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BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZADOWYCH
URZAD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin--

OFERTA
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERT A/Of'ER T ,A.W>:PÓT.N Al)

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ( YCH)/PODMIOTU ( ÓW), O KTÓRYM ( YCH) 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

MALA DOTACJA DO 10 000 ZL

(rodzaj zadania publicznego2»-.
Edukacja humanistyczna przewodnikiem w Twoim zyciu

(tytul zadania publicznego)

w okresie od 6 maja 2013 r. do 3 czerwca 2013 r. J

W FORMIE
POWIERZENIi\ REALIZACJI Z,A.D>A.NIAPUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI

ZADANIA PUBLICZNEGO l)

PRZEZ

GMINA MIASTO 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 wolontariacie



I. Dane oferenta/Af"rl>Rtt.,,,,I)3)

l) nazwa: Stowarzyszenie Absolwentów, Przyjaciól i Pracowników Wydzialu Humanistycznego
Uniwersytetu Szczecinskiego "Razem"

2) forma prawna:4)

(x) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

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

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, Viinnym reiestrze lub cwidcncii:5)

0000405704

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)16.05.2012r.

5) nr NIP:8522596935nr REGON:321173485

6) adres:

.,.-...
miejscowosc: Szczecin ul.: Krakowska 71-79

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: 7)Gumience

gmina: Szczecin powiat:8)m. Szczecin

województwo: zachodniopomorskie

kod pocztowy: 71-004 poczta: Szczecin

7) tel.: (91)444-32-35 faks:( 91)444-32-35

e-mail: dziekanat@whus.pl http://www.whus.pl

8) numer rachunku bankowego: 30 10902268000000011871 3762

nazwa banku: Bank Zachodni WBK

/"""'
9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferentaloferentó""l):

a) dr hab. Barbara Kromolicka, prof. US - Prezes

b) dr hab. Andrzej Wojtaszak, prof.US - Wiceprezes

c) -

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

mowa w ofercie:9)

Nie dotyczy

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

kontaktowego)

Marta Neumann - (91)444-33-98

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:
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a) dzialalnosc'nieodplatna pozytku publicznego
-utrzymywanie stalego kontaktu z Uczelnia,
- integrowanie czlonków Stowarzyszenia poprzez aktywnosc kulturalna, rekreacyjna i towarzyska,
- organizowanie zjazdów absolwentów WH US,
- gromadzenie informacji o karierach i losach absolwentów,
-wspieranie wspólpracy i wzajemnej pomocy czlonków Stowarzyszenia,
- organizowanie róznych form ksztalcenia dla absolwentów i czlonków Stowarzyszenia, nie zastrzezonych dla innych
podmiotów prawa,
- prowadzenie na podstawie obowiazujacych przepisów dzialalnosci wydawniczej.
- kolportowanie prasy i wydawnictw uniwersyteckich,
- wspólprace z organami administracji panstwowej i gospodarczej,
- wspólprace z pokrewnymi organizacjami i stowarzyszeniami
-tworzenie funduszy stypendialnych,
- finansowanie programów naukowych i badawczych, w tym zajec zaproszonych do WH US wykladowców,
-pozyskiwanie srodków na rzecz Stowarzyszenia i Uczelni,
- zakup aparatury do badan oraz ksiazek, wydawnictw i elektronicznych nosników informacji,
- ustanawianie rent i przekazywanie darowizn,
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk spolecznych i humanistycznych,
- dzialalnosc charytatywna,
- dzialalnosc na rzecz osób niepelnosprawnych,
- upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz dzialalnosc na rzecz równych praw kobiet
i mezczyzn,
-inspirowanie dzialan i upowszechnianie wolontariatu,
- dzialalnosc wspomagajaca rozwój gospodarczy - w tym przedsiebiorczosci,
- dzialalnosc wspomagajaca rozwój wspólnot i spolecznosci lokalnych,
-dzialalnosc na rzecz rozwoju spoleczenstwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy;
- dzialalnosc promujaca stosowanie zasad zrównowazonego rozwoju i ochrony srodowiska,
- dzialalnosc podnoszaca swiadomosc ekologiczna wsród szeroko pojmowanej spolecznosci lokalnej,
-upowszechnianie ochrony wolnosci i praw czlowieka, swobód obywatelskich, a takze dzialan wspomagajacych rozwój
demokracji,
- dzialalnosc na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspólpracy miedzy spolecznosciami,
- podtrzymanie tradycji narodowej i pielegnowanie polskosci oraz rozwój swiadomosci narodowej, obywatelskiej i
kulturowej,
-organizowanie konferencji, narad, kursów, odczytów, wystaw, pokazów, szkolen, wyjazdów krajowych i zagranicznych,
spotkan okolicznosciowych oraz czynnej rekreacji jako waznych czynników integracji srodowiska,
-inne dzialania wspomagajace edukacje, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe, dzialalnosc w zakresie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, dzialalnosc dotyczaca oceny szkolen, organizowanie programów wymiany studenckiej,

~

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego
-----------

~

13) jezeli oferent /of-erellei1)prowadzi/pro\yadzal) dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

Nie dotyczy

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

z przytoczeniempodstawyprawnej10)

Nie dotyczy
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III."Szczególowyzakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Wnioskodawca w postaci Stowarzyszenia Absolwentów, Przyjaciól i Pracowników Wydzialu

Humanistycznego Uniwersytetu Szczecinskiego "Razem" przygotuje, zorganizuje i przeprowadzi Dzien Dziecka

w przestrzeni kampusu akademickiego Wydzialu Humanistycznego Uniwersytetu Szczecinskiego, w dniu 3

czerwca 2013. Wnioskodawca majac na uwadze zdefiniowane obszary problemowe oraz potrzeby grupy

docelowej zalozyl osiagniecie nastepujacych celów: l) Podniesienie swiadomosci i poszerzenie wiedzy dzieci w

zrozumieniu przyczyn i skutków najwazniejszych problemów spolecznych, kulturowych i ekologicznych we

wspólczesnym swiecie; 2) Sprzyjanie procesom aktywnego uczenia sie o problemach miedzynarodowego i

zrównowazonego rozwoju, opartego na wartosciach solidarnosci, równosci, wlaczania i wspólpracy, poprzez

r--

osobiste zaangazowanie; 3) Dostarczenie szkolom dobrych praktyk umozliwiajacych nauczycielom

przygotowanie uczniów do zycia w zglobalizowanym swiecie przez promocje wartosci spójnych z edukacja

humanistyczna; 4) Wprowadzenie zagadnien edukacji humanistycznej do przedszkoli i szkól od poziomu szkoly

podstawowej z zachowaniem komplementarnosci wiedzy akademickiej z przedmiotami szkolnymi przez

edukacje formalna i nieformalna; 5) Upowszechnianie umiejetnosci nauczycieli i kadry akademickiej do

przekazywania wiedzy o wspólzaleznosciach i problemach wspólczesnego swiata z zachowaniem zgodnosci z

kodeksem obrazów i przeslan.

