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OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*/

OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,

O KTÓRYCH MOWA ART. 14 UST. 1 i 2 USTAWY z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO i O WOLONTARIACIE (DZ. U. z 2016 R.
POZ. 239 i 395)

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach lub w przypisach.

W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać "nie dotyczy" lub przekreślić pole.

Zaznaczenie "*" np.: "Krajowym Rejestrze sądowym*/właściwą ewidencją*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład: "Krajowym Rejestrem Sądowym*/właściwą ewidencją*

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Urząd Miejski w Słupsku

2. Rodzaj zadania publicznego1) 16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

3. Tytuł zadania publicznego Dom Sąsiedzki: twórczo zakręceni

4. Termin realizacji zadania publicznego Data
rozpoczęcia 2018-08-01 Data

zakończenia 2018-12-31

II. Dane oferenta (-tów)

1. Nazwa oferenta (-tów), numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby lub adres do
korespondencji

Nazwa: Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE, Numer Krs: 0000363825, Kod pocztowy: 76-200, poczta: Słupsk,
Miejscowość: Słupsk, Ulica: PartyzantówNumer posesji: 33Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym dane osób
upoważnionych do składania wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer faksu)

Dane kontaktowe:
Adres Email: inspiracje@inspiruj.org, Numer telefonu: 59
723 51 20;
Adres strony: www.inspiruj.org,
Dane osób upoważnionych:
Imię i nazwisko:Małgorzata Łosiewicz, Adres Email:
m.losiewicz@inspiruj.org, Tel. 59 723 51 20;
Imię i nazwisko: Katarzyna Gajda, Adres Email:
k.gajda@inspiruj.org, Tel. 59 723 51 20;

3. Nazwa, adres i dane kontaktowe jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie publiczne, o którym
mowa w ofercie (należy wypełnić, jeżeli zadanie ma być realizowane przez oddział terenowy, placówkę lub inną jednostkę organizacyjną oferenta)

nie dotyczy
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4. Przedmiot działalności pożytku publicznego

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego
a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez:
a) prowadzenie całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży;
b) prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
c) upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizacja wolontariuszy do realizacji celów statutowych;
d) upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także prowadzenie działań
wspomagających rozwój demokracji i edukacji europejskiej;
e) wspieranie inicjatyw młodzieżowych;
f) wspieranie inicjatyw obywatelskich i przyczynianie się do budowania społeczeństwa obywatelskiego;
g) wspieranie i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem;
h) prowadzenie działań proekologicznych;
i) inicjowanie i realizowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i przeciwdziałających uzależnieniom;
j) działanie na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia;
k) działanie na rzecz tradycji i dziedzictwa narodowego;
l) prowadzenie działalności informacyjnej;
m) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
n) realizowanie innych zadań zgodnych z celami Stowarzyszenia, w tym zadania publiczne zlecone przez organy
administracji państwowej i samorządowej.

b) działalność odpłatna pożytku publicznego
Oferent nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

III. Informacja o sposobie reprezentacji oferenta (-tów)
wobec organu administracji publicznej, w tym imiona
i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania
oferenta(-tów) wobec organu administracji publicznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej2)

Małgorzata Łosiewicz,
Katarzyna Gajda,
Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch
członków zarządu działających łącznie.

IV. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja
przewidywanych kosztów zadania publicznego

1. Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji

W ramach projektu planujemy prowadzić Dom Sąsiedzki (miejsce otwartego na różnorodność osób i działań, tworzonego
przez lokalną społeczność w celu długofalowego wzmacniania jej aktywności i tożsamości) w formie otwartych spotkań
twórczych dla mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych nie-uczestników kultury, interaktywnych
form warsztatowych, zabaw twórczych rozwijających kreatywność i aktywność, happeningów oraz instalacji twórczych
angażujących mieszkańców oraz animacji w podwórkach na terenie działania Domu Sąsiedzkiego.

2. Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego
zadania
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Potrzeba realizacji projektu wynika z niewystarczającej oferty aktywnego i twórczego spędzania czasu przez słupszczan,
braku wiedzy lokalnej społeczności o sposobie życia mieszkańców, słabej więzi z miejscem zamieszkania oraz z sąsiadami.
Wysokie tempo życia, duża ilość zadań i obowiązków odbiera nam często możliwość bliższego poznania otoczenia, nie
dostrzegamy zmian zachodzących w sąsiedztwie, środowisku. W ankiecie przeprowadzonej wśród mieszkańców
Podgrodzia dotyczącej inicjatywy lokalnej w Parku przy ul. Powstańców Warszawskich słupszczanie wskazywali brak
oferty, która zintegrowałaby mieszkańców okolicy oraz brak zajęć zorganizowanych dla dzieci w czasie weekendów
(74,3%). Biorąc pod uwagę obecne trendy związane ze spędzaniem wolnego czasu, do których należą głównie aktywności
stacjonarne, takie jak czas spędzany przed komputerem bądź telewizorem, należy powziąć niezbędne kroki aby zatrzymać
rozwój tego, potencjalnie niebezpiecznego, trendu. Działania związane z aktywnym trybem życia, poznawanie dóbr
kulturowych i naturalnych odchodzi powoli w zapomnienie na rzecz aktywności w Internecie bądź przed telewizorem. Jak
wynika z badania budżetu czasu ludności, który został przeprowadzony przez Główny Urząd Statystyczny przeciętnie czas
roku życia przeznaczony na udział w sporcie i rekreacji to jedynie 1,7%, natomiast 10,8% stanowi czas przeznaczony na
zamiłowania osobiste, w które włącza się korzystanie z komputera, Internetu bądź gry towarzyskie. Czas odpoczynku waha
się w ciągu całej doby od 15,7% (wiek 35-44 lata) do 25,5% ( 65 lat i więcej). Jak wynika z badania coraz więcej czasu
poświęca się na obowiązki, a coraz mniej na odpoczynek. Dlatego tak ważne jest aby czas odpoczynku był to czas
spędzony wartościowo, w sposób aktywny i pouczający. Powaga problemu oraz szybkość jego rozwoju wskazuje na
natychmiastową konieczność zastosowania rozwiązań i wprowadzenia działań naprawczych, które mogą wpłynąć na
zmianę przyzwyczajeń oraz zmianę postawy odbiorców.
Niewystarczająca oferta zajęć twórczych i kulturalnych, brak otwartości, zajęcia organizowane w formie zamkniętej i w
sztywnych ramach oraz, przede wszystkim, brak form rodzinnych/międzypokoleniowych warsztatów, które znacząco
wpływają na rozwój i budowanie więzi wspólnotowych prowadzi do szybkiego spadku lub nawet zaniku zainteresowania
zajęciami oferowanymi obecnie dla mieszkańców. Oferta zajęć dla mieszkańców nie wychodzi naprzeciw ich
oczekiwaniom, nie widać działań w przestrzeni, mieszkańcy i mieszkanki nie mogą się rozwijać w każdej dziedzinie, która
może ich zainteresować. Obecnie z oferty kulturalnej korzystają głównie grupy zorganizowane (np. szkolne) co wskazuje
ponownie na brak dostosowania oferty dla innych potencjalnych uczestników.
Dom Sąsiedzki, który będzie bazą działań terenowych oraz miejscem spotkań znajduje się na ul. Partyzantów 33, na
terenie III obszaru problemowego Miasta Słupska. Problemy dotyczące sfery społecznej zdegradowanego obszaru, jakie
zdiagnozowano (dane z Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 -2015):
- Występuje bardzo wysoki poziom przestępczości, szczególnie narażone są rejony ulic Armii Krajowej i Podgórnej. Wśród
zdarzeń kryminalnych przytłaczającą większość stanowią przestępstwa drobne, jednocześnie bardzo uciążliwe dla
mieszkańców, a mianowicie kradzieże, akty przemocy i dewastacje mienia. Według informacji przekazanych przez
Komendę Miejską Policji w Słupsku wynika, że w 2011 r. na zdegradowanym obszarze popełniono 1144 zdarzeń. Wartość
omawianego wskaźnika wynosi: 260,1 (miasto Słupsk 62,7);
- Wysoki poziom ubóstwa, łącznie ze świadczeń w 2011 r. skorzystało 1432 osób zamieszkujących na obszarze
rewitalizowanym. Przy łącznej liczbie mieszkańców obszaru zdegradowanego wynoszącej 5396 – wartość wskaźnika
wynosi 265 os/1 tys. mieszkańców ( miasto Słupsk 47 os/1 tys.);
- Wysoki poziom długotrwałego bezrobocia, według danych Powiatowego Urzędu Pracy liczba osób długotrwale
bezrobotnych zameldowanych na obszarze rewitalizowanym na koniec stycznia 2011r. wynosiła 248. Wobec powyższych
danych stopa bezrobocia długotrwałego jest równa 7,22% ( miasto Słupsk 4,6%).
W związku z zasięgiem problemu działania w ramach projektu kierowane będą na następujących grup adresatów ze
szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych nie uczestników kultury:
1) Dzieci do 13 roku życia
Jest to grupa najbardziej chętna do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz poszukująca ciekawych alternatyw. Młody
wiek, otwarty umysł oraz energia rozpierająca dzieci zwiększa zaangażowanie w proponowane działania i aktywności. Jest
to niezwykle ważny etap w życiu młodego człowieka, nabywa on wtedy najwięcej przydatnych umiejętności a umysł jest
najbardziej chłonny. W tym wieku również najłatwiej nabywa się negatywnych przyzwyczajeń związanych z czasem
wolnym, które znacząco wpływają na wady postawy. Należy wiec uczyć pozytywnych nawyków, które będą miały znaczny
wpływ na dalsze życie zarówno w zakresie psychicznym i fizycznym, jak i społecznym.
Dom Sąsiedzki leży na granicy obszarów oddziaływania dwóch szkół podstawowych – NSP nr 7 na ul. Kilińskiego 38 (brak
danych) oraz SP nr 2 na ul. Pobożnego 2 (378 uczniów – dane z KO Gdańsk). Poprzez współpracę z Wydziałem Oświaty
Urzędu Miejskiego, z wymienionymi Szkołami Podstawowymi oraz pracownikami MOPR-u dotrzemy do osób najbardziej
potrzebujących
2) młodzież od 14 do 19 roku życia
Grupa bardzo ciekawa świata, lubująca się we wszelkich rzeczach, które stanowią odmianę od codzienności. Bardzo
aktywna, skłonna do zaangażowania w ciekawe działania. Jest to jednak także grupa dość roszczeniowa, najbardziej
skłonna do demoralizacji oraz zachowań społecznie nieakceptowalnych. Osoby w tym wieku bywają odizolowane,
wyobcowane, niepewne. Jest to ostatni moment aby wpłynąć na negatywne przyzwyczajenia oraz zmienić je na
pozytywne. W działaniach z tą grupą docelową ważne jest zainteresowanie ich działaniami w ramach projektu oraz
odpowiedni dobór działań promocyjnych. Młodzież, poprzez własne znajomości, spowoduje wirusową promocję zadania.
Dzieci i młodzież do 19 roku życia, według danych statystycznych na 2015 rok stanowią 15,9% ogółu populacji Miasta
Słupska.
Młodzież zaczyna poszukiwać czegoś nowego, uważa się za dorosłych, choć do dorosłości jeszcze im daleko. Chcemy
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zaproponować im możliwość spróbowania czegoś nowego, co może okazać się ich pasją, czymś, w czym będą regularnie
brali udział. Z doświadczenia wiemy, że „zarażenie” jednostki taką pasją może spowodować skierowanie swojej przyszłej
