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OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTAlOVPRTA w~pnT NA l)

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

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

nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, oswiaty i wychowania;
pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

zyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
(rewitalizacja)

(rodzaj zadania publicznego2»)
Projekt "Pierwsza pomoc w lekcjach"

(tytul zadania publicznego)

w okresie od 16.10.2012 do 31.12.2012

POWIERZENLA.. REALIZ ACJI A A W FOR11IEZ. ..D. ..NLA..PUBLICZNEGO/
ZADANIA PUBLICZNEGO l) WSPIERANIA REALIZACJI

PRZEZ

Urzad 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 wolontariacie



I. Dane oferenta/oferentówl)3)
,fil

"J'

l) nazwa: Stowarzyszenie POLITES

2) forma prawna:4)

( x) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

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

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

0000134083

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)10.10.2002

5) nr NIP: 851 - 28 - Ol - 670 nr REGON: 812544119

6) adres:

miejscowosc: Szczecin ul.: ul. Dworcowa 19/205

d
.

ln. l b
. .

dn k . 7)
zle lca u mnaJe ost a pomocnIcza: ........

gmina: Szczecin powiat:8)Szczecin

województwo: zachodniopomorskie

kod pocztowy: 70 - 206 poczta: Szczecin

7) tel.: faks: .

e-mail: biuro@polites.org.pl http://www.polites.org.pl

8) numer rachunku bankowego: --

nazwa banku: Bank ING BSK o/Szczecin

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

a) Jakub Sztombka -Wiceprezes

b) Katarzyna Michalek -Skarbnik

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

mowa w ofercie:9)

o którym

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

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

kontaktowego)

Anna Graczyk - Osowska, Tel. ,,, .-

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:
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a) dz.ialalnoscnieodplatna pozytku publicznego

-prowadzenie swietlic i placówek wsparcia dla dzieci,
-koordynowanie programów wspierajacych rodzine oraz osoby zagrozone patologiami dysfunkcjami,
-prowadzenie spotkan, szkolen, kursów, konferencji, warsztatów, prelekcji i seminariów sluzacych
realizacji celów statutowych,
-organizowanie konkursów, imprez, akcji plenerowych sluzacych realizacji celów statutowych,
-organizowanie kampanii i akcji informacyjnych promujacych wyrównywanie szans, równouprawnienie
oraz przeciwdzialanie nietolerancji i wykluczeniu spolecznemu,
-organizowanie form wypoczynku i czasu wolnego,
- organizowanie imprez turystycznych i sportowych,
- organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, wystaw i wernisazy,
-organizowanie miedzynarodowych spotkan mlodziezy,
-organizowanie i udzial w krajowych i miedzynarodowych projektach sluzacych realizacji celów
statutowych,
- organizowanie i koordynowanie dzialan na rzecz wolontariatu,
-wspólpraca z innymi organizacjami pozarzadowymi, instytucjami administracji publicznej i
samorzadowej, osobami fizycznymi i prawnymi.

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

-koordynowanie programów wspierajacych rodzine oraz osoby zagrozone patologiami i dysfunkcjami,
- prowadzenie spotkan, szkolen, kursów, konferencji, warsztatów, prelekcji i seminariów sluzacych
realizacji celów statutowych,
-organizowanie konkursów, imprez, akcji plenerowych sluzacych realizacji celów statutowych,
-organizowanie form wypoczynku i czasu wolnego,
-organizowanie imprez turystycznych i sportowych,
-organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, wystaw i wernisazy,
-organizowanie miedzynarodowych spotkan mlodziezy,
- organizowanie i udzial w krajowych i miedzynarodowych projektach sluzacych realizacji celów
statutowych,
-organizowanie i koordynacja dzialan na rzecz wolontariatu.