Planuje sie, ze wydarzenie zostanie wsparte przez interesariuszy posrednich projektu. W tym celu

Wnioskodawca wystosuje zaproszenia do: Kuratorium Oswiaty, Prezydenta Miasta Szczecina, Dyrektora

Wydzialu Oswiaty UM Szczecin, a takze zaprzyjaznionych instytucji i organizacji pozarzadowych dzialajacych

w sferze edukacji humanistycznej. Przewidywany poziom uczestnictwa przedstawicieli grupy docelowej

szacowanyjest na minimum 1000 dzieci.

Grupe docelowa w projekcie stanowia: dzieci w wieku przedszkolnym w przedziale wiekowym od 5 do 6

roku zycia; dzieci w wieku szkolnym w przedziale wiekowym od 6 do 12 roku zycia; szkoly podstawowe i

przedszkola funkcjonujace na obszarze m. Szczecina. Realizacja projektu opiera sie na dwóch dzialaniach

spójnych w swoim efekcie z priorytetami strategicznymi m. Szczecina, tj. Dzialanie l. Upowszechnienie

informacji oraz rekrutacja uczestników (6 - 22 maja 2013 r.); Dzialanie 2. Uroczysta inauguracja i

przeprowadzenie Dnia Dziecka na Wydziale Humanistycznym US (3 czerwiec 2013 r.).

Warto nadmienic, ze Wnioskodawca po raz pierwszy ubiega sie o wsparcie fmansowe w ramach malej

dotacji UM Szczecina.

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

skutków

Wedlug Banku Danych Lokalnych Glównego Urzedu Statystycznego zgodnie z faktycznym miejscem

zamieszkania w rozumieniu kodeksu cywilnego liczba dzieci w wieku od 5 do 6 lat zamieszkalych na terenie

Gminy Miasta Szczecin w roku 2011 wynosila 7 019 (a w tym 3612 chlopców oraz 3407 dziewczynek). Co
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wiecej, liczba dzieci w mlodszym wieku szkolnym od 7 do 12 lat to 19 059 (a w tym 9 748 chlopców oraz 9

311 dziewczynek).

Co wiecej, wedlug sprawozdania przeprowadzonego przez Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w

Szczecinie w roku 2007 liczba rodzin dotknietych ubóstwem wynosila 6 970 oraz zanotowano 5 434 rodzin

dotknietych bezrobociem. Ponadto, w Gminie Miasto Szczecin równie wysoka jest liczba rodzin niepelnych

(l 296) oraz wielodzietnych (223).

Wedlug Strategii Rozwiazywania Problemów Spolecznych w Gminie Miasto Szczecin na lata 2009-

2015 pomimo widocznej poprawy sytuacji materialnej mieszkanców Szczecina oraz obnizeniu bezrobocia,

spadek rodzin korzystajacych z pomocy spolecznej nie swiadczy niestety o poprawie sytuacji rodzin, co

wiecej, ciagle daje sie zauwazyc syndrom tzw. wyuczonej bezradnosci oraz brak dostatecznych umiejetnosci,

które umozliwialyby prawidlowe wypelnianie funkcji rodzicielskich.

Rodzina jest podstawowa komórka spoleczna, której jedna z glównych funkcji jest stwarzanie

odpowiednich warunków do rozwoju dziecka. Dzieci w wieku przedszkolnym oraz mlodszym wieku

szkolnym sa na etapie rozwoju, który ksztaltuje ich zachowanie w doroslym zyciu. Dodatkowo, sa one

szczególnie podatne na skutki problemów spolecznych dotykajacych ich rodziny. Dlatego tez bardzo wazne

jest stwarzanie dzieciom okazji do "ucieczki" od problemów poprzez organizowanie spotkan lub imprez, na

których bedzie mozliwe polaczenie wychowania oraz edukacji z odpoczynkiem i rekreacja. Dla rozwoju

dziecka istotna jest równiez edukacja artystyczna i kulturalna oraz mozliwosc dostarczenia dzieciom

bodzców pobudzajacych ich wyobraznie oraz kreatywnosc.

Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciól Wydzialu Humanistycznego Uniwersytetu

Szczecinskiego "Razem" (Wnioskodawca) zamierza dolaczyc do waskiego grona organizacji realizujacych

~

dzialania edukacji humanistycznej skierowanej do najmlodszych mieszkanców m. Szczecina. Przedstawiona

ponizej analiza potrzeb srodowiska zostala stworzona przy wspólpracy z przedszkolami i szkolami,

wspólpracujacymi z Wydzialem Humanistycznym Uniwersytetu Szczecinskiego. Zidentyfikowane obszary

problemowe wskazuja na potrzebe wsparcia dzialan upowszechniajacych wiedze humanistyczna i spoleczna

wsród zdefiniowanej grupy docelowej. Zaplanowane dzialania oraz cele projektu sa komplementarne z

priorytetami strategicznymi zapisanymi w Strategii Rozwoju Szczecina zaktualizowanej do 2025 r.

Dowodem spójnosci celów projektu z przywolanym dokumentem jest wskazanie w "Ocenie realizacji

Strategii Rozwoju Szczecina" (2010), na jedynie dostateczny poziom realizacji celu strategicznego nr 3
~

"Stworzenie warunków do osobowego i spolecznego rozwoju mieszkanców", pkt. 3.3. "Bogata oferta

kulturalna, turystyczna, sportowa i rekreacyjna". W niniejszej "Ocenie" podkresla sie, ze: "uczestnictwo

mlodych ludzi w zyciu kulturalnym uznaje sie za niezadowalajace, a w ich zaangazowaniu nie pomaga zle

oceniana promocja kultury i sztuki. Przedmiotowy projekt dostarcza realnej i atrakcyjnej w odbiorze formy

spedzenia czasu, rozwijajac jednoczesnie kompetencje spoleczne, humanistyczne i kulturowe. Edukacja i

wychowanie to obszar wyjatkowy i szczególny. Warto wykorzystac potencjal zgromadzony przez

Wnioskodawce, aby poprawic wdrazanie celów strategicznych m. Szczecina, w tym obszarze problemowym.

Potwierdzeniem zdiagnozowanego problemu jest przeprowadzona przez Wnioskodawce analiza

potrzeb i barier w edukacji dzieci do 12 roku zycia wsród wychowawców przedszkolnych i nauczycieli

wspólpracujacych z Wydzialem Humanistycznym Uniwersytetu Szczecinskiego. Wstepna diagnoza

wykazala, ze brakuje inicjatyw upowszechniajacych kompetencje spoleczno-kulturowe (77%), a takze

postawy humanistyczne (83%) i nastawione na uczestnictwo w kulturze (92%). Wskazywano równiez na

koniecznosc nawiazania dlugotrwalej wspólpracy srodowisk akademickich z instytucjami edukacji

5



przedszkolnej oraz podstawowej, która bedzie pozytywnie wplywala na rzecz prawidlowego rozwoju dzieci,

poszerzy ich horyzonty i wrazliwosc humanistyczna na drugiego czlowieka. Warto nadmienic, ze tak

okreslona grupa docelowa stanowi wyzwanie dla srodowiska akademickiego, które musi zaproponowac takie

formy edukacyjne, które w sposób mozliwie atrakcyjny i merytoryczny dotrze i utrzyma ich zainteresowanie.