drogi właśnie w tym kierunku. Wiele takich osób, z którymi zaczęliśmy współpracę w wieku gimnazjalnym, dziś są
członkami naszego stowarzyszenia i aktywnie działają na rzecz mieszkańców naszego miasta.
3) mieszkańcy w wieku produkcyjnym
Jest to grupa najbardziej liczna, bo stanowiąca aż 61,5% populacji miasta. Jest to równocześnie grupa najbardziej
zapracowana, tym samym mająca najmniej czasu na rozrywki. Jej członkowie najczęściej wybierają aktywności, które
mogą wykonywać razem ze swoimi dziećmi, daje im to dodatkowy czas na integrację i zacieśnianie więzi rodzinnych.
Wśród członków tej grupy występują problemy z zaangażowaniem, są to osoby o wyrobionych przyzwyczajeniach i
poglądach, które niechętnie zmieniają. Odpowiednio dobrane działania, które będą miały pozytywny wpływ na rozwój nie
tylko fizyczny ale również psychiczny zarówno ich jak i ich dzieci, będą chętnie wykonywane. Biorąc pod uwagę grupę w
wieku produkcyjnym należy także wziąć pod uwagę osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Choć stopa bezrobocia maleje
nadal są osoby, które nie mają stałego dochodu, bądź jest on zbyt niski by pozwolić sobie na dodatkowe, często znaczne
wydatki związane z aktywnym spędzaniem wolnego czasu.
Tych adresatów będzie można podzielić na dwie grupy – grupę aktywną zawodowo, która poświęca dużo czasu na
obowiązki zawodowe i domowe, która jest przemęczona i zaczyna poddawać się szarej codzienności. Z tej grupy sporo
osób ucieka do alkoholu traktując go jako środek na „szarość”. Z tej grupy wywodzą się alkoholicy, którzy nie zdają sobie
sprawy z własnego problemu. Dla tej grupy nasza oferta będzie właśnie tą odskocznią, gdzie zamiast alkoholu będą mogli
uzależnić się od tworzenia, rozwijania kreatywności, wyobraźni, swoich pasji.
Drugą podgrupą będą osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne, które powoli zaczynają tracić wizję przyszłości, zaś
nadmiar wolnego czasu powoduje u nich ucieczkę w alkohol i inne zachowania zagrażające. W naszej pracy w trakcie
tworzenia programu ożywiania Podgrodzia spotkaliśmy się z wieloma ludźmi w znacznej mierze długotrwale
bezrobotnymi. Zajęcia z nami dawały im wiele radości, zawsze przychodzili dużo przed czasem, starali się dokładać
maksimum starań do działań, a także sami oferowali różne rozwiązania starając się być jednocześnie odpowiedzialnymi za
jego realizację (przykładem jest tutaj np. wprowadzenie grilla podczas pikników sąsiedzkich z jednoczesną opiekąa nad
nim lub propozycja stworzenia ulotek dla mieszkańców oraz odpowiedzialność za ich kolportaż, czy też udział w zbieraniu
podpisów od mieszkańców dzielnicy pod budżetem obywatelskim).
4) mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym
Członkowie tej grupy to 22,6% populacji miasta, który z roku na rok się powiększa. Są to osoby o utartych poglądach i
przyzwyczajeniach, jednak coraz większy odsetek członków tej grupy jest aktywny i angażuje się w życie społeczne i
kulturalne. Członkowie tej grupy miewają problemy ze zdrowiem, tak więc nie wszystkie dostępne na rynku aktywne
sposoby spędzania wolnego czasu połączonego z krajoznawstwem będą dostępne dla nich. Kolejnym problemem może
być koszt tego typu aktywności, który przekracza dostępny budżet nawet w przypadku osób chcących aktywnie spędzać
czas. Wieku członkom tej grupy wystarczy wskazać kierunek rozwoju, który chętnie obiorą zmieniając swoje
przyzwyczajenia.
Dotychczas zrealizowane cykle warsztatowe „Twórcze środy” oraz warsztaty międzypokoleniowe pokazały, że „źródło”
osób w tym wieku jest nie wyczerpane i zawsze się zajdą osoby, dla których nasza oferta będzie atrakcyjna. Wiemy
również z doświadczenia, że dużo seniorów wychodziło do nas na zajęcia otwarte w parku i były to osoby zarówno takie,
co wyszły tylko poobserwować, jak i takie, które aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Były też dumne babcie i dziadkowie
otoczeni gromadką wnucząt, które na odmianę korzystały z innej oferty przygotowanej specjalnie dla nich. Współpracując
w pobliskiej przestrzeni Domu Sąsiedzkiego z dwoma wspólnotami mieszkaniowymi zauważyliśmy, że seniorzy chętniej
angażują się w działania na rzecz własnego otoczenia, chętniej poświęcają czas na rozwijanie swoich pasji.
Bazując na różnorodnej grupie odbiorców planujemy otworzyć ofertę Domu Sąsiedzkiego na ich potrzeby indywidualne i
grupowe, rozwijając tym samym i budując więzi między jednostkami w taki sposób, aby tworzyły grupę.
W związku z różnorodnością grup odbiorców w trakcie promocji projektu oraz rekrutacji należy dobrać jak najbardziej
zróżnicowane i dostępne środki przekazu. Jednym z najskuteczniejszych form promocji i rekrutacji w związku z postępem
technicznym stał się Internet, w związku z tym informacje dotyczące projektu oraz rekrutacji będą umieszczane na stornie
internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych obsługiwanych przez stowarzyszenie. Aby uniknąć wykluczenia
cyfrowego potencjalnych odbiorców w działaniach promocyjnych wykorzystane zostaną również lokalne media takie jak
gp24.pl, Radio Słupsk, Radio Fama, planuje się także kolportaż plakatów i ulotek promujących działania projektowe jako
uzupełnienie promocji, który, jak wynika z naszego doświadczenia w działaniu na tym terenie, okazuje się jednym z
najbardziej skutecznych sposobów promocji wszelkich działań. Rekrutacja będzie się odbywać za pośrednictwem strony
internetowej, telefonicznie, bądź osobiście w siedzibie stowarzyszenia.
Rekrutacja oraz promocja będą odbywały się również podczas działań terenowych, happeningów lub tworzenia instalacji
w terenie, zapewniając tym samym maksymalny zasięg promocji wśród osób, które nie korzystają z żadnej z powyższych
form promocji oraz dostępnych kanałów rekrutacji.
Dotarcie do jak największej ilości osób oraz poznanie ich oczekiwań i potrzeb zapewni działania bardziej dopasowane do
aktualnych potrzeb wszystkich mieszkańców, nie tylko tych aktywnych, którzy już stanowią uczestników oraz mają
wyrobione gusty.
Ze względu na różnorodność działań (ze szczególnym uwzględnieniem działań terenowych w postaci instalacji, animacji i
happeningów) oraz grup docelowych występuje konieczność wielotorowych działań promocyjnych oraz rekrutacyjnych,
które zapewnią ofertę dostosowaną do potrzeb. Oferta Domu Sąsiedzkiego docelowo ma być stale współtworzona oraz
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angażująca mieszkańców - tworzona przez nich dla nich.
Planujemy, aby szerokie spektrum działań (zarówno warsztatowych jak i terenowych) otworzyło mieszkańców oraz
zachęcało do większego zaangażowania w życie kulturalne. Podczas działań planujemy nie tylko gościć u uczestników
działań (np. na podwórkach) ale także aktywnie zapraszać ich do Domu Sąsiedzkiego, jako miejsca spotkań, działania,
aktywności.

3. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego,
w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania3)

nie dotyczy

4. Zakładany (-ne) cel (-e) realizacji zadania publicznego

Cel główny:
Stworzenie oferty i zwiększenie dostępności do działań kulturalnych dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem
dotychczasowych nie-uczestników kultury, poprzez organizację szerokiego spektrum zróżnicowanych działań terenowych
oraz otwartych spotkań twórczych dla osób zamieszkujących miasto Słupsk w okresie 5 miesięcy.

Cele szczegółowe projektu:
- znaczny wzrost ekspresji twórczej wśród uczestników działań na przestrzeni 5 miesięcy
- rozwój umiejętności artystycznych wśród uczestników działań na przestrzeni 5 miesięcy
- zdecydowane wzmocnienie pozytywnych postaw, wzmocnienie pewności siebie wśród uczestników działań na
przestrzeni 5 miesięcy
- zdecydowane podniesienie zaradności osobistej wśród uczestników działań na przestrzeni 5 miesięcy
- promowanie modelu rodzinnego spędzania czasu wolnego wśród uczestników działań na przestrzeni 5 miesięcy
- zdecydowane podniesienie dobrego samopoczucia poprzez zabawę wolną od nałogów wśród uczestników działań na
przestrzeni5 miesięcy
- znaczny wzrost umiejętności komunikacyjnych i adaptacji w grupie wśród uczestników działań na przestrzeni 5 miesięcy
- znaczny wzrost świadomości o systemie wartości wśród uczestników działań na przestrzeni 5 miesięcy
- znaczny wzrost umiejętności wyrażania emocji wśród uczestników działań na przestrzeni 5 miesięcy
- zapoznanie mieszkańców z atrakcyjnymi formami spędzania wolnego czasu wśród uczestników działań na przestrzeni 5
miesięcy
- rozbudzenie zainteresowania mieszkańców działaniami na rzecz społeczności lokalnej wśród uczestników działań na
przestrzeni 5 miesięcy
- zwiększenie dostępności do kultury wśród uczestników działań na przestrzeni 5 miesięcy
- zwiększenie stopnia integracji środowiska sąsiedzkiego wśród uczestników działań na przestrzeni 5 miesięcy
- budowanie więzi sąsiedzkich opartych na zrozumieniu, pomocy i życzliwości wśród uczestników działań na przestrzeni 5
miesięcy
- wzrost integracji międzypokoleniowa wśród uczestników działań na przestrzeni 5 miesięcy
- przeciwdziałanie przemocy i profilaktyka uzależnień wśród uczestników działań na przestrzeni 5 miesięcy

Cele zostaną zrealizowane poprzez organizację bezpłatnych zajęć (dyżurów) i warsztatów specjalnych o charakterze
kulturalnym oraz animacji, warsztatów interaktywnych, instalacji artystycznych i happeningów terenowych z udziałem
uczestników. Ze względu na wielotorowość i otwartość działań określenie konkretnej liczby uczestników wszystkich
działań łącznie jest trudna do określenia.

5. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego (należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego - czy będą trwałe oraz
w jakim stopniu realizacji zadania przyczyni się do osiągnięcia jego celu)
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Rezultaty twarde:
- 9 warsztatów dodatkowych
- 1 raport monitoringu
- 1 galeria zdjęć
- 100 ulotek i plakatów
- min. 3 spotkania plenerowe integrujące lokalną społeczność (happeningi, animacje w plenerze)
- min. 1 plener twórczy integrujące lokalną społeczność
- min. 150 godzin zajęć twórczych, stacjonarnych (w sali warsztatowej Domu Sąsiedzkiego) odpowiadających na potrzeby
uczestników

Rezultaty miękkie:
- znaczne zwiększenie ekspresji twórczej u uczestników programu
- znaczne zwiększenie umiejętności artystycznych;
- znaczne wzmocnienie pozytywnych postaw, wzmocnienie pewności siebie;
- znaczne podniesienie zaradności osobistej;
- znaczne podniesienie dobrego samopoczucia poprzez zabawę wolnej od nałogów;
- znaczny wzrost umiejętności komunikacyjnych i adaptacji w grupie;
- znaczny wzrost świadomości o systemie wartości;
- nabycie umiejętności wyrażania emocji;
- znaczne zwiększenie świadomości o możliwościach atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu;
- znaczne zwiększenie zainteresowania mieszkańców działaniami na rzecz społeczności lokalnej;
- znaczne zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży, seniorów do kultury
- stworzenie trwale działających grup wolontariackich;
- zwiększenie integracji środowiska sąsiedzkiego;
- zwiększenie więzi sąsiedzkich opartych na zrozumieniu, pomocy i życzliwości;
- zwiększenie integracji międzypokoleniowej

Głównym źródłem informacji o osiągnięciu wskaźników będą między innymi: kupony i ankiety ewaluacyjne, materiały
wypracowane podczas działań i po ich zakończeniu, a także sprawozdania z poszczególnych etapów działania,
dokumentacja fotograficzna, materiały wideo, umowy z wykonawcami, umowy wolontariackie.

Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego4)

Zakładane rezultaty zadania
publicznego

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

6. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego (opis musi być spójny z harmonogramem; ponadto opis
powinien zawierać liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie,
liczba odbiorców; przy opisie działania oferent może dokonać analizy wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania publicznego)

1. Promocja działań
Działanie obejmuje:
przygotowanie materiałów promocyjnych takich jak projekt plakatów i ulotek, wydruk
materiałów, przygotowanie materiałów prasowych i spotkań informacyjnych. Promocja projektu w
lokalnych mediach (TV Słupsk, Kanał 6, Radio Koszalin, Radio Fama, Głos Pomorza, Gryf24.pl, GP24.pl, ), poprzez media
elektroniczne i internetowe, poprzez plakaty i ulotki kolportowane na terenach objętych działaniem projektu.
Umieszczanie bieżących informacji o realizacji projektu na stronie internetowej stowarzyszenia oraz na portalach
społecznościowych zgodnie z zapisami umowy dotyczącymi promocji informacji z UM. Przygotowanie i publikacja galerii
zdjęć. Przygotowanie i publikacja materiału wideo.
2. Dom Twórczo Zakręcony
Ideą Domu Sąsiedzkiego jest kreowanie miejsca otwartego na różnorodność osób i działań, tworzonego przez lokalną
społeczność w celu długofalowego wzmacniania jej aktywności i tożsamości. Dom sąsiedzki to centrum aktywności, które
animuje działania dla najbliższej społeczności. Daje mieszkańcom poczucie budowania wspólnoty, wpływania na jej kształt
oraz zachęca do tworzenia wspólnej przestrzeni i dbanie o nią od 2014 roku. Zależy nam na tym, aby otworzyć przestrzeń
warsztatową i pozwolić mieszkańcom i mieszkankom rozwijać się w dowolnej dziedzinie. Dotychczas warsztaty były
skoncentrowane na rozwoju konkretnych umiejętności czy tworzeniu konkretnych dzieł. Dotyczy to również oferty
słupskich instytucji.

W ramach projektu planujemy kontynuować działania DS w formie otwartych spotkań twórczych ze szczególnym
uwzględnieniem dotychczasowych nie-uczestników kultury. Podczas spotkań mieszkańcy zamiast uczestniczyć w
konkretnych sformalizowanych warsztatach będą mieli możliwość dać upust własnej energii twórczej za pomocą
dostępnych materiałów oraz wsparciu osoby odpowiedzialnej za działanie Domu Sąsiedzkiego. W ten sposób uczestnicy
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będą mieli możliwość rozwijać się pod okiem eksperta w wybranym przez siebie kierunku.
3. O! Kultura w plenerze
1 plenerowe spotkanie twórcze oraz 3 spotkania animacyjnych dla rodzin w centrum miasta i w podwórkach. Strefa chillu,
zabawy oraz pracy twórczej (stoiska warsztatowe, prowadzący, materiały, sprzęt animacyjny). Formuła otwarta dla
wszystkich. Dodatkowo gry, konkursy i zabawy tematyczne.
4. Monitoring i ewaluacja
W trosce o prawidłowy przebieg projektu i jakość prowadzonych działań, realizowany będzie monitoring i ewaluacja ex
post wg. przygotowanego planu i narzędzi w oparciu o kryteria, takie jak: trafność, skuteczność i oddziaływanie.
Celami ewaluacji projektu są: doskonalenie realizacji projektu, poprzez dostarczanie informacji służących
zwiększeniu jego efektywności, zidentyfikowanie słabych i mocnych stron projektu (ze szczególnym
uwzględnieniem doboru metod badawczych i ich realizacji), określenie stopnia zgodności realizacji celów i rezultatów
projektu z przyjętymi założeniami, ocena stopnia osiągnięcia rezultatów twardych i miękkich oraz wypracowanie
rekomendacji dla grantodawcy.

