realizacji jej celów.
na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach.
2. Na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej Fundacja przeznacza kwote okreslona uchwala Rady
Fundatorów, jednak nie mniej niz 1000 PLN.
3. Fundacja moze prowadzic dzialalnosc gospodarcza w zakresie:
a) PKD 47,91.Zsprzedaz detaliczna prowadzona przez domy sprzedazy wysylkowej
lub Internet,
b) PKD 47.78.Z sprzedaz detaliczna pozostalych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
c) PKD 58.1 Wydawanie ksiazek i periodyków oraz pozostalej dzialalnosci
wydawniczej, z wylaczeniem w zakresie oprogramowania,
d) PKD 70.22.z Pozostale doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej i zarzadzania,
e) PKD 71,1 Dzialalnosc w zakresie architektury i inzynierii badania i analizy
techniczne,
OPKD 73.1Reklama,
g\ PKD l4.20.Z Dzialalnosc fotograficzna,
h) PKD 82.30.2 Dzialalnosc zwiazana z organizacja targów, wystaw i kongresów i) PKD 82.99.2 Pozostala
dzialalnosc komercyjna wspomagajaca prowadzenie
dzialalnosci gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
) PKD 85.52.2 Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
k) PKD 90.03.2 Artystyczna i literacka dzialalnosc twórcza,
I)PKD gO.04.Dzialalnosc obiektów kulturalnych,
m) PKD 93.29,Pozostala dzialalnosc rozrywkowa i rekreacyjna.
Zysk z dzialalnosci gospodarczej jest w calosci przeznaczany na cele statutowe fundacji.

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

z przytoczeniem podstawy prawnelO)

nie dotyczy

III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Celem glównym Aktywnej Ksiazki ze Swiatem Pólnocy jest promocja czytelnictwa, zas celami

szczególowymi:

- rozbudzanie zainteresowania literatura przez bezplatne udostepnianie publikacji,

-upowszechnianie dostepu do dziel literackich,
- propagowanie czytelnictwa jako formy spedzania wolnego czasu,
- wspólne czytanie i stymulowanie dzieci, mlodziezy i doroslych do czytania.
Cele te wnioskodawca pragnie osiagnac poprzez:
- warsztaty inspirowane skandynawska literatura dziecieca (dzialania maja zaspokoic zapotrzebowanie
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na dziecieca literature podejmujaca trudne oraz wazne tematy jak starosc,
przemijanie czy smierc najblizszych),
- spotkania, zajecia z elementami biblioterapii, bajko terapii dla dzieci i doroslych (uswiadomienie, ze
ksiazka moze byc przyczynkiem do podejmowania trudnych tematów, ze jest pomocna w
rozwiazywaniu problemów, przydatna wychowawczo),
- zaangazowanie do tworzenia Swiata Pólnocy (prowadzenia wypozyczalni ksiazek) dzieci i
mlodziezy, co stanowi alternatywe wobec oferty kultury masowej,
- wykorzystanie mody na literature skandynawska (fenomen skandynawskiej literatury dzieciecej i
kryminalów), jej utrzymanie i promowanie,
- warsztaty tematyczne, nabywanie i rozwijanie kompetencji czytelniczych, wyrabianie nawyków
czytelniczych,
- spotkania z wyjatkowymi goscmi, autorami, ilustratorami, tlumaczami, redaktorami, specjalistami.
Tym samym Aktywna Ksiazka ze Swiatem Pólnocy staje sie konTEKSTEM dla promocji
czytelnictwa. Z drugiej natomiast strony jest pretTEKSTEM do aktywnosci i prospolecznych dzialan
na rzecz lokalnej spolecznosci. Dzieki temu projekt realizuje nastepujace cele:
-edukacja poprzez literature,
- integracja róznorodnych srodowisk spolecznosci lokalnej (dzieci zagrozonych wykluczeniem,
studenci, dorosli),
- promocja wolontariatu i prospolecznych postaw, uczenie odpowiedzialnosci, przeciwdzialanie
wyuczonej bezradnosci,
-promocja wydarzen kulturalnych Szczecinie,
- funkcjonowanie w Szczecinie osrodka kultury skandynawskiej
-wzrost aktywizacji spolecznej i partycypacji w losach malych lokalnych spolecznosci,.
-ksztaltowanie otwartosci - poprzez zaznajomienie mieszkanców z kultura norclycka,
- stworzenie lokalnej oferty kulturalnej dla mieszkanców i dzieci z okolic,
-budowanie wsród mieszkanców, róznorodnych srodowisk i przedstawicieli mediów swiadomosci