W tym celu Wnioskodawca posilkowal sie potencjalem merytorycznym w postaci doswiadczonych

pracowników nauki i pedagogów zatrudnionych w Uniwersytecie Szczecinskim. Dzieki intensywnej

wspólpracy ze srodowiskami przedszkolnymi i szkól podstawowych udalo sie wypracowac nowoczesny,

ambitny i atrakcyjny program Dnia Dziecka, skierowany do wszystkich placówek publicznych i

niepublicznych m. Szczecina. Propozycja zorganizowania "Dnia Dziecka" powstala w oparciu o

doswiadczenia i dobre praktyki wypracowane przez pracowników Wydzialu Humanistycznego US

zaangazowanych przy Nocy Naukowców, Dniu Mózgu czy Szczecina Humanistycznego. Z uwagi na fakt, iz

te wydarzenia byly skierowane do mlodziezy szkól srednich, dzieci do 12 roku zycia nie byly grupa docelowa

tych atrakcyjnych wydarzen. Ten fakt, moze byc dodatkowym argumentem swiadczacym o koniecznosci

zorganizowania podobnego wydarzenia skierowanego wlasnie do tej grupy docelowej. Najlepszym dowodem

na zapotrzebowanie dzieci, rodziców i nauczycieli na tego rodzaju wydarzenia jest bardzo duze

zainteresowanie róznego rodzaju formami dzieciecych uniwersytetów. Istotna bariera w uczestnictwie w tego

rodzaju wydarzeniach jest fakt, iz sa do formy platne, które eliminuja z udzialu dzieci z rodzin gorzej

uposazonych. Przedmiotowy Dzien Dziecka jaki pragnie zrealizowac Wnioskodawca wychodzi naprzeciw

tym barierom, gdyz udzial dzieci bedzie calkowicie bezplatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Warto zwrócic uwage, ze dzialania zapisane w programie Dnia Dziecka sa skierowane do wszystkich

szkól podstawowych i przedszkoli. Realizacja wydarzenia pod nazwa Dnia Dziecka na Wydziale

Humanistycznym US nie dyskryminuje nikogo ze wzgledu na dochód, plec, pozycje spoleczna rodziców czy

,------

wybrane przez nich przedszkole. Zatem, projekt ten przyczynia sie do poprawy sytuacji problemowej

dostarczajac nieodplatnie: równego dostepu dzieci do edukacji i kultury, nowych form spedzania czasu

wolnego, promocje aktywnosci kulturalnej, obywatelskiej i artystycznej, wzbudzajacych u dzieci i ich

rodziców nowe potrzeby samorozwoju. Realizacja projektu moze sie równiez przyczynic do umocnienia

tozsamosci regionalnej i lokalnej, z uwagi na fakt, iz Dzien Dziecka odbywac sie bedzie w przestrzeni

kampusu Uniwersytetu Szczecinskiego. Za sprawa projektu byc moze wsparte beda inne dzialania

sprzyjajace generowaniu warunków potrzebnych do rozwoju srodowiska kultury w m. Szczecinie.

Podsumowujac, projekt dostarcza idealna okazje do integrowania sie spolecznosci regionu od najmlodszych

lat z wartosciami humanistycznymi, miedzykulturowymi wchodzacych w sklad wizerunku m. Szczecina,

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Grupe docelowa w projekcie stanowia:

l) Dzieci w wieku przedszkolnym w przedziale wiekowym od 5 do 6 roku zycia;

2) Dzieci w wieku szkolnym w przedziale wiekowym od 6 do 12 roku zycia;

3) Szkoly podstawowe i przedszkola funkcjonujace na obszarze m. Szczecina;
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Uzasadnienie wyboru grupy docelowej:

U podstaw edukacji humanistycznej lezy przekonanie, ze ludzi zyjacych na swiecie, lacza wzajemne zaleznosci.

Szeroko rozumiany rozwój cywilizacji i wynikajace z niego przemiany spoleczne, wywoluja zasadnicze zmiany

w zakresie prezentowanych potrzeb, wymagan i mozliwosci wspólczesnego czlowieka. Wynikiem tych zmian

jest znaczacy wzrost wymagan od mlodego czlowieka, konotujacy ze soba koniecznosc szybkiego przyswajania

wiedzy, zdobyczy nauki i kultury, aby sprostac intensywnosci zycia spolecznego. Obszarem szczególnego

zainteresowania i znaczacych zmian staje sie wiec wychowanie i edukacja, zapewniajace rozwój w ciagle

zmieniajacych sie warunkach. Skutecznosc ksztalcenia sprzezonego z wychowaniem wymaga intensywnego

zaangazowania nauczycieli, wychowawców i rodziców, nie tylko w realizacje podstawy programowej, ale

równiez we wspomaganie ucznia w zdobywaniu waznej zyciowo wiedzy i umiejetnosci spolecznych,

kulturowych i obywatelskich. Wszystkie te elementy stanowia fundament egzystencjalnych korzeni

humanistycznego myslenia o czlowieku. Wiaze sie to tworzeniem i animowaniem sytuacji, które pozwola

dziecku na poznanie i poglebianie rozumienia mechanizmów wlasnego dzialania oraz umozliwia mu nabywanie

umiejetnosci, które wspomoga go w realizacji i przezywaniu satysfakcjonujacego i ciekawego zycia. Takim

dzialaniem jest wlasnie zaplanowany w projekcie Dzien Dziecka. W humanistycznym podejsciu do edukacji,

okreslanym jako wspomaganie ucznia w rozwoju osobowym, konieczne jest traktowanie dziecka jako osoby

myslacej, umiejacej zyc z innymi przestrzegajacej okreslonych norm spolecznych, zdolnej do samodzielnego

rozwiazywania odpowiednich dla swojego wieku problemów. Realizujac powyzszy wspólczynnik

humanistyczny, Wnioskodawca opracowal taki program wydarzen, aby spelnic i zaktywizowac immanentne

mozliwosci dzieci w wieku od 5 do 12 roku zycia, tak aby w klimacie zabawy i wzajemnego szacunku,

przekazac wartosci i postawy implikujace: otwartosc, tolerancje, zdolnosc do samodzielnego podejmowania

dzialan z poczuciem odpowiedzialnosci za ich wynik, zdolnosc do krytycznego myslenia i wykorzystywania w

sposób twórczy swojej wiedzy i doswiadczen.