Działania:
- opracowanie planu ewaluacji
- przygotowanie narzędzi (ankiet/kuponów ewaluacyjnych dla uczestników )
- opracowanie raportu

7. Harmonogram na rok 2018
(należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań; w przypadku oferty wspólnej obok nazwy działania należy podać nazwę oferenta
realizującego dane działanie; w przypadku większej liczby działań istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy; w przypadku zadania realizowanego w okresie
dłuższym niż jeden rok budżetowy należy dołączyć załącznik nr 1.1 do oferty dla każdego roku odrębnie)

Lp.
Nazwa działania (w przypadku oferty wspólnej

przy nazwie działania należy wskazać oferenta
odpowiedzialnego za realizację działania

Planowany termin realizacji Zakres działania realizowany przez
podmiot niebędący stroną umowy5)

1 Promocja działań Od: 2018-08-01
Do: 2018-12-31

nie dotyczy

2 Dom Twórczo Zakręcony Od: 2018-08-01
Do: 2018-12-31

nie dotyczy

3 O! Kultura w plenerze Od: 2018-08-01
Do: 2018-12-31

nie dotyczy

4 Monitoring i ewaluacja Od: 2018-08-01
Do: 2018-12-31

nie dotyczy
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8. Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 2018

Kategoria
kosztów

Rodzaj kosztów
(należy uwzględnić wszystkie

planowane koszty,
w szczególności zakupu usług,
zakupu rzeczy, wynagrodzeń)

Liczba
jednostek

Koszt
jednostkowy

(w zł)

Rodzaj
miary

Koszt całkowity
(w zł)

z wnioskowanej
dotacji
(w zł)

z innych
środków

finansowych6)

(w zł)

z wkładu
osobowego7)

(w zł)

z wkładu
rzeczowego8); 9)

(w zł)

Numer(y) lub
nazwa(-wy)

działania(-łań)
zgodnie z

harmonogram
em

I Koszty merytoryczne10)

Nr
poz.

Koszty po
stronie:
Stowarzyszenie
Rozwoju
INSPIRACJE
(nazwa oferenta)

1.

Zakup
materiałów na
zajęcia: materiały
papiernicze,
plastyczne,
drobne materiały
budowlane, itp.
oraz koszty
przesyłki) 5 mc x
500 zł

5 500,00 zł miesiąc 2 500,00 zł 2 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2, 3

2.

Koszty
utrzymania
Domu
Sąsiedzkiego
(energia
elektryczna,
wywóz śmieci,
woda,ścieki)

5 100,00 zł mc 500,00 zł 0,00 zł 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1, 2, 3, 4
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3.

Wolontariusze:
pomoc w
organizacji
pleneru
twórczego
(umowa
wolontariacka, 5
osób x 20h x
25,00 zł)

100 25,00 zł os/godz 2 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2 500,00 zł 0,00 zł 3

4.

Wolontariusze:
kolportaż
materiałów
promocyjnych
(umowa
wolontariacka, 2
osoby x 10h x 25
zł)

20 25,00 zł os/godz 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 500,00 zł 0,00 zł 1

5.

Wolontariat:
opracowanie
graficzne
materiałów
promocyjnych
(umowa
wolontariacka: 1
os x 10h x 25 zł)

10 25,00 zł os/godz 250,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 250,00 zł 0,00 zł 1, 2, 3, 4

6.

Wolontariat:
pomoc
organizacyjna (2
osoby x 100h x
25 zł)

200 25,00 zł os/godz 5 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł 1, 2, 3, 4

7.

Wynagrodzenie
osób
prowadzących DS
(umowa cywilno-
prawna, 5 mc x
700 zł)

5 600,00 zł miesiąc 3 000,00 zł 3 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2, 3
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8.

Wynagrodzenie
osób
prowadzących
warsztaty
dedykowane
(umowa cywilno-
prawna, 9 x 400
zł)

9 500,00 zł warszt
at 4 500,00 zł 4 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2, 3

9.

Wolontariat:
prowadzenie
warsztatów
plenerowych (2
osoby x 4h x 2
wydarzenia x 100
zł) umowa
wolontariacka

16 100,00 zł os/godz 1 600,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 600,00 zł 0,00 zł 3

10.

Materiały
animacyjne na
potrzeby
animacji
terenowych
(chusty, piłki,
pachołki, koszty
przesyłki)

1 400,00 zł kpl 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3

11.

Wynagrodzenie
animatorów
podczas spotkań
plenerowych (um
cywilno prawna 3
wydarzeń x
350,00 zł)

3 400,00 zł wydarz
enie 1 200,00 zł 1 200,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3

12.

Zakup namiotu
/pawilonu na
wydarzenia
plenerowe

1 800,00 zł kompl
et 800,00 zł 800,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2, 3

Razem: 22 750,00 zł 12 400,00 zł 500,00 zł 9 850,00 zł 0,00 zł  
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II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne11)

Nr
poz.