szczególnych atutów Szczecina, stwarzajacych doskonala baze do rozwoju wspólpracy z krajami
nordyckimi- przez prelekcje i spotkania,
- budowanie wizerunku Szczecina jako miasta otwartego na kulture krajów nordyckich,
- wykorzystanie potencjalu miejsca, zabytku Domku Grabarza- przez organizowanie w nim dzialan.Te
zamierzenia wnioskodawca chce osiagnac poprzez:
- tematyczne warsztaty przygotowane przez specjalistów, w szczególnosci na podstawie
skandynawskich ksiazek dla dzieci,
- warsztaty dla dzieci zagrozonych wykluczeniem i dla odwiedzajacych Swiat Pólnocy sluza
integracji, aktywizacji spolecznej,
- prowadzenie wypozyczalni przez wolontariuszy z placówek opiekunczo-wychowawczych i
studentów,
- wspólne uczestnictwo w kulturze (poprzez warsztaty, wspólne czytanie ksiazek, spotkania z goscmi)
jako atrakcyjna oferta dla dzieci i mlodziezy pozbawionej dostepu do dóbr kultury.

"

Aktywna Ksiazka ze Swiatem Pólnocy to miejsce udostepniania ksiazek, mieszczace sie w Domku
Grabarza przy ul Storrady-Swietoslawy 2 w Szczecinie. Haslem projektu jest: "Aktywna Ksiazka to
przestrzen, w której mozesz uczestniczyc w warsztatach, spotkac ciekawych ludzi, wypozyczyc
ksiazke". Wypozyczanie ksiazek i uczestnictwo w warsztatach odbywa sie bezplatnie. Prowadzenie
wypozyczalni podobnie - odbywa sie dzieki pomocy wolontaryjnej zaangazowanej mlodziezy i dzieci
(zagrozonych wykluczeniem spolecznym przy wspólpracy z licealistami oraz doroslymi).

Aktywna Ksiazka ze Swiatem Pólnocy istnieje, by integrowac dzieci i mlodziez z róznych srodowisk,

rozbudzac zainteresowania literackie i ksztaltowac nawyki czytelnicze. Jest to miejsce, w którym
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pracuje sie nad rozwojem prospolecznych zachowan w duchu odpowiedzialnosci, akceptacji i
wzajemnej pomocy. To takze szansa na pozbycie sie marginalizacyjnych etykiet. To tutaj dzieci i
mlodziez zagrozone wykluczeniem sa wolontariuszami i pomagajac innym, pomagaja sobie, a
ksztahujac postawy prospoleczne, czuja sie potrzebne. Swiat Pólnocy uczy samodzielnosci i
odpowiedzialnosci, planowania i pracy w projektach zespolowych i wspólpracy.

W Swiecie Pólnocy ksiazka nie tylko jest czytana - sluzy tez uczeniu tolerancji, otwartosci, integracji,
bycia z drugim czlowiekiem. Dla dzieci zagrozonych wykluczeniem obcowanie z ksiazka i aktywne
uczestnictwo w tworzeniu wypozyczalni i we wspólnych warsztatach jest szansa na awans spoleczny.
Wyrobienie nawyków czytelniczych wsród dzieci i mlodziezy, które nigdy nie zagladaly do ksiazek,
jest szczególnie wazne dla ich rozwoju. Swiat Pólnocy sluzy rozbudzaniu potrzeb literackich i
nabywaniu kompetencji czytelniczych wsród dzieci i mlodziezy, które maja ograniczony do~tep do
kultury. Wykorzystujac ksiazke do aktywizacji spolecznej, przeciwdziala wykluczeniu, pozwala na

nabycie i poszerzenie kompetencji czytelniczych, wzmacnia pozytywny obraz ksiazki.

Aktualnie istnieje wiele projektów promujacych czytelnictwo wsród Polaków. To, co wyróznia
Aktywna Ksiazke, to fakt, iz wszystkie zgromadzone ksiazki pochodza prosto od wydawnictw, sa to
nowosci wydawnicze, które spotkac mozna na pólkach ksiegami. Publikacje nie pochodza z darowizn
od prywatnych osób, nie sa "zuzytymi" egzemplarzami. Kazdy chetny ma do nich dostep. W
ksiegozbiorze sa pozycje zarówno dla dzieci, jak i mlodziezy oraz doroslych. Ksiazki mozna
wypozyczac w kazda srode. Poniewaz wypozyczalnia nie nosi statusu biblioteki, nie moze nakladac
kar finansowych za. przetrzymywanie publikacji. Problem nieterminowego zwracania ksiazek zostal
rozwiazany w ten sposób, iz l dzien przetrzymania ksiazki to l godzina pracy na rzecz projektu.
Forma jest dowolna i ustalana indywidualnie z przetrzymujacym.
To, co wazne, to fakt, iz Aktywna Ksiazka to nie tylko wypozyczalnia, ale miejsce, w którym ksiazka

jest tylko i az pretekstem do spotkan ludzi na róznych plaszczyznach, w róznym wieku, z róznymi
zamilowaniami. Jej celem jest szeroko pojeta integracja i aktywizacja spoleczna.