13) jezeli oferent loferenci1)prowadzi/provladzal) dzialalnosc gospodarcza:

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

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

OFERENT NIE PROWADZI DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ
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II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczeniempodstawy prawnej10)

NIE DOTYCZY

III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Zadanie publiczne polega na prowadzeniu programu "Pierwsza pomoc w lekcjach" w Szczecinie, w dzielnicy

Szczecin - sródmiescie. Celem zadania jest stworzenie sprzyjajacych warunków do nauki tym uczniom szkól

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy nie maja mozliwosci, srodków i narzedzi do nauki

w domu. Dzialanie bedzie wspierac rewitalizacje spoleczna poprzez:

- organizacje przestrzeni do dzialan o charakterze wolontarystycznym;

- pomoc i wsparcie dla dzieci i mlodziezy w kontekscie edukacyjnym (przekazanie efektywnych sposobów

uczenia sie, biezaca pomoc w przygotowaniu do zajec lekcyjnych)

- pomoc i wsparcie dla dzieci i mlodziezy w wymiarze spolecznym (wzmacnianie poczucia wlasnej wartosci i

wiary w siebie, nauka przez zabawe w gronie innych uczniów, przekazanie postawy otwartosci zwiazanej ze

zdobywaniem nowej wiedzy i umiejetnosci)

Stowarzyszenie POLITES od poczatku swojego istnienia prowadzi dzialalnosc wspierajaca dzieci i mlodziez,

ich rozwój intelektualny, swiadomosc kulturalna i spoleczna (np. prowadzenie swietlicy srodowiskowej,

warsztaty i wyklady dla uczniów i wolontariuszy, realizacja projektu "Wiem i decyduje" odbywajacego sie w

ZSO nr l w Szczecinie, warsztaty obywatelskie pt.: "Zrozumiec Sierpien" i inne).

Od marca 2012 Stowarzyszenie POLITES w ramach dzialania "Prowadzenie Centrum Wolontariatu"

(CRU/12/0000764/20l2) prowadzi program "Pierwsza pomoc w lekcjach" w swojej siedzibie, przy ulicy

Dworcowej 19/205 w Szczecinie. W trakcie semestru letniego (2011/2012) przeprowadzono 12 spotkan (raz w

tygodniu, we wtorek, miedzy godz. 15 - 17). W tym czasie 16 uczniów uzyskalo pomoc w lekcjach dzieki pracy

15 wolontariuszy. Zakonczenie tego projektu w czerwcu 2012 dalo miarodajne efekty - uczniowie poprawili

swoje oceny - ich swiadectwa wskazywaly znaczna poprawe wyników koncowych, a takze pozytywna

przemiane w ocenach z zachowania. Wolontariusze dzielili sie wiedza ze wszystkich przedmiotów szkolnych

(jezyk polski, jezyk angielski, jezyk niemiecki, jezyk rosyjski, matematyka, biologia, historia, chemia i fizyka), a

dzieki dzialaniom w programie wzrosla ich chec do pomocy i dzialania takze w innych obszarach (organizacja

rajdów dla dzieci, pomoc w wydarzeniach organizowanych przez Centrum, udzial w programie wolontariatu

indywidualnego lub w organizacjach/instytucjach).

Od wrzesnia 2012 Stowarzyszenie POLITES rozpoczelo kolejna edycje projektu "Pierwsza pomoc w lekcjach".

Ze wzgledu na ograniczona powierzchnie w siedzibie Stowarzyszenia, zdecydowano o organizacji zajec dwa
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razy w tygodniu (wtorki i piatki). Do Centrum Wolontariatu wplynelo wiele zgloszen i niestety nie wszyscy

uczniowie deklarujacy chec do udzialu w programie mogli zostac przyjeci. Zainteresowanie uczniów

przewyzszylo mozliwosci organizacyjne i kadrowe. Dlatego planujemy rozszerzyc skale programu, zwiekszyc

ilosc uczniów uczestniczacych w zajeciach oraz wprowadzic dodatkowe dni zajec.

W ramach wykonywania zadania publicznego uczniowie nie tylko uzyskuja pomoc w nauce, lecz takze wsparcie

ze strony wolontariuszy a takze mozliwosc pracy w grupie rówiesniczej . Wolontariusze beda systematycznie i

trwale dzialac zdobywajac nowe umiejetnosci i doswiadczenia. W trakcie "Pierwszej pomocy w lekcjach"

stworzone zostana pary (uczen - wolontariusz), w których beda odbywac sie pomoc i nauka. W ramach

wolontariatu wspólpracowac beda równiez wolontariusze europejscy goszczacy w Stowarzyszeniu. Program

bedzie trwal takze po zakonczeniu jego fmansowania do konca semestru zimowego.