Koszty po
stronie:
Stowarzyszenie
Rozwoju
INSPIRACJE
(nazwa oferenta)

1. 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

2.

Monitoring i
ewaluacja
(wolontariat - 1
osoba x 70h x 50
zł)

70 50,00 zł os/godz 3 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3 500,00 zł 0,00 zł

 

3.

Obsługa
księgowa
(wolontariat 1 os
x 70,00h x
50 zł)

70 50,00 zł os/godz 3 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3 500,00 zł 0,00 zł

 

4.

Koordynator
projektu -
umowa cywilno-
prawna 5 mc x
200 zł brutto
brutto

5 200,00 zł miesiąc 1 000,00 zł 600,00 zł 400,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

 

Razem: 8 000,00 zł 600,00 zł 400,00 zł 7 000,00 zł 0,00 zł  

III Planowane koszty
poszczególnych
oferentów ogółem12):

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE:
(nazwa oferenta 1) 30 750,00 zł 13 000,00 zł 900,00 zł 16 850,00 zł 0,00 zł

Ogółem: 30 750,00 zł 13 000,00 zł 900,00 zł 16 850,00 zł 0,00 zł
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9. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

Lp. Nazwa źródła Wartość

1 Wnioskowana kwota dotacji 13 000,00 zł

2 Inne Środki finansowe ogółem13):
Należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1-2.4)

900,00 zł

2.1 Środki finansowe własne13) 900,00 zł

2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania
publicznego13)

0,00 zł

2.3 Środki finansowe z innych źródeł publicznych13), 14) 0,00 zł

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej
lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych,
który(-ra, -re) przekazał(a, y) lub przekaże(-żą) środki
finansowe):
nie dotyczy

2.4 Pozostałe13) 0,00 zł

3 Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)

16 850,00 zł

3.1 Wkład osobowy 16 850,00 zł

3.2 Wkład rzeczowy15) 0,00 zł

4 Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania
publicznego 16)

42,28 %

5 Udział innych środków finansowych w stosunku do
otrzymanej kwoty dotacji17)

6,92 %

6 Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku
do otrzymanej kwoty dotacji18)

129,62 %
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10. Informacja o zamiarze odpłatnego wykonania zadania (Jeżeli oferent (-ci) przewiduje (-ą) pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców
zadania należy opisać, jakie będą warunki pobierania tych świadczeń, jaka będzie wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka będzie
łączna wartość świadczeń)

nie dotyczy

11. Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego (Należy opisać kwalifikacje osób oraz ich
sposób zaangażowania w realizację poszczególnych działań, z uwzględnieniem wolontariuszy oraz członków stowarzyszeń świadczących pracę społecznie)

Robert Chomicki - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju INSPIRACJE,socjolog, grafik. Organizator wielu
wydarzeń otwartych, integracyjnych dla mieszkańców i innych organizacji. Animator, trener i koordynator projektów,
szkoleń i warsztatów. Prowadzi i koordynuje szkolenia w zakresie komunikacji, angażowania mieszkańców i wolontariuszy,
aktywista.

Małgorzata Łosiewicz - socjolog miasta, pedagog z wieloletnią praktyką wychowawczą. Animator czasu wolnego,
instruktor i koordynator szkoleń
i warsztatów m. in. z zakresu pedagogiki dramy, arteterapii, dogoterapii, pracy twórczej z dziećmi, metod pracy z dziećmi
niepełnosprawnymi. Animatorka i koordynatorka wolontariatu, prowadzi warsztaty twórcze i projekty edukacyjne dla
dzieci, młodzieży osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi i koordynuje szkolenia i warsztaty z zakresu komunikacji,
angażowania mieszkańców i wolontariuszy, metod pracy twórczej, animacji czasu wolnego i animacji kultury oraz kursy
wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.

Katarzyna Gajda - Koordynuje działanie świetlic wiejskich w Gm. Słupsk, prowadzonych przez Stowarzyszenie. Odpowiada
za pracę wychowawczą i dydaktyczną. Koordynuje współpracę ze środowiskiem lokalnym, aktywizuje mieszkańców.
Prowadzi zajęcia z choreoterapii, tańców integracyjnych z elementami dramy oraz warsztaty rękodzielnicze. Prowadzi
zajęcia nauki języków obcych wykorzystując techniki szybkiego uczenia się. Koordynuje prace klubów wolontariusza.
Doświadczona pedagożka i filolożka (j. angielski) oraz tłumaczka. Wcześniej uczestniczka, obecnie prowadząca szkolenia i
warsztaty z zakresu artterapii. Doświadczona animatorka.

Wolontariusze - studenci, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, osoby dorosłe: pedagodzy, kulturoznawcy, muzycy,
aktorzy, pasjonaci historii Pomorza, antropolodzy kultury.

12. Wycena wkładu osobowego przewidzianego do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego (Należy opisać sposób
wyceny wkładu osobowego7), który zostanie zaangażowany przy realizacji zadania wraz z podaniem cen rynkowych, na których podstawie jest szacowana jego
wartość)

Wycena wkładu osobowego nastąpiła na podstawie ogólnodostępnych stawek rynkowych, informacji odnośnie
przeciętnego wynagrodzenia za świadczenie podobnej pracy oraz doświadczenia.