Kazde zaplanowane spotkanie, które bedzie sie odbywalo raz na dwa tygodnie, bedzie przebiegalo
wedlug okreslonego schematu:

1. Gra integracyjna majaca na celu zapoznanie sie uczestników spotkania (dzieci z domów
dziecka, dzieci ulicy, studenci, licealisci, dorosli --wszyscy chetni).

2. Odczytaniefragmentuinteresujacejksiazki- w zaleznosciod pory roku,tematuspotkaniaitd.
Urywek zostanie przeczytany przez zaproszonych gosci. Beda to ludzie znani i cenieni w
srodowisku szczecinskim, aktywisci, którzy swoja postawa pokaza, ze ksiazka wcale nie jest
nudna, ze mozna za jej pomoca wykreowac wiele interesujacych rzeczy. Beda starac sie
przekonac mlodziez, ze ksiazka wcale nie jest statyczna.

3. Warsztaty tematyczne - w zaleznosci od gosci moga to byc zajecia plastyczne, wokalne,
teatralne, a moze tez zeglarskie, podróznicze, radiowe itd. Celem jest pojedzie spolecznosci,
nawiazanie relacji oraz wyciagniecie z marazmu i marginalizacji.

4. Wypozyczanie ksiazek - kazdy chetny (dziecko, mlodziez, dorosly) ma dostep do wszystkich
woluminów Aktywnej Ksiazki.

To, co takze wyróznia projekt sposród pozostalych, to fakt, iz docelowo najbardziej rozbudowana

pólka ma byc ta z publikacjami skandynawskimi. W Szczecinie nie ma takiej biblioteki, która
skupialaby w sobie wiele skandynawskich ksiazek. Aktywna Ksiazka oprócz gromadzenia
skandynawskiego ksiegozbioru pragnie takze wykorzystywac aktywnie jego zasoby, prowadzac np.:
zajecia dotyczace trudnych tematów, które czestokroc poruszane sa w pólnocnych publikacjach. Tym
samym opowiesc zawarta w ksiazce staje sie kontekstem do pracowania nad nielatwymi
zagadnieniami - takimi jak smierc, odrzucenie czy nawet alkoholizm.
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Aktywna Ksiazka ze Swiatem Pólnocy odpowiada na lokalne potrzeby, realizujac dzialania, które
maja szczególne znaczenie dla regionu. Wnioskodawca wykorzysta mode na literature skandynawska
dziecieca i kryminaly do promocji czytelnictwa, edukacji i dzialan prospolecznych. Atutem jest'
geograficzna bliskosc Szczecina i Skandynawii. Tym samym wspólne spotkania sa potencjalem dla
poznania i zblizenia kultur. Wspólpraca ze Skandynawia to element strategii miasta Szczecin. Atutem
jest takze ciag wydarzen laczacych Szczecin i Skandynawie realizowany przez Polska Fundacje
Sportu i Kultury, mianowicie Nordic Cross Point - festiwal skandynawski w Szczecinie. Festiwal ten
laczy w sobie biznes, edukacje, kulture w kontekscie polsko-skandynawskim. Pierwsza edycja tego
wydarzanie miala miejsce 16-17 marca 2012r. na Zamku Ksiazat Pomorskich. Literatura jest jednym z
tematów Nordic Cross Point. W minionej odslonie odbyla sie konferencja o fenomenie literatury
skandynawskiej i warsztaty dla dzieci, cieszace sie ogromnym zainteresowaniem. Aktywna Ksiazka ze
Swiatem Pólnocy ma byc pewnym wprowadzeniem dla II edycji festiwalu.
Dla realizacji projektu duze znaczenie ma takze ogromne zaangazowanie sympatyków Skandynawii i
studentów skandynawskich (ponad 500 osób na PUM). Atutem jest tez miejsce realizacji, w którym
wypozyczane beda ksiazki, czyli "Domek Grabarza" - zabytek, wyjatkowe miejsce na mapie
kulturalnej Szczecina. Atrakcyjne, szczególnie dla dzieci i mlodziezy miejsce, stanowi oryginalna
forme promocji czytelnictwa.
Podsumowujac, projekt Aktywna Ksiazka ze Swiatem Pólnocy wpisuje sie w strategie Floating
Garden. Jego celem jest integracja róznorodnych srodowisk szczecinskich - zarówno pod wzgledem
wieku, statusu spolecznego, zainteresowan, branzy, krajów pochodzenia. Projekt ma laczyc ludzi i
aktywizowac ich do wspólnych dzialan, a takze tworzyc postawy prospoleczne opierajace sie na
odpowiedzialnosci, szacunku oraz otwartosci na drugiego, innego czlowieka,. bez etykietyzowania.
Ciekawa forma jest kara za przetrzymanie - czyli koniecznosc przeprowadzenia zajec dla dzieci,
odczytania ksiazki dla nich (lub inne aktywnosci po wczesniejszym ustaleniu). Tym samym projekt
walczy z pewna znieczulica i marazmem, uczy partycypacji w zyciu spolecznym i aktywnego jego
tworzenia. Dodatkowo projekt wykorzystuje wyjatkowa przestrzen do swoich dzialan - zabytek