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

Analiza SWOT stanu sfery spolecznej okreslona w "Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin"

wskazuje jednoznacznie, ze sporym zagrozeniem dla funkcjonowania spolecznego Szczecinian jest m. in.

niewystarczajaca i dekapitalizujaca sie baza szkolna oraz mala swiadomosc spolecznosci miasta wlasnej roli w

budowaniu przyszlosci jego "lokalnej ojczyzny". Powoduje to, iz na terenie poszczególnych kwartalów

objetych programem rewitalizacji, wyraznie odczuwalny jest brak zapleczy socjalnych dla dzieci i mlodziezy.

Dzieci i mlodziez mieszkajaca w objetych wsparciem czesciach miasta nie ma mozliwosci rozwoju i

podnoszenia swoich kompetencji osobistych. Dlatego tez, przeciwdzialanie marginalizacji, wykluczeniu

spolecznemu i ograniczen patologii spolecznej trzeba stosowac przede wszystkim wzgledem najmlodszych aby

pokazywac przede wszystkim mozliwosci jakie moga powstac w ramach pracy wlasnej i na wlasny rachunek.

Dzialajac w ramach Programu Rewitalizacji w zakresie podprojektu: Budowa integracji lokalnej i rewitalizacja

spoleczna w ramach Programu wspólpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarzadowymi oraz

innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego, wybijana jest potrzeba miejscowych

dzialan zmierzajacych do wzrostu znaczenia spolecznosci lokalnych. Zarysowana koncepcja wlaczania w

srodowisko ma przeciwdzialac marginalizacji okreslonych grup spolecznych w tym dzieci i mlodziez. Dlatego

tez, pomoc dzieciom i mlodziezy w nauce, przysluzy sie dzialaniom rewitalizacji spolecznej mieszkanców

dzielnicy Szczecin - Sródmiescie. Ubóstwo i bezrobocie, które grozi mlodym ludziom, bywa najczestszym

zródlem patologii. "Pierwsza pomoc w lekcjach" to rozbudowa infrastruktury spolecznej i kulturalnej dla dzieci

i mlodziezy. To równiez wspieranie systematycznej dzialalnosci wolontarystycznej i promocja postaw

prospolecznych wsród najmlodszych. Wolontariusze moga stac sie dla mlodszych kolegów i kolezanek

autorytetem i dobrym wzorem do nasladowania.
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3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Uczniowie - szkól podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z obszaru Sródmiescia Szczecina (Szkola

Podstawowa nr 1 im. Boleslawa Chrobrego, al. Piastów 6; Szkola Podstawowa nr 54 im. J. Korczaka, ul.

Rayskiego 9; Gimnazjum nr 26, ul. Malkowskiego 12; Liceum Ogólnoksztalcace Mistrzostwa Sportowego, ul.

Mazurska 40) .

Wolontariusze - studenci z uczelni szczecinskich, wolontariusze europejscy (Francja i Wegry), uczniowie szkól

ponadgimnazjalnych.

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

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Celem zadania jest stworzenie sprzyjajacych warunków do nauki tym uczniom szkól podstawowych,

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy nie maja mozliwosci, srodków i narzedzi do nauki w warunkach

domowych.

Sposób realizacji:

- nawiazanie kontaktu z pedagogami i nauczycielami w celu rekrutacji uczniów zainteresowanych "Pierwsza

pomoca w lekcjach",

- spotkanie z wolontariuszami, którzy beda uczestniczyc w projekcie, koordynacja ich dzialan,

- cotygodniowe spotkania uczniów wraz z przypisanymi im wolontariuszami - pomoc w nauce, wspólne

odrabianie lekcji, nauka poprzez zabawe,

-warsztaty z efektywnych sposobów uczenia sie,

-uczestnictwoucznióww spotkaniuMikolajkowym.