Nadrzednym celem do którego powinny dazyc instytucje wychowawcze i szkolne, jest pomoc w

ksztaltowaniu osobowosci otwartych na samorozwój, uspolecznionych i twórczych. Z zwiazku tym,

Wnioskodawca pragnie wyjsc naprzeciw tym instytucjom edukacyjnym m. Szczecina, aby wzmocnic i

wzbogacic ten cel edukacyjny. Z ich pomoca Wnioskodawca przyczyni sie do promocji postaw: pragnienia

zdobywania wiedzy, motywacji do samoinicjowania uczenia sie i checi do poszukiwania wsparcia

informacyjnego u innych ludzi. Dzialania skierowane do okreslonej grupy docelowej pozwola przyspieszyc

nabywanie podstawowych umiejetnosci i kompetencji (szkolnych, przedszkolnych, osobistych,

interpersonalnych, komunikacyjnych, spolecznych i kulturowych), niezbednych do zycia w spoleczenstwie

wielokulturowym i opartym na wiedzy.

Opis sposobu rekrutacji grupy docelowej:

Rekrutacja do dzialan projektowych zogniskowanych wokól Dnia Dziecka, odbywac sie bedzie z

poszanowaniem zasad równosci szans i plci. Dostep do informacji o Dniu Dziecka bedzie otwarty i

ogólnodostepny za posrednictwem kampanii informacyjnej przeprowadzonej bezkosztowo, z wykorzystaniem

nastepujacych technik: wysylka zaproszen do wszystkich szkól i przedszkoli m. Szczecina droga elektroniczna,

tzw. street-marketing i kula sniegowa realizowana z wykorzystaniem kanalów komunikacyjnych i pracowników

naukowych Instytutu Pedagogiki US, blisko wspólpracujacego ze szkolami i przedszkolami w miescie. W celu

zapewnienia otwartego dostepu do systemu rekrutacji, powstanie strona internetowa za posrednictwem, której
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uczestnicy beda"mogli w wygodny sposób zadeklarowac te moduly tematyczne i panele, które ich interesuja. W

ten sposób rozpoznane zqstana równiez potrzeby logistyczne do efektywnego zarzadzania dzialaniami

projektowymi. Celem zapewnienia udzialu w projekcie jak najwiekszej ilosci zainteresowanych szkól i

przedszkoli, przeprowadzono konsultacje z grupa nauczycieli i wychowawców, które wskazaly, ze

najwygodniejszym terminem realizacji Dnia Dziecka dla placówek edukacyjnych i wychowawczych bedzie

dzien 3 czerwca 2013 r. Wnioskodawca zapewnia, ze projekt bedzie stanowic przyklad poszanowania dla róznic

etnicznych, swiatopogladowych i kulturowych.

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.11)

Nie dotyczy

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

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

organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Nie dotyczy

r--
6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Wnioskodawca majac na uwadze zdefiniowane obszary problemowe oraz potrzeby grupy docelowej zalozyl

osiagniecie nastepujacych celów:

l. Podniesienie swiadomosci i poszerzenie wiedzy dzieci w zrozumieniu przyczyn i skutków

najwazniejszych problemów spolecznych, kulturowych i ekologicznych we wspólczesnym swiecie

2. Sprzyjanie procesom aktywnego uczenia sie o problemach miedzynarodowego i zrównowazonego

rozwoju, opartego na wartosciach solidarnosci, równosci, wlaczania i wspólpracy, poprzez osobiste

zaangazowanie.

3. Dostarczenie szkolom dobrych praktyk umozliwiajacych nauczycielom przygotowanie uczniów do zycia

w zglobalizowanym swiecie przez promocje wartosci spójnych z edukacja humanistyczna.

~. Wprowadzenie zagadnien edukacji humanistycznej do przedszkoli i szkól od poziomu szkoly

podstawowej z zachowaniem komplementarnosci wiedzy akademickiej z przedmiotami szkolnymi przez
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edukacje formalna i nieformaina

5. Upowszechnianie umiejetnosci nauczycieli i kadry akademickiej do przekazywania wiedzy o

wspólzaleznosciach i problemach wspólczesnego swiata z zachowaniem zgodnosci z kodeksem obrazów

i przeslan.

Sposób realizacji celów projektu:

Wnioskodawca osiagnie zalozone cele poprzez przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzenia,

zlokalizowanego w przestrzeni kampusu Wydzialu Humanistycznego Uniwersytetu Szczecinskiego

(ul. Krakowska 71-79), pod haslem Dnia Dziecka w dniu 3 czerwca 2013 r. Planuje sie, ze wydarzenie zostanie

wsparte przez interesariuszy posrednich projektu. W tym celu Wnioskodawca wystosuje zaproszenia do:

Kuratorium Oswiaty, Prezydenta Miasta Szczecina, Dyrektora Wydzialu Oswiaty UM Szczecin, a takze

zaprzyjaznionych instytucji i organizacji pozarzadowych dzialajacych w sferze edukacji humanistycznej.

Przewidywany poziom uczestnictwa przedstawicieli grupy docelowej szacowany jest na minimum 1000 os.,

w tym: dzieci przedszkolne w przedziale wiekowym od 5 do 6 lat; dzieci uczace sie w szkolach podstawowych w

przedziale wiekowym od 6 do 12 lat. Uczestnictw~ dzieci oraz opieka podczas trwania Dnia Dziecka zostana

zapewnione przez wychowawców i nauczycieli szczecinskich przedszkoli i szkól podstawowych, wspartych

wolontariuszami (oficerami lacznikowymi Wydzialu Humanistycznego US) oraz pracownikami Wydzialu

Humanistycznego US. Atrakcyjna forma zaplanowanego programu Dnia Dziecka, realizowana przez

przygotowanych merytorycznie i kompetencyjnie do pracy z dziecmi nauczycielami akademickimi, wsparta

symbolicznymi nagrodami dla najlepszych to gwarancja wysokiej jakosci dzialan projektowych.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Wszystkie dzialania projektowe zogniskowane beda na terenie kampusu akademickiego przypisanego do

Wydzialu Humanistycznego Uniwersytetu Szczecinskiego, przy którym powolane zostalo Stowarzyszenie

Absolwentów, Pracowników i Przyjaciól Wydzialu Humanistycznego Uniwersytetu Szczecinskiego "Razem"

(Wnioskodawca).

Szczególowa lokalizacja dzialan projektowych: województwo zachodniopomorskie, powiat m. Szczecin, gmina

Szczecin, miasto Szczecin, ul. Krakowska 71-79

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Wnioskodawca zaplanowal dzialania projektowe, tak aby w sposób jak najbardziej komplementarny, wpisywaly

sie w osiagniecie zalozonych celów projektu, a takze byly spójne z priorytetami strategicznymi m. Szczecina, tj.