polozony na szlaku turystycznym miedzy Walami Chrobrego a Teatrem Polskim, stanowi atrakcje dla
odwiedzajacych. Ponadto projekt wpisuje sie w idee transgranicznosci miasta Szczecina poprzez
organizowanie pólki ze skandynawskimi ksiazkami, ale takze poprzez skupianie milosników krajów
nordyckich oraz zapraszanie do uczestnictwa w projekcie szczecinskich Skandynawów.
Dodatkowo identyfikacja wizualna projektu jest spójna z identyfikacja Floating Garden - logiem jest
zielono-niebieska ksiazka.
Do wspólpracy zostala zaproszona firma Zing Uako mecenas projektu) dostarczajaca papier do
wiekszosci wydawnictw w Polsce, Muzeum Narodowe w Szczecinie oraz Ambasada Szwecji.

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

skutków

Co trzeci uczen w wieku od 15 do 19 lat nie przeczytal w ciagu roku zadnej ksiazki -wynika z badan
przeprowadzonych przez Biblioteke Narodowa. Biblioteka oglosila w 20011r. raport na temat
czytelnictwa Polaków. Jest najgorszy ze wszystkich dotychczasowych (badania prowadzone sa co
dwa lata od 1992 roku). Najbardziej spadl poziom czytelnictwa wsród uczniów. Choc wciaz sa oni
grupa, która czyta najwiecej, w ciagu ostatnich dwóch lat liczba tych, którzy siegneli choc po jedna
ksiazke, zmniejszyla sie o 16 proc. (w 2006 roku wynosila ona 81 proc., dzis - 65 proc). Ponadto z
raportu wynikalo, ze 56 proc. Polaków nie tylko nie czyta ksiazek, ale takze nie jest w stanie
przebrnac przez tekst dluzszy niz trzy strony. Co gorsza, wiekszosc badanych nie widziala w tym
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problemu ani powodu do wstydu.
Z problemem niskiej popularnosci czytelnictwa postanowil sie zmierzyc wnioskodawca. Za zadanie
postawil sobie odczarowanie ksiazki. W Aktywnej Ksiazce nikt nie przymusza nikogo do czytania. Na
poczatek proponuje sie po prostu zaznajomieniez publikacjami - dotkniecie ich, powachanie,
obejrzenie obrazków, wielkosci czcionki. Prowadzacy mówia: Jesli nie chcesz czytac, nie czytaj.
Tylko zajrzyj do srodka. Jesli chcesz przeczytac tylko rozdzial 11. - nie ma problemu. Nie musisz
czytac na sile od deski do deski. Polska Fundacja Sporu i Kultury nie chce straszyc ksiazkami, tylko
do nich zachecac. Zaprasza do korzystania ze swoich zbiorów i mlodszych i starszych. Mlodszych, by
juz od najmlodszych lat pracowali nad dobrymi nawykami, starszych - bowiem przyklad zawsze idzie
z góry.
Zeby ksiazka nie kojarzyla sie z biernoscia, prowadzacy proponuja zestaw zajec tematycznych na
rozruszanie, by integrowac i uczyc.

Ponadto w Szczecinie istnieje duze zainteresowanie kwestiami krajów nordyckich - chocby z
przyczyn geograficznych, historycznych, akademickich czy biznesowych. Z tero powodu, by jeszcze
bardziej zintegrowac spolecznosc szczecinska ze skandynawska, wnioskodawca oferuje spotkania ze
skandynawskimi publikacjami.