6



7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Zadanie bedzie realizowane w siedzibie Stowarzyszenia POLITES na terenie miasta Szczecin, w dzielnicy

Szczecin - Sródmiescie. W siedzibie bedzie odbywac sie regularna, cotygodniowa pomoc w lekcjach.

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

1. Poinformowanie pedagogów, dyrektorów szkól i wychowawców szkól z obszaru Kwartalu Sródmiescia o

projekcie "Pierwsza pomoc w lekcjach". Stworzenie grupy uczniów potrzebujacych korepetycji.

2. W ramach dzialania w pierwszym tygodniu realizacji zadania nastapi rekrutacja wolontariuszy ze

Stowarzyszenia POLITES, którzy dzialaliby na potrzeby projektu "Pierwsza pomoc w lekcjach".

3. Od 22.10.2012do 18.12.2012przeprowadzanezostanazajeciawolontariuszyz uczniami(18 spotkan,w

kazdy wtorek i czwartek).

4. Zajecia 6.12. 2012 to wspólna zabawa uczniów i wolontariuszy w ramach zabawy Mikolajkowej.

5. Podsumowanie zajec "Pierwszej pomocy w lekcjach" (18.12.2012).

6. Pomoc wolontariuszy bedzie trwac do konca semestru zimowego.

7. Przez caly czas trwania projektu bedzie prowadzona promocja w mediach lokalnych ("Pozyteczni"-

magazyn w Polskim Radiu Szczecin, artykuly w prasie lokalnej - "Kurier Szczecinski", "Glos

Szczecinski", "Gazeta Wyborcza", "MM Moje Miasto Szczecin", informacja w TVP Szczecin i TV

Pomerania, informacje prasowe w lokalnych mediach internetowych - www.wszczecinie.pliportalach

spolecznosciowych - Facebook, strona www.polites.org.pl, www.sektor3.szczecin.pl, w newslatterach

organizacji pozarzadowych)

9. Harmonogram13)
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Zadanie publiczne realizowane w okresie od 16.10.2012 do 31.12.2012

Poszczególne dzialania w zakresie Tel1lliny realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

realizowanego zadania publicznegol4) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

l. Poinfol1llowaniepedagogów,

nauczycieli, wychowawców i

dyrektorów szkól z obszaru Kwartalu

Sródmiescie o projekcie. Stworzenie

grupy uczniów potrzebujacych pomocy

w nauce.

2. Rekrutacja wolontariuszy do

projektu "Pierwsza pomoc w lekcjach"

3. Przeprowadzenie zajec

wolontariuszy z uczniami (18 spotkan,

w kazdy wtorek i czwartek)

4. Przeprowadzenie warsztatów dla

wolontariuszy z zakresu efektywnego

uczenia

4. Zabawa uczniów i wolontariuszy z

okazji Mikolajków

6. Podsumowane projektu

7. Infol1llacja w mediach lokalnych i

regionalnych, a takze w newsletterach

organizacji pozarzadowych.

dzialan

Pazdziernik 2012

Pazdziernik 2012

Pazdziernik 2012

Listopad 2012

Grudzien 2012

grudzien 2012

pazdziernik -

grudzien 2012

publicznego

Stowarzyszenie POLITES

Stowarzyszenie POLITES

Stowarzyszenie POLITES

Stowarzyszenie POLITES

Stowarzyszenie POLITES

Stowarzyszenie POLITES

Stowarzyszenie POLITES
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10. Zaklad~ne rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Rezultaty twarde:

- w programie udzial wezmie udzial nie mniej niz 10 wolontariuszy i 10 podopiecmych

- odbedzie sie 18 dwugodzinnych spotkan

-70 % dzieci i mlodziezy dokona poprawy ocen z przedmiotów szkolnych (na postawie badan

komparatystycmych ocen z przedmiotów)

- 70 % dzieci i mlodziezy dokona poprawy w ocenie z zachowania ( na podstawie badan komparatystycmych

ocen z zachowania)

-50 % wolontariuszy uczestniczacych w projekcie zaangazuje sie w dodatkowe dzialania, akcje lub inicjatywy.