13. Wkład rzeczowy przewidziany do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego (Należy szczegółowo opisać zasady oraz
sposób wykorzystania wkładu rzeczowego 9)w realizację poszczególnych działań oraz, o ile kalkulacja przewidywanych kosztów obejmowała wycenę wkładu
rzeczowego, opisać sposób jego wyceny wraz z podaniem cen rynkowych lub zasad wyliczenia, na których podstawie jest szacowana jego wartość)

Szczegółowy opis zasad oraz sposób wykorzystania wkładu rzeczowego w realizację poszczególnych działań
Stowarzyszenie posiada na swoim wyposażeniu następujące rzeczy, które zamierza wykorzystać w realizacji zadania:
- w pełni wyposażone pomieszczenia warsztatowe przygotowane do pracy grupowej
- zestaw nagłośnieniowy: mikser, dwie kolumny aktywne, dwie kolumny pasywne, statywy, mikrofony bezprzewodowe,
przewodowe, mikroporty
- 4 laptopy
- zestawy gier planszowych
- aparat fotograficzny
- sprzęt biurowy - kserokopiarka, laminarka, bindownica
- urządzenie poligraficzne
- samochód służbowy
- kamera 4K z zestawem nagłośnieniowym i oświetleniem
- drobny sprzęt animacyjny (zestaw podstawowy, w tym m.in. mini kręgle)
- oprogramowanie do obróbki grafiki oraz montażu wideo
- pozostały sprzęt multimedialny
- namioty 3x3m oraz 3x6m
- wyposażenie stanowisk warsztatowych (stoły warsztatowe, trybunki, flipcharty, potykacze, itp.)
Kalkulacja przewidywanych kosztów obejmuje wycenę wkładu rzeczowego, opis sposobu jego wyceny wraz z podaniem
cen rynkowych lub zasad wyliczenia, na podstawie których szacowany jest koszt
nie dotyczy

14. Inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych
kosztów oraz oświadczeń zawartych na końcu oferty
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Działania przewidziane w projekcie zostały tak opracowane, aby zaangażować jak największą liczbę uczestników o różnych
zainteresowaniach. Daje to możliwość realizacji celów projektu na szerszym polu. Uczestnicy będą mogli również wybierać
działania, nie zostaną przypisani do jednej grupy.
Dodatkowa informacja dotycząca budżetu – wszelkie kwoty dotyczące wynagrodzenia podawane są w wartościach brutto
z narzutami.

15. Informacje o wcześniejszej działalności oferenta (-tów) w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, w tym
informacje obejmujące dotychczasowe doświadczenia oferenta (-tów) w realizacji podobnych zadań publicznych

Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego od 2014 roku.

Stowarzyszenie realizowało podobne przedsięwzięcia w ramach zadań Letnie Pikniki Sąsiedzkie, realizując koncerty
podczas pikników w Parku Powstańców Warszawskich (2011 - 2016), podczas Nocy Kupały pod Basztą Czarownic (2012 i
2013r) oraz podczas Festynu rodzinnego w Bydlinie (2016 r.)
"Centrum Aktywności Lokalnej - Bydlino" - W ramach zadania prowadzone jest centrum aktywności lokalnej w formie
świetlicy dla mieszkańców Bydlina. W ramach projektu realizowane są różnorodne działania służące aktywizowaniu,
integrowaniu, rozwijaniu umiejętności interpersonalnych oraz zainteresowań. Projekt w wartości 49 680,00 zł jest
realizowany na przestrzeni 2 lat od lutego 2016 do grudnia 2017.
"Centrum Aktywności Lokalnej - Siemianice" - W ramach zadania prowadzone jest centrum aktywności lokalnej w formie
świetlicy dla mieszkańców Siemianic. W ramach projektu realizowane są różnorodne działania służące aktywizowaniu,
integrowaniu, rozwijaniu umiejętności interpersonalnych oraz zainteresowań. Projekt w wartości 79 916,20 zł jest
realizowany na przestrzeni 2 lat od lutego 2016 do grudnia 2017.
Półkolonie letnie – Aktywna wieś Bydlino – „Cudze chwalicie – swego nie znacie!”, projekt dotyczył realizacji aktywnego
wypoczynku dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. Głównym założeniem projektu było przybliżenie spuścizny
kulturowej regionu, w którym uczestnicy mieszkają. Działania projektowe zawierały aktywne formy wypoczynku
połączone z poznawaniem historii i kultury regionu. Projekt o wartości 3840,00 zł przeprowadzono w sierpniu 2016 roku.
Półkolonie letnie – Aktywna wieś Siemianice – „Cudze chwalicie – swego nie znacie!”, projekt dotyczył realizacji
aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. Głównym założeniem projektu było przybliżenie
spuścizny kulturowej regionu, w którym uczestnicy mieszkają. Działania projektowe zawierały aktywne formy wypoczynku
połączone z poznawaniem historii i kultury regionu. Projekt o wartości 5120,00 zł przeprowadzono w sierpniu 2016 roku.
Letnie Pikniki: Sąsiedzkie Soboty – cykliczne pikniki, których głównym celem jest integracja środowiska sąsiedzkiego
mieszkańców i mieszkanek miasta, wzbudzanie zaangażowania oraz aktywizacja. Projekt o wartości 16 600,00 zł był
realizowany w 2015.
Niepełnosprawni w Ratuszu: artystyczne wariacje – projekt realizowany na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia
twórcze w ramach projektu odbywały się w różnych częściach Ratusza, dając tym samym osobom z
niepełnosprawnościami dostęp zarówno do kultury, jak i do części budynku zazwyczaj wyłączonych z użytku. Projekt o
wartości 15 000,00 zł zrealizowano w 2015 roku.
Zaplątany Słupsk