3. Opisgrup adresatów zadania publicznego

Grupa docelowa projektu sa wszyscy chetni - milosnicy ksiazek oraz osoby do nich nieprzekonane,
entuzjasci Skandynawii, osoby wywodzace sie z krajów nordyckich, z róznych srodowisk.
Niemniej swe dzialania Aktywna Ksiazka bedzie realizowac glownie wokól: -
1) wolontariuszy, którzy prowadza projekt; beda to dzieci i mlodziez z domu dziecka, zagrozone
wykluczeniem spolecznym oraz studenci;
2) dzieci i mlodziezy uczestniczacych w warsztatach,
a takze mlodziez i dorosli, którzy beda uczestniczyc w spotkaniach i wypozyczac ksiazki.

Zamierzamy zaangazowac silne w Szczecinie srodowisko sympatyków Skandynawii oraz studentów
skandynawskich. (W Szczecinie studiuje ponad 500 Skandynawów).
Jednorazowo w spotkaniu, warsztatach moze uczestniczyc 40 osób.

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.Il)

Nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferend) otrzymal/otrzymali!) dotacje na dofinansowanie

inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostaly dofinansowane,

organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji ,Il)
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Nie dotyczy

6. Zakladane celerealizacji zadania publicznegooraz sposóbich realizacji

I Pierwszymcelem glównym Aktywnej Ksiazki ze SwiatemPólnocyjest promocja czytelnictwa,
celami szczególowymi:
- rozbudzanie zainteresowania literatura przez bezplatne udostepnianie publikacji,
- upowszechnianie dostepu do dziel literackich,
- propagowanie czytelnictwa jako formy spedzania wolnego czasu,
- wspólne czytanie i stymulowanie dzieci, mlodziezy i doroslych do czytania.

zas

Drugim glównym celem jest zwiekszenie zaangazowania w aktywnosc i prospoleczne dzialania na rzecz

lokalnej spolecznosci. Dzieki temu projekt realizuje nastepujace cele szczególowe:

-edukacja poprzez literature, ~

- integracja róznorodnych srodowisk spolecznosci lokalnej (dzieci zagrozonych wykluczeniem,
studenci, dorosli),
- promocja wolontariatu i prospolecznych postaw, uczenie odpowiedzialnosci, przeciwdzialanie
wyuczonej bezradnosci,
- promocja wydarzen kulturalnych Szczecinie,
- funkcjonowanie w Szczecinie osrodka kultury skandynawskiej
-wzrost aktywizacji spolecznej i partycypacji w losach malych lokalnych spolecznosci,
- ksztaltowanie otwartosci - poprzez zaznajomienie mieszkanców z kultura nordycka,
- stworzenie lokalnej oferty kulturalnej dla mieszkanców i dzieci z okolic,
- budowanie wsród mieszkanców, róznorodnych srodowisk i przedstawicieli mediów swiadomosci

szczególnych atutów Szczecina, stwarzajacych doskonala baze do rozwoju wspólpracy z krajami
nordyckimi- przez prelekcje i spotkania,
-budowanie wizerunku Szczecina jako miasta otwartego na kulture krajów nordyckich,
-wykorzystanie potencjalu miejsca, zabytku Domku Grabarza- przez organizowanie w nim dzialan.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

I Domek Grabarza, ul. Storrady- Swieto slawy 2 71-602 Szczecinie.

Miejsce to jest szczególne i adekwatne by realizowac projekt Aktywna Ksiazka ze Swiatem Pólnocy.
Dlatego, ze jest to zabytek, miejsce wazne historycznie dla Szczecina, które ma niesamowita atmosfere i
klimat sprzyjajacy organizacji wydarzen kulturalnych. Miejsce nadaje sie do przeprowadzenia
warsztatów teatralnych, jest pod tym wzgledem idealna przestrzenia dla dzialan teatralnych. Istotna jest
takze nazwa ulicy na której znajduje sie Domek. Swietoslawa to córka Mieszka I, która jako Sygryda
Storrada byla królowa Szwecji, Danii i Norwegii.
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, 8. Opis posz~zególnychdzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

I Wnioskodawca przewiduje, iz stworzenie merytorycznego opracowania projektu - regulaminów, wybór
tematów spotkan, wybór gosci i materialów, ustalenia organizacyjne, edukacyjny wymiar projektu -
zabiora wiecej czasu, dlatego powyzsze dzialania przeprowadzi we wlasnym zakresie, zas oficjalna
realizacja projektu rozpocznie sie 20.0 1.2013r.