Dzialanie 1. Upowszechnienie informacji oraz rekrutacja uczestników (6 - 22 maja 2013 r.)
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Dostep do informacji o Dniu Dziecka bedzie otwarty i ogólnodostepny za posrednictwem kampanii informacyjnej

przeprowadzonej bezkosztowo, z wykorzystaniem nastepujacych technik: wysylka zaproszen do wszystkich szkól

i przedszkoli m. Szczecina droga elektroniczna (ok. 70 placówek edukacji przedszkolnej m. Szczecina;

ok. 45 szkól podstawowych m. Szczecina - zródlo danych: "Diagnoza Spoleczno-Gospodarcza Szczecina"),

tzw. street-marketing i kula sniegowa realizowana z wykorzystaniem kanalów komunikacyjnych i pracowników

naukowych Instytutu Pedagogiki US, blisko wspólpracujacego ze szkolami i przedszkolami w miescie (aktualnie

ok. 35 placówek edukacyjnych m. Szczecina). W celu zapewnienia otwartego dostepu do systemu rekrutacji,

powstanie strona internetowa (element strony WHUS) za posrednictwem, której uczestnicy beda mogli w

wygodny sposób zadeklarowac te moduly tematyczne i panele, które ich interesuja. W ten sposób rozpoznane

zostana równiez potrzeby logistyczne do efektywnego zarzadzania dzialaniami projektowymi. Celem zapewnienia

udzialu w projekcie jak najwiekszej ilosci zainteresowanych szkól i przedszkoli, przeprowadzono konsultacje z

grupa nauczycieli i wychowawców, które wskazaly, ze najwygodniejszym terminem realizacji Dnia Dziecka dla

placówek edukacyjnych i wychowawczych bedzie dzien 3 czerwca 2013 r. Wnioskodawca zapewnia, ze projekt

bedzie stanowic przyklad poszanowania dla róznic etnicznych, swiatopogladowych i kulturowych. Na potrzeby

rekrutacji Wnioskodawca opracuje regulamin rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w Dniu Dziecka, które zostana

zamieszczone na dedykowanej stronie internetowej projektu. Ostateczna lista uczestników (szkól i przedszkoli) z

okreslona liczba dzieci, zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu. Wszyscy uczestnicy zostana

poinformowani indywidualnie za posrednictwem poczty elektronicznej, podanej w zgloszeniu rekrutacyjnym. Do

powyzszej informacji zostana zalaczone: plan wydarzen, mapa sytuacyjna kampusu uwzgledniajace lokalizacje

poszczególnych atrakcji oraz oswiadczenie dla opiekuna grupy i rodziców (zgoda na uczestnictwo dziecka w

projekcie oraz zapewnienie opieki w trakcie trwania Dnia Dziecka). Ze wzgledu na przewidywane duze

zainteresowanie uczestnictwem, Wnioskodawca znajac swoje ograniczenia logistyczno-organizacyjne,

zdecydowal sie ograniczyc liczbe uczestników do 1000 dzieci. W celu niedyskryminacji i zapewnienia otwartego

dostepu do uczestnictwa w Dniu Dziecka Wnioskodawca zdecydowal sie na przyjecie procedury rekrutacyjnej na

zasadzie kolejnosci zgloszen. Nie wyklucza sie zamkniecia rekrutacji we wczesniejszym terminie w przypadku

przekroczenia zakladanej ilosci zgloszen uczestnictwa. W celu minimalizacji ryzyka nieosiagniecia rezultatu

projektu, w postaci liczby uczestników, Wnioskodawca zaplanuje stworzenie listy rezerwowej (l0% calosci, tj.

100 dzieci). W trakcie trwania opisanych powyzej dzialan, równolegle rozeslane zostana zaproszenia dla

interesariuszy posrednich projektu opisanych w pkt. III.6.

Dzialanie 2. Uroczysta inauguracja i przeprowadzenie Dnia Dziecka na Wydziale Humanistycznym US (3

czerwiec 2013 r.)

Zgodnie z ustaleniami podjetymi w trakcie konsultacji z nauczycielami i wychowawcami, Wnioskodawca

zaplanowal inauguracje Dnia Dziecka na godz. 10:00. Wczesniej od godziny 9:30 funkcjonowac bedzie stoisko

informacyjno-rejestracyjne, przy którym opiekunowie/ nauczyciele/ wychowawcy/ rodzice dokonaja wpisu na

liscie obecnosci, pobiora materialy informacyjne (mapa i plan wydarzen) i podpisza dokumenty rekrutacyjne

(oswiadczenia). W punkcie informacyjno-rejestracyjnym grupom beneficjentów ostatecznych przypisani zostana

wolontariusze (oficerowie lacznikowi), których rola bedzie calodzienna opieka nad grupa, w tym: kontrola czasu

trwania poszczególnych modulów oraz sprawne przemieszczanie sie pomiedzy atrakcjami. Dla usprawnienia

komunikacji i zapewnienia bezpieczenstwa podczas Dnia Dziecka, wolontariusze beda oznaczeni kolorami, tak

aby kazda grupa dzieci mogla latwo zidentyfikowac oficera. W celu podkreslenia rangi wydarzenia i wpisania sie

10



w swiadomosc dzieci, inauguracja Dnia Dziecka odbedzie sie w Auli Uniwersytetu Szczecinskiego (zdolnej

pomiescic 1000 dzieci z opiekunami). Uroczystosc uswietni obecnosc i wystapienie Dziekan Wydzialu

Humanistycznego US, dr hab. Barbary Kromolickiej prof. US oraz prodziekanów Wydzialu, ubranych w oficjalne

stroje wladz dziekanskich. Uroczystosc bedzie miala znamiona inauguracji roku akademickiego, w której

tradycyjnie wprowadzony zostanie poczet sztandarowy i odspiewany zostanie sie hymn panstwowy oraz piesn

akademicka "Gaudeamus igitur".

° godz. 10:15, bezposrednio po oficjalnej inauguracji, w Auli US odbedzie sie przedstawienie mlodziezowej

grupy teatralnej, którego tematyka bedzie zwiazana ze studiowaniem i zdobywaniem wiedzy na wesolo.

Przedstawienie teatralne bedzie specjalnie przygotowane pod katem mozliwosci skupienia uwagi grupy docelowej.

Inauguracja bedzie bezposrednio transmitowana za posrednictwem wideo-konferencji w srodowisku

internetowym. Dzieki temu rozwiazaniu rodzice dzieci i wszyscy zainteresowani wydarzeniem, beda mogli sledzic

wydarzenia w Auli US.

° godz. 10:45, po zakonczeniu przedstawienia teatralnego, wyprowadzony zostanie poczet sztandarowy, a

poszczególne grupy odbiorców, pod kierunkiem oficerów lacznikowych, rozejda sie do poszczególnych,

wybranych wczesniej na etapie rekrutacji, atrakcji. Wydarzenia edukacyjne podczas Dnia Dziecka funkcjonowac

beda w rezimie czasowym, tak aby maksymalna ilosc dzieci mogla wziac udzial w jak najwiekszej liczbie

wydarzen, z zachowaniem wysokiej jakosci dzialan edukacyjnych.