Rezultaty miekkie:

- ucmiowie szkól podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zdobeda i poszerza wiedze z zakresu

przedmiotów, które sprawiaja im trudnosci

- dzieci i mlodziez zdobeda wiedze na temat wolontariatu i postaw prospolecmych

-wolontariusze zdobeda nowe umiejetnosci i doswiadczenie osobiste i zawodowe

-wzmocni sie promocja idei wolontariatu wsród uczniów i innych grup spolecmych zainteresowanych

dzialaniem w charakterze wolontariuszy.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

9

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

wnioskowanej wlasnych, osobowego,'-'
dotacji srodków w tym pracy
(w zl) z innych spolecmejo..><:

zródel, w tym czlonkówQ)- '"
wplat i oplat i swiadczen'" oo d 's.§ "O adresatów wolontariuszyQ)

Q) .-. .
zadania (w zl)'-' N.u N

.", '" "O
publicmego17).Q o o

......
(w zl)
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I Koszty.
merytoryczne 18)po
stronie
Stowarzyszenia
POLITES:
l) koordynator l 2000,00 Projekt 2000,00 2000,00 0,00 0,00
merytoryczny
(umowa
cywilnoprawna)
2) materialy szkolne l 600,00 Projekt 600,00 600,00 0,00 0,00
(zeszyty, dlugopisy i
inne)
3) materialy biurowe l 600,00 Projekt 600,00 600,00 0,00 0,00
(papier do ksero,
tonery)
4) poczestunek dla l 1000,00 Projekt 1000,00 1000,00 0,00 0,00
uczestników i
wolontariuszy
5) organizacja l 1000,00 Impreza 1000,00 1000,00 0,00 300,00
Imprezy
Mikolajkowej
6) praca l 1800,00 Projekt 1800,00 0,00 0,00 1800,00
wolontariuszy
7) Zakup biletów l 300,00 Projekt 300,00 300,00 0,00 0,00
ZDiTM dla
wolontariuszy
9) Zakup l 500,00 Projekt 500,00 500,00 0,00 0,00
upominków dla
wolontariuszy
10) warsztaty z 4 80,00 godzina 320,00 320,00 0,00 0,00
zakresu efektywnego
uczenia (umowa
cywilnoprawna)

II Koszty obslugfU)
zadania publicznego,
w tym koszty
administracyjne po
stronie
Stowarzyszenia
POLITES
l) obsluga ksiegowa, l 80,00 Projekt 80,00 80,00 0,00 0,00
oplaty personelu
administracyjno -
ksiegowego

III Inne koszty, w tym
koszty wyposazenia i
promocji po stronie
Stowarzyszenia
POLITES l 300,00 komplet 300,00 300,00 0,00 0,00
l) zakup
gadzetów/materialów
promocyjnych

IV Ogólem: 8500,00 8500,00 6400,00 0,00 2100,00



2. Przewidy.wanezródla finansowania zadania publicznego

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

1) Poprzez 'Organizacje Imprezy Mikolajkowej' rozumiemy koszty zakupu podarunków

okolicznosciowych, koszty przygotowania zaproszen dla dzieci i rodziców oraz poczestunku dla

uczestników. Do organizacji wydarzenia zaprosimy samych wolontariuszy oraz innych czlonków/inie

Stowarzyszenia POLITES. Beda oni pomagac w promocji wydarzenia, przygotowaniu zaproszen,

przygotowaniu sali itp.;

2) Poprzez "prace wolontariuszy" rozumiemy zaangazowanie w pomoc w lekcjach 10 wolontariuszy przez

18 spotkan (godzina pracy wolontariusza wynosi 10 zl)

11

1 Wnioskowana kwota dotacji

6400,00 zl 75,29 %

2 Srodki finansowe wlasne!?)

0,00 zl 0%

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

0,00 zl 0%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznego17)

0,00 zl 0%

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

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

0,00 zl 0%

3.3 pozostale 17)

0,00 zl 0%

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

2100,00zl 24,71 %

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

8500,00 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
fmansów publicznych o przyznanie srodków (ofert) nierozpatrzonych

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

TAK!NIE!)