Dzialanie l: Realizacja i Promocja projektu (styczen - marzec 2013)
Na to dzialanie sklada sie merytoryka i organizacja projektu - wybór tematów spotkan, gosci, czytanych
fragmentów, warsztatów, organizacja potrzebna do ich realizacji, zaproszenie uczestników (tj. dzieci,
mlodziezy, doroslych) z róznych kregów i srodowisk.
Promocja opiera sie na:

. Dzialania promocyjne w internecie; strony: sportikultura.org, aktywnaksiazka.org,

nordiccrosspoint.pl, social media: fanpage
. Informacja na stronach wydawnictw, których ksiazki beda w Swiecie Pólnocy

. Promocja projektu w ramach festiwalu skandynawskiego Nordic Cross Point

. Materialy promocyjne elektroniczne: newsletter, zaproszenia, mailing, materialy promocyjne
drukowane: ulotki, zaproszenia, broszury, plakaty dystrybucja w placówkach edukacyjnych,
miejscach publicznych, urzedach, kawiarniach

. Promocja w Magazynie Skandynawskim "Zew Pólnocy"

. Reklama w mediach

. dzialania PR:

- pozyskanie innych patronów medialnych
- artykuly sponsorowane w informatorach miejskich "Hot", "Echo"
-konferencja prasowa, sniadanie prasowe
-komunikaty prasowe

Na wszystkich materialach promocyjnych oraz we wszystkich komunikatach medialnych zostanie
umieszczona informacja o dofinansowaniu projektu przez Urzad Miasta Szczecin.

Dzialanie 2: Ewaluacja i rozliczenie projektu (marzec 2013)
Wnioskodawca za pomoca ankiety ewaluacyjnej dokona oceny realizacji projektu. Ankieta bedzie
dystrybuowana miedzy uczestników spotkan - dzieci, mlodziez, doroslych, wolontariuszy i
organizatorów. Najej podstawie nastapi rozliczenie projektu i decyzja o jego kontynuacji i rozbudowie.
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9. Harmonogram1:)

Zadanie publicme realizowane w okresie od 21 stycmia do 20 marca 2013r.

Poszczególne dzialania

publicznego 14)

w zakresie realizowanego zadania ITerminy realizacji IOferent lub inny podmiot

poszczególnych

dzialan

odpowiedzialny za dzialanie w

zakresie realizowanego zadania

l) Ustalenie i potwierdzenie harmonogramu spotkan,
umówienie gosci, przedstawienie tematyki 5 spotkan.
opracowanie merytoryczne warsztatów, identyfikacja
wizualna, przygotowanie pomieszczen i wypozyczalni,
promocja, plan dzialanPR do konca trwania projektu,
opracowanie scenariuszy warsztatów;

2) uroczysta inauguracja Swiata Pólnocy; spotkanie z 123 stycznia 2013
twórcami;

3) cotygodniowe wypozyczanie ksiazek;
4) codwatygodnie- warsztatyi spotkaniaz goscmi;
5) promocja wydarzenia;
6) przedstawienie inicjatywy na festiwalu Nordic Cross Point

2013;

7) ewaluacja, rozliczenie, podziekowania.

publicmego

21 stycznia - 20 I Polska Fundacja Sportu i Kultury
marca 2013

Polska Fundacja Sportu i Kultury

01-03.2013
23.01.-20.03.2013
Ol - 03.2013
15-17.03.2013

Polska Fundacja Sportu i Kultury
Polska Fundacja Sportu i Kultury
Polska Fundacja Sportu i Kultury
Polska Fundacja Sportu i Kultury

marzec 2013 Polska Fundacja Sportu i Kultury

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Przewidywane jakosciowe rezultaty realizacji zadania:
-rozbudzenie zainteresowania literatura wsród dzieci i mlodziezy zagrozonych wykluczeniem
spolecznym;

-zwiekszenie znajomosci literatury skandynawskiej wsród mieszkanców Szczecina;

- upowszechnienia znajomosci kultury krajów Pólnocy;
-wzrost popularnosci literatury dzieciecej podejmujacej trudne tematy;
-wzrost swiadomosci i gotowosc podejmowania trudnych tematów przez rodziców;
- integracja osób z róznych grup spolecznych;
- zdobycie i wzrost kompetencji czytelniczych;
- latwy dostep do nowosci wydawniczych;