Program atrakcji Dnia Dziecka na Wydziale Humanistycznym:

Modul l. Konkurs wiedzy z róznych dziedzin nauki "Omnibus" dedykowany dwóm grupom wiekowym (dzieci w

wieku 5-9 lat oraz dzieci w wieku 10-12 lat). Konkurs utrzymany bedzie w konwencji "Jeden z Dziesieciu".

Najlepsi uczestnicy poszczególnych konkursów otrzymaja symboliczne upominki, a gromadzone podczas

konkursu pileczki pingpongowe (swiadczace o ilosci prawidlowych odpowiedzi) zostana zabrane przez
uczestników.

Modul 2. Odkrywamy tajemnice relaksu - pokaz technik relaksacyjnych dla dzieci. W module przy

wykorzystaniu materialów (kredki, pisaki, chusteczki higieniczne, pileczki etc. - patrz kosztorys) dzieci uczyc sie

beda poprzez zabawe jak skutecznie kontrolowac stres, wykorzystywac techniki relaksacyjne zwiekszajace

umiejetnosc koncentracji. Wykorzystane zostana nastepujace techniki nauczania: odczytywanie bajki relaksacyjnej

polaczonej z wizualizacja, zabawy relaksacyjne nawiazujace do przestawionej bajki przy wykorzystaniu muzyki,

rekwizytów i obrazów, technika mandali - wykonywanie pracy plastycznej, a takze zapoznanie dzieci z zabawami

relaksacyjnymi (wyciszajacymi).

Modul 3. Warsztaty rysunkowe "Wydzial Humanistyczny US oczami dziecka" - przy sprzyjajacej aurze, modul

realizowany bedzie w przestrzeni otwartej kampusu studenckiego. W przestrzeni ustawione beda sztalugi, na

których dzieci beda mialy za zadanie wspólnie, druzynowo opracowac koncepcje i narysowac wlasne wyobrazenie

uczelni wyzszej, w tym Wydzialu Humanistycznego US. Planuje sie, nagrodzic najlepsze prace w danym okresie

czasowym (maksymalna ilosc uczestników jednego okresu czasowego pleneru: 20 os.).

Modul 4. Zawody strzeleckie - odbeda sie w dwóch kategoriach zespolowych: przedszkole i szkoly podstawowe.

W kazdej kategorii w punktacji zespolowej zostana wylonione 3 przedszkola i 3 szkoly podstawowe, których

przedstawiciele zdobeda najwyzsza ilosc punktów - licza sie 3 osoby z kazdej placówki z uzyskana najwyzsza

liczba punktów. Zawody strzeleckie w kategorii indywidualnej zostana rozegrane wsród dziewczat i chlopców



r--

(oceniane beda najlepsze 3 wyniki dziewczat i chlopców w II kategoriach wiekowych). Zawody zostana

zorganizowane w przestrzeni WHUS, przygotowanej i zabezpieczonej przez doswiadczonych pracowników

naukowych, gwarantujacych wysokie standardy bezpieczenstwa. Wszyscy uczestnicy zostana nagrodzeni

symbolicznymi nagrodami. Na potrzeby realizacji tego modulu konieczny bedzie zakup dostosowanych do

mozliwosci dzieci 10 karabinków pneumatycznych z amunicja.

Modul 5. Pokaz sprzetu antyterrorystycznego wojska i Policji - modul realizowany bezkosztowo, przez grupe

rekonstrukcyjna, studentów Wydzialu Humanistycznego US. Wszystkie eksponaty beda udostepnione dzieciom

pod nadzorem opiekunów stanowiska. Pokaz bedzie unikatowa szansa na zobaczenie z bliska jak wyglada

wyposazenie i umundurowanie zolnierza i policjanta. Ze wzgledu na bliska wspólprace Wydzialu

Humanistycznego US ze sluzbami mundurowymi funkcjonujacymi w obszarze m. Szczecina, do dzialan

zaproszone zostana wszystkie sluzby.

Modul 6. Konkurs wiedzy o Uniwersytecie Szczecinskim - konkurs bedzie mial charakter praktyczno-teoretyczny,

w którym beda zadawane pytania z sugerowanymi pytaniami A,B,C jak i zadania praktyczne (rysowanie,

przyporzadkowywanie tresci, przypisywanie odpowiednich przedmiotów do siebie). Zakres tematyczny dotyczyc

bedzie wiedzy ogólnej dotyczacej Uniwersytetu Szczecinskiego, jaka zdobeda uczestnOOicypodczas wystapienia

inauguracyjnego Dziekan WHUS oraz spektaklu teatralnego. Wszyscy uczestnicy otrzymaja symboliczne nagrody

w postaci cukierków.

Modul 7. Savoir vivre dla mlodych dam i dzentelmenów - pokaz dobrych manier i zachowan. W ramach modulu

przeprowadzone zostana cwiczenia i symulacje sytuacji zyciowych: l) kto komu pierwszy podaje reke; 2)

uprzejmy uklon, spacerowanie, zachowanie w miejscach publicznych; 3) nóz - widelec, czyli jak co sie je; 4)

szlachetna blaga - kiedy mozna nie powiedziec prawdy; 5) ciekawostki - pytania i odpowiedzi, czyli jak

zachowac sie w trudnych sytuacjach. Wszyscy uczestnicy otrzymaja symboliczne nagrody.

Modul 8. Etyka w rebusach - jak postepowac, by czynic dobro - zadaniem dzieci podzielonych na kilkuosobowe

grupy bedzie rozwiazywanie rebusów, w których ukryte sa rozmaite slowa dotyczace moralnosci (tolerancja,

egoista, prawo, obowiazek, etyka, wolnosc slowa etc.). Dla dzieci, które rozwiaza rebusy i beda potrafily

wytlumaczyc znaczenie slów powstalych po rozwiazaniu rebusów, przewidziane beda nagrody. Ponadto, powstana

grupy 2-osobowe, których zadaniem bedzie odegranie scenek z wykorzystaniem przygotowanych wczesniej

plastelinowych figurek (w powyzszych scenkach, dzieci beda mialy za zadanie wytlumaczenie kolegom i

kolezankom, ze wyglad nie jest istotny moralnie). Równolegle zorganizowany zostanie konkurs plastyczny, w

trakcje którego dzieci beda tworzyly plakaty na wybrane tematy, zwiazane z problematyka etyczna np. pomagamy

zwierzetom, wolnosc slowa etc. Wszyscy uczestnicy otrzymaja symboliczne nagrody.

Modul 9. Pokazy filmów etnograficznych - jedna z sal wykladowych zostanie zaadaptowana na potrzeby sali

kinowej, w której wyswietlane beda krótkie filmy pokazujace rómorodnosc :zyciaspolecznego na swiecie.