TAK!NIE1)



3) Poprzez "zakup upominków dla wolontariuszy" rozumiemy bilety/kamety wstepu do instytucji

kulturalnych lub sportowych majace na celu podziekowanie wolontariuszom za ich zaangazowanie i
wklad czasu.

V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

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

MartaZablocka- czlonkiniStowarzyszeniaPOLITES.AbsolwentkaWydzialuFilologicznegoUniwersytetu

Szczecinskiego (filologia polska ze specjalizacja dziennikarstwo i sztuki audiowizualne), studia

doktoranckie (IV rok) z otwartym przewodem doktorskim na tymze wydziale. Studentka Laboratorium

Reportazu Uniwersytetu Warszawskiego. Od 6 lat dziennikarka redakcji publicystyki spoleczno-kulturalnej

Polskiego Radia Szczecin i SzczecinFm. Od 2012 roku sekretarz redakcji dwumiesiecznika kulturalnego

"Pogranicza". Autorka reportazy, wywiadów, tekstów prasowych.

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

Biuro: lokal w centrum miasta, skladaja sie na niego dwa pomieszczenia biurowe, jedno szkoleniowo -

konsultacyjne oraz socjalne, a takze toaleta.

Sprzet komputerowy i biurowy: dwie linie telefoniczne wraz z aparatami telefonicznymi i faksem; 4

drukarki: HP LaserJet 1015, HP LaserJet 1018, Samsung SCX -4200, Samsung SCX 4623F (urzadzenie

wielofunkcyjne); 5 komputerów wraz z oprogramowaniem, rzutnik.

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

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

. Wrzesien - grudzien 2007 zadanie "Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Szczecinie",
wspólfmansowane przez Urzad Miasta Szczecin (umowa o nr CRU 4670/07 z dnia 6 wrzesnia 2007),

Marzec - sierpien 2008 zadanie "Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Szczecinie",
wspólfmansowane przez Urzad Miasta Szczecin (umowa o nr CRU 2104/08 z dnia 29 kwietnia
2008).

Lipiec - grudzien 2008 zadanie "Aktywni zyja ciekawiej - rozwój wolontariatu
w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim" wspólfmansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Spolecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (umowa nr 478 z dnia 4 wrzesnia 2008, rej.
FIO 1180)

Sierpien - grudzien 2008 zadanie "Prowadzenie Programu Starszy Brat Starsza Siostra
w Szczecinie", wspólfmansowane przez Urzad Miasta Szczecin (umowa o nr. CRU 3569/08 z dnia
30 lipca 2008),

Sierpien - grudzien 2008 zadanie "Prowadzenie Programu Starszy Brat Starsza Siostra
w Szczecinie", wspólfinansowane przez Fundacje Starszy Brat Starsza Siostra POLSKA (umowa do
wniosku 3/2008 z dnia 1 sierpnia 2008)-dotacja spoza administracji publicznej,

Wrzesien -grudzien 2008 zadanie "Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Szczecinie",
wspólfmansowane przez Urzad Miasta Szczecin (umowa o nr CRU 3988/08 z dnia 28 sierpnia 2008).

.

.

.

.

.
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. Wrzesien 2008 - sierpien 2009 zadanie "Rozwój wolontariatu w woj. zachodniopomorskim"
wspólfmansowane z tzw. srodków norweskich (umowa o nr. 10728/FOP08/31MA/2061 z dnia
10.09.2008).

Marzec- grudzien 2009 zadanie "Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Szczecinie",
wspólfmansowane przez Urzad Miasta Szczecin (umowa o nr CRU 09/0001548 z dnia 25 marca
2009).