-wykorzystanie atutów Szczecina i potencjalu, równiez kulturowego, wynikajacego z bliskosci
Skandynawii.
Artykuly publikowane w magazynie skandynawskim "Zew Pólnocy", w innych ogólnopolskich, jak i
regionalnych mediach, na stronie internetowej Fundacji, na stronie nordiccrosspoint.pl, na stronie Zewu
Pólnocy, w wybranych mediach i portalach skandynawskich oraz informacje w social media ukaza
Szczecin, jako miasto stanowiace osrodek kultury skandynawskiej, które poprzez kulture jest
predestynowane do kontaktów ze Skandynawia.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

l. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj I<osztów:
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Lp. Rodzaj kosztów1óJ. Koszt z tego do z tego z Koszt do

calkowity pokrycia finansowych pokrycia
,-... (w zl) z srodków z wkladu
N

wnioskowanej wlasnych, osobowego,
'-'

dotacji srodków w tym pracy
(w zl) z innych zródel spolecznejo

' w tym wplat i czlonkówCI)- '"
oplat i swiadczen'" oo .§ 'S.§ CI) adresatów wolontariuszyCI) ......, .
zadania (w zl)......,

1::5'U N
'CI) '" "O

publicznegol7)..9 o-
(w zl)

I Koszty merytorycznelHJ
po stronie Polskiej
Fundacji Sportu i
KulturyI9):

Srednio
l )ksiegozbiór 300 20,00 Sztuka 6 000,00 Xxx 6000,00 Xxx

2) materialy na 5 150,00 Spotkanie 750,00 750,00 Xxx Xxx
warsztaty (np.:
poligraficzne,
muzyczne,
dziennikarskie)

3)wynagrodzenie 5 350,00 spotkanie l 750,00 l 750,00 Xxx Xxx
edukatorów,
prowadzacych
warsztaty, prelegentów

4)dokumentacja 5 250,00 spotkanie l 250,00 600,00 650,00 Xxx
fotograficzna

5) identyfikacja l 1000,00 calosciowe 1000,00 750,00 250,00 Xxx
wizualna opracowanie

6)prowadzenie strony l 1000,00 calosciowe 1000,00 750,00 Xxx 250,00
internetowej opracowanie



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

13

II Koszty obslugFO)
zadania publicznego, w
tym koszty
administracyjne po
stronie Polskiej
Fundacji Sportu i
Kultury

l)najem sal i 3 800,00 Miesiac 3 200,00 2 000,00 1 200,00zl Xxx

pomieszczen, sprzetu i
urzadzen na warsztaty,
oplata za ogrzewanie

2) administracja i 3 300,00 Miesiac 900,00 900,00 Xxx Xxx

koszty eksploatacji
biura projektowego

3)catering dla 5 100,00 Spotkanie 500,00 500,00 Xxx Xxx

uczestników (herbata,
kawa, woda, owoc)

4) koordynacja i 3 1000,00 miesiac 3000,00 xxx xxx 3000,00

rozliczenie projektu

III Inne koszty, w tym
koszty wyposazenia i
promocji po stronie
Polskiej Fundacji
Sportu i Kultury: Jednorazowy
l) wyposazenie 1 2 000,00 calosciowy 2000,00 2000,00 Xxx Xxx

czytelni (poduchy do zakup
siedzenia, koce, regaly)

2) wydruk materialów 1 3000,00 Calosciowe 3000,00 Xxx 3000,00 Xxx

promocyjnych opracowame

3)produkcja materialów l 2000,00 Calosciowe 2000,00 Xxx 2000,00 Xxx

reklamowych opracowanie

4)PR 3 300,00 miesiac 900,00 xxx 900,00 Xxx

IV Ogólem: 27 250,00 10 000,00 14000,00 3250,00

1 Wnioskowana kwota dotacji
10000 zl 36,70%

2 Srodki finansowe wlasne II)

14000 zl 51,38%

3 Srodkifinansowez innychzródel ogólem(srodkifinansowewymienioneWpkt.
3.1-3.3)11) Ozl ......0..%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznego17)
Ozl ......0..%

3.2 srodki finansowe z innych zródel publicznych (w szczególnosci: dotacje .. .0.. ...%



3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

NIE DOTYCZY

V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

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

Anna Bialy - doktorantka DS, pedagog, kulturoznawczyni. Zrealizowala projekty jak: Forum
Mlodziezy, Nordic Cross Point.
Joanna Tyszkiewicz - pedagog, etnolog. W Polskiej Fundacji Sportu i Kultury realizuje projekty
wolontariackie i kulturalne.