Modul 10. Bajka terapeutyczna - przedstawienie teatralne, zrealizowane przez 3 aktorów wolontariuszy,

studentów psychologii, którzy w formie multimedialnej i przygotowanej scenografii wprowadza dzieci w

podstawy psychologii. Bajka terapeutyczna nie ma ograniczen liczby uczestników, a jednoczesnie umozliwia

zaanga:zowanie duzej ilosci dzieci. Na potrzeby przeprowadzenia modulu, Wnioskodawca wypozyczy stroje

aktorów z Opery na Zamku, a takze osoby zaangazowane do tego modulu przygotuja scenografie przy pomocy

zakupionych materialów (kartony, brystol, farby i inne materialy).

Modul 11. Jak dawniej ucztowano - pokaz staropolskich obyczajów, strojów, uczty - w zaaranzowanej przestrzeni

dwóch doktorantów, w krótkich scenkach rodzajowych przyblizy uczestnikom w atrakcyjnej formie ( wspartej

prezentacjami multimedialnymi) obyczaje dawnej polski, na zakonczenie uczestnicy odpowiedza na pytania
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quizowe, które. beda mialy na celu utrwalenie zdobytych

symboliczne nagrody.

wiadomosci. Wszyscy uczestnicy otrzymaja

Dzialaniem towarzyszacym, a jednoczesnie podkreslajacym donioslosc tego wydarzenia i utrwalajacym pierwsze

spotkanie z uczelnia wyzsza, bedzie mozliwosc zrobienia zdjecia grupowego z wladzami wydzialowymi WHUS.

W celu obnizenia kosztów zdjecia zostana zamieszczone na stronie internetowej projektu z mozliwoscia ich

pobrania. Ze wzgledu na koniecznosc ochrony danych osobowych, opiekunowie dzieci podpisza przed zroqieniem

zdjecia oswiadczenie o zgodzie na zamieszczenie fotografii na stronie internetowej.

Wnioskodawca pragnie nadmienic, ze ze wzgledu na masowy charakter imprezy oraz szczególna grupe docelowa

Wnioskodawca zapewni, zgodnie z ustawa o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 Nr 62. Poz. 504.),

obecnosc wymaganych sluzb ochrony zdrowia i bezpieczenstwa.

r---
9. Harmonograml3)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 6 maja 2013 r. do 3 czerwca 2013 r.

Poszczególne dzialania w zakresie Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

realizowanego zadania publicznegol4) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

dzialan publicznego

Dzialanie 1.Upowszechnienie

informacji oraz rekrutacja uczestników

6 - 22 maja 2013 Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników

i Przyjaciól Wydzialu Humanistycznego

Uniwersytetu Szczecinskiego "Razem"/

Wydzial Humanistyczny Uniwersytet Szczecinski

,..-,
Dzialanie 2. Uroczysta inauguracjaI3 czerwiec 2013

i przeprowadzenie Dnia Dziecka

na Wydziale Humanistycznym US

Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników

i Przyjaciól Wydzialu Humanistycznego

Uniwersytetu Szczecinskiego "Razem"/

Wydzial Humanistyczny Uniwersytet Szczecinski

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegol5)

Rezultaty twarde:

- 1000 uczestniczacych dzieci w Dniu Dziecka na Wydziale Humanistycznym US;

- 10przygotowanych i zrealizowanych w trakcie Dniu Dziecka modulów tematycznych;
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- l przygotowany i zrealizowany Dzien Dziecka, wychodzacy naprzeciw zdiagnozowanym problemom;

-11 przygotowanych scenariuszy zajec w poszczególnych modulach tematycznych;

- l ogólnodostepna wideo-konferencja z inauguracji Dnia Dziecka;

Rezultaty miekkie:

l. Podniesienie swiadomosci i poszerzenie wiedzy minimum 1000 dzieci w zrozumieniu przyczyn i

skutków najwazniejszych problemów spolecznych, kulturowych i ekologicznych we wspólczesnym

swiecie;

2. Sprzyjanie aktywnemu zaangazowaniu i uczeniu sie o problemach miedzynarodowego i

zrównowazonego rozwoju studentów -wolontariuszy w trakcie Dnia Dziecka;

3. Upowszechnienie umiejetnosci przekazywania wiedzy o wspólzaleznosciach i problemach

wspólczesnego swiata nauczycieli szkól i przedszkoli m. Szczecina;

4. Wsparcie szkolnego procesu dydaktycznego edukacja nieformaIna w skazujacych zwiazki przedmiotów

szkolnych z kierunkami studiów w kontekscie edukacji humanistycznej;

5. Dostarczenie mozliwosci bezposredniego udzialu w dzialaniu edukacyjnym dzieci z rodzin najgorzej

uposazonych, w wyniku bezplatnego charakteru wydarzenia;

6. Wzbudzenie postaw proaktywnych na zdobywanie wiedzy i wyksztalcenie postaw poszanowania dla

róznic etnicznych, swiatopogladowych i kulturowych wsród dzieci;

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

l. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

14

Lp. Rodzaj Koszt z tego do z tego z Koszt do
kosztówl6) ,.-., calkowity pokrycia finansowych pokryciaN

(w zl) z srodków z wkladu
'-' wnioskowanej wlasnych, osobowego,»

dotacji srodków w tym pracyo
(w zl) z innych zródel, spolecznej(1) ; C..... en

W tym wplat i czlonkówen o '"o c '5c "'O oplat adresatów i swiadczen"'O (I)
(1) .-.

'ir zadania wolontariuszy'-' tS-u"" en "'O
publicznegol7) (w zl)..9 o o- (w zl)

I Koszty
merytoryczne 18)
po stronie
SAPPWHUS
"Razem":

1. Zakup pileczek l 100,00 kpI. 100,00 100,00 0,00 0,00
pingpongowych
(200 szt.)
- modul l

2 Pojemniki l 100,00 kpI. 100,00 100,00 0,00 0,00
przezroczyste
(10 szt.)
- modul l



.--
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3 Zakup 1 280,00 kpI. 280,00 280,00 0,00 0,00
materialów
warsztatowych
(kredki

. olówkowe,
pisaki, piórka,
pileczki miekkie,
kolorowe kartki)
- modul 2

4 Zakup 1 145,00 kpI. 145,00 145,00 0,00 0,00
materialów
plastycznych
(bloki
techniczne,
olówki B2 i B4,
tasma malarska,
kredki etc.)
- modul 3

5 Zakup 10 l 2350,00 kpI. 2350,00 2350,00 0,00 0,00
karabinków
pneumatycznych
z nabojami
- modul 4

6 Zakup l 250,00 kpI. 250,00 250,00 0,00 0,00
materialów
biurowych na
potrzeby
konkursu -
modul 6

7 Zakup l 250 kpI. 250,00 250,00 0,00 0,00
materialów
plastycznych
(papier,
plastelina,
flamastry,
tasmy) -modul
8

8 Koszt 3 210,00 szt. 630,00 630,00 0,00 0,00
wypozyczenia
strojów dla
aktorów bajki
terapeutycznej
- modul 10

9 Koszt l 250,00 szt. 250,00 250,00 0,00 0,00
przygotowania
scenografii do
bajki
terapeutycznej
(kartony, brystol,
farby)
- modul 10