Marzec- grudzien 2009 zadanie "Prowadzenie Programu Starszy Brat Starsza Siostra
w Szczecinie", wspólfinansowane przez Urzad Miasta Szczecin (umowa o nr. CRU 09/0001702 z
dnia 16 marca 2009),

Czerwiec - listopad 2009 zadanie "Wiem, chce, dzialam! Rozwój wolontariatu
w województwie zachodniopomorskim", wspólfmansowane przez Urzad Marszalkowski
Województwa Zachodniopomorskiego (umowa nr WKEiS/lIIMS/D/3/09 z dnia l lipca 2009);

Wrzesien 2009 - wrzesien 2010 zadanie "Jestem, wiec zmieniam", wspólfinansowaneprzez
Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej w ramach PO Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (umowa
nr 655 z dnia 14 sierpnia 2009, rej. FIO 1059)

Styczen - grudzien 20 l O zadanie "Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Szczecinie",
wspólfinansowane przez Urzad Miasta Szczecin (umowa o nr CRU 09/0001548 z dnia 25 marca
2009).

Maj 2010 - listopad 2010 zadanie "Do aktywnych swiat nalezy!" wspólfinansowane przez Urzad
Marszalkowski Województwa Zachodniopomorskiego (umowa nr WKEiS/lIIMS/D/4/l0 z dnia 12
maja 2010 i aneks z dnia 17.02.2010);

Styczen - grudzien 2011 zadanie "Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Szczecinie",
wspólfmansowane przez Urzad Miasta Szczecin (umowa o nr CRU 09/0001548).

Styczen 2012 - teraz zadanie "Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Szczecinie", wspólfmansowane
przez Urzad Miasta Szczecin (umowa o nr CRU 12/0000764/2012).

Maj 2012- teraz zadanie "Prowadzenie Programu Starszy Brat - Starsza Siostra", wspólfinansowane
przez Urzad Miasta Szczecin (umowa o nr CRU 12/0001857/2012).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4. Informacja, czy oferent/oferenci l) 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.

lNIE

Oswiadczam (-y), ze:

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

oferenta!oferentówl);

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy p8sieranie/niepobieraniel) oplat od adresatów zadania;

3) ~ t/ ~ .1). t/ l) . (
.
)

. . . ~ d dn. .OlerenolerencI Jes sa ZWIazany-m mmeJszaolerta o la ,

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

przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których

te dane dotycza, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

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

5) oferent/af€,l':'lHJ~)skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)/~!;;a( Ja)H 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/wlasciwa ewidencjal);
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7) wszystk~e podane w ofercie oraz zalacznikach infonnacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym

faktycznym.

.:>towarzY,;Zt f Ik~ '-o..ull'ES

70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 19
~egon81254411g,NIP851-28-01-670

KRS 0000134083
. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . ..

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferentów!)

<C::L (O CLo,--'l---Data... ... :. ... .. ... ... ... ... ... ... ....

Zalaczniki:
l. Kopiaaktualnegoodpisuz KrajowegoRejestruSadowego,innegorejestrulubewidencji24)
2. W przypadkuwyboruinnegosposobureprezentacjipodmiotówskladajacychofertewspólnaniz wynikajacyz
Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajacy upowaznienie do
dzialaniaw imieniuoferenta(-ów).

Poswiadczenie zlozenia oferty25)

Adnotacj e urzedowe25)

!)Niepotrzebne skreslic.
2)Rodzajem zadania jest jedno lub wiecej zadan publicznych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.
3)Kazdy z oferentów skladajacych oferte wspólna przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dolaczaja wlasciwe
pola.
4) Fonna prawna oznacza fonne dzialalnosci organizacji pozarzadowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej
okreslona na podstawie obowiazujacych przepisów, w szczególnosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne
ijednostki organizacyjne dzialajace na podstawie przepisów o stosunku Panstwa do Kosciola Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Panstwa do innych kosciolów i zwiazków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmuja prowadzenie dzialalnosci
pozytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straze pozarne oraz inne. Nalezy zaznaczyc
odpowiednia fonne lub wpisac inna.
5)Podac nazwe wlasciwego rejestru lub ewidencji.
6)W zaleznosci od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstal.
7) Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypelnienie nie obowiazkowe. Nalezy wypelnic jezeli
zadanie publiczne proponowane do realizacji ma byc realizowane w obrebie danej jednostki.
8)Nie wypelniac w przypadku miasta stolecznego Warszawy.
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