Izabela Staniszewski - prezes Polskiej Fundacji Sportu i Kultury, architekt, W latach 198595
mieszkala w Norwegii i tam ukonczyla NTH, The Technical University ofTrondheim. W Polsce, na
Politechnice Warszawskiej ukonczyla studia MBA. Jest czlonkiem NAL, Nationa1 Assocation of
Norwegian Architects. Wspóltwórca konstrukcji przestrzennych na Olimpiade zimowa w
Lillehammer. Razem z Elzbieta Dzikowska wydala album fotografii "Norwegia", jest autorka
ogólnopolskiej wystawy "Norweskie Inspiracje". Wspólpracuje z domami dziecka w wielu
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z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, funduszy
celowych, srodki z funduszy strukturalnych)17) Ozl

3.3 pozostale II}

Ozl ...0.....%

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonków)

3 250,00 zl 11,92%

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

27 250,00

zl 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)

NIE DOTYCZY TAK/NIE l)

TAK/NIE1}

TAK/NIE I)

T AK/NIE1}



projektach, jest twórczynia grupy Akcja Reakcja-wolontariat.
Przemyslaw Glowa - przewodnik, znawca historii Pomorza, milosnik Skandynawii
Dr Tomasz Duda -Katedra Turystyki, Uniwersytet Szczecinski, badacz szlaków Pomorza i
Skandynawii
Dr Piotr Klatkowski -Wydzial Humanistyczny, Uniwersytet Szczecinski, filolog, jezykoznawca,
orientalista, etnolog. Studiowal min. w Instytucie Celtyckim Uniwersytetu w Oslo oraz w Instytucie
Eskimologii w Kopenhadze. Prowadzil badania terenowe w Norwegii i na Wyspach Owczych
Barbara Kownacka - kulturoznawczyni, redaktorka w Dziale Wydawnictw Muzeum Narodowego w
Szczecinie, doktorantka w Instytucie Filologii US,
Agnieszka Hetnal - redaktor naczelna wydawnictwa Pascal

Edukatorzy, artysci realizujacy warsztaty dla dzieci i mlodziezy, zwiazani z Polska Fundacja Sportu
i Kultury:
Agnieszka Makowska - aktorka, wspóltwórca Nieformalnej Grupy Avis, wspólpracownik Kompanii

Doomsday, obecnie Teatru Malabar Hotel oraz Teatru A3/y Dariusza Skibinskiego, pracownik
Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, w Szczecinie wystepowala w spektaklu
"Fumum vendere" i w monodramie "Medium rzeczy Pospolitych"
Karolina Machowicz - animatorka, fotograf, absolwentka Lódzkiej Szkoly Filmowej, prowadzi
twórcze warsztaty dla dzieci

Wydawnictwa, które wspólpracowaly z Polska Fundacja Sportu i Kultury przy realizacji Nordic
Cross Point: Czarna Owca, Eneduerabe, Publicat, Zakamarki.

2. Zasoby rzeczowe oferentaJofcrcntów-l-)przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Polska Fundacja Sportu i Kultury oddzial w Szczecinie, majaca swa siedzibe w Domku Grabarza dysponuje
lokalem z komputerem, bezprzewodowym dostepem do internetu. Zasieg wi-fi obejmuje siedzibe oraz teren
wokól. Dodatkowo posiada do dyspozycji sprzet multimedialny i ekran 2,3m x 3m.
Fundacja ma do dyspozycji kserokopiarke laserowa oraz drukarke kolorowa. Fundacja moze korzystac ze
wszystkich pomieszczen w Domlm i ogrodu oraz udostepniac je uczestnikom Aktywnej Ksiazki ze Swiatem
Pólnocy.

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

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Aktywna Ksiazka w Suwalkach - blizniaczy projekt realizowany na drugim koncu pólnocnej

mapy Polski. Inicjatywa realizowana jest przy wspólpracy Placówki Opiekunczo-Wychowawczej i

Urzedu Miasta Suwalki.

4. Informacja, czy oferent!ofcrcnci-l-)przewiduje(-aj 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 przewiduje zlecac.
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Oswiadczam.(-y), ze:

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

oferenta/ef~~eJltówl);

2) w ramach skladanej oferty przewidujemY-f'loeiel!mic/niepobieraniel)oplat od adresatów zadania;

3) oferent/oferencil) jest/sal) zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia ..tOn.-&3~..l.O;

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/~il) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)halega( jtt)l) 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/~eivla ~);

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

faktycznym.

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferentówl)

Data.......................................................

Zalaczniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji24)
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).

Poswiadczenie zlozenia oferty25)

Adnotacje urzedowe25)
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