10 Koszt 1 1500 um. 1 500,00 l 500,00 0,00 0,00
wynagrodzenia cyw.
aktorów grupy praw.
teatralnej
podczas
inauuracii DD

II Koszt 1 250,00 szt. 250,00 250,00 0,00 0,00
wypozyczenia
strojów - modul
II



---

2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

l Wnioskowana kwota dotacji 9 705,00zl 69,59 %

16

11 Nagrody' 1000 3,00 FV 3000,00 3000,00 0,00 0,00
upominkowe dla
1000 dzieci za
udzial w kazdym
module

II

Koszty obslugi2O)
zadania
publicznego, w
tym koszty
administracyjne
po stronie
SAPPWHUS
"Razem"19:

1. Koszt l 300,00 Um. 300,00 300,00 0,00 0,00
wynagrodzenia zlec.
obslugi
finansowo-
ksiegowej
(um.zlecenie)

2
Koszt zakupu

l 300,00 FV 300,00 300,00 0,00 0,00

materialów
biurowych
(papier do
drukarki i toner)

3
Koszt pracy

l 1000,00 um. 1000,00 0,00 0,00 1000,00

koordynatora
wol.

projektu -
umowa
wolontariatu

4 Koszt pracy 54 54 60,00 um. 3240,00 0,00 0,00 3240,00
wolontariuszy wol.
(oficerów
lacznikowych) -
54 os. x 5h x
12,00 PLN -
umowa
wolontariatu

III Inne koszty, w
tym koszty
wyposazenia i
promocji po
stronie. ..
(nazwa
Oferenta)19):
l) ........
2) ........

IV Ogólem: 13 945,00 9 705,00 0,00 4240,00



3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

r-

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Na . potrzeby realizacji Dnia Dziecka Wnioskodawca uzyska uzyczenie od Wydzialu Humanistycznego

Uniwersytetu Szczecinskiego sal dydaktycznych oraz Auli US.

Godzina wynajecia sali dydaktycznej: 120 PLN - do projektu wykorzystanych zostanie 10 sal co oznacza: 10 sal

x 5 godz. x 120 PLN = 6000,00 PLN.

Godzina wynajecia Auli US: 720 PLN - do projektu wykorzystana bedzie przez 5 godzin co oznacza: 720 PLN

x 5 godz. = 3600,00 PLN.

Koszt wynajecia sprzetu wideo-konferencji z obsluga: 6000,00 PLN;

Zatem laczna kwota uzyczenia: 15600,00 PLN.

17

2 Srodki finansowe wlasnel7)

0,00 zl 0,00%

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

0,00 zl 0,00%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznego17)
0,00 zl 0,00%

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 0,00%

3.3 pozostale 17)

0,00 zl 0,00%

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

4240,00 zl 30,41 %

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4) 13 945,00 100%

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 zostal(-a) jeszcze
rozpatrzonv(-a)

Nie dotyczy TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE I)

TAK/NIE1)



V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

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

Kapital ludzki Wnioskodawcy stanowia wybitni naukowcy i doswiadczeni dydaktycy, dzialajacy w sferze

nauk humanistycznych i spolecznych. O potencjale kadrowym najlepiej swiadczy fakt, ze w jego sklad

wchodza absolwenci, przyjaciele i pracownicy Wydzialu Humanistycznego US. Na potrzeby projektu

zaangazowanych zostanie, nieodplatnie, 26 pracowników naukowo-dydaktycznych, 5 pracowników

administracyjno-technicznych, 54 studentów - wolontariuszy.

Wydzial Humanistyczny Uniwersytetu Szczecinskiego sklada sie z 6 instytutów, 3 katedr, 206 pracowników

naukowych, 66 samodzielnych pracowników nauki, nowoczesne i wyposazone sale wykladowe. Zaplecze

dydaktyczne, logistyczne i naukowe gwarantuje wysokajakosc wydarzen upowszechniajacych zalozenia

edukacji humanistycznej.
..r--

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

Na potrzeby realizacji zadania publicznego Wydzial Humanistyczny Uniwersytetu Szczecinskiego udostepni

Wnioskodawcy:

-Aule Uniwersytetu Szczecinskiego;

- 10 sal dydaktycznych;

- przestrzen wokól kampusu Wydzialu Humanistycznego US;

- sprzet do wideo-konferencji oraz jego obsluge;

-wszystkie sale wyposazone beda w sprzet multimedialny;

-wydzielone miejsce na serwerze na podstrone projektu na stronie WHUS;
-.,

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

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Stowarzyszenie Absolwentów, Przyjaciól i Pracowników Wydzialu Humanistycznego Uniwersytetu

Szczecinskiego "Razem" zostalo wpisane do rejestru stowarzyszen w dniu 16 maja 2012 r. Niniejszy projekt

jest pierwszym, niezaleznym dzialaniem srodowiska akademickiego Wydzialu Humanistycznego

Uniwersytetu Szczecinskiego. Potencjalem Wnioskodawcy jest doswiadczenie i prestiz pracowników

naukowych, a takze bogate doswiadczenie projektowe zebrane podczas realizacji projektów przez
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Uniwersytetu. Szczecinskiego. Potencjalem Wnioskodawcy jest doswiadczenie i prestiz pracowników

naukowych, a takze bogate doswiadczenie projektowe zebrane podczas realizacji projektów przez

Uniwersytet Szczecinski, w tym Wydzial Humanistyczny.

4. Informacja, 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.

Nie planuje sie zlecania zadan projektowych innym podmiotom.

Oswiadczam (-y), ze:

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

oferentaJoferentów'\

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranielniepobieranie') oplat od adresatów zadania;

3) oferent/ofereaci') jest/sa') zwiazanyE-ffi)niniejsza oferta do dnia 3 czerwca 2013 r.;

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

r-

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póznozm.);

5) oferent/ofereacil) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (ja)/zalega( 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/'.ylasch'la ewidenejal);

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

faktycznym.

StowarzyszenieAbsoiwentów. PracownikówI ,;rzYJaciói

Wydzialu Humanistycznego Uniwersytetu Szczecinskiego

"RAZEM"
71-004 Szczecin,ul. Krakowska 71-79

NIP852-259-69-35,Regon321173485.KRS0000405704
teJ.91 4443235, fax91 44432 11
e-mail:stowarzyszenie@whus.pl (podpis os~ upowaznionej

lub podpisy osob upowaznionych
do skladania oswiadczen woli w imieniu

oferentaJoferentó'Nl)

Data.~-e~. (..~:. .1.~'-?~".~.~...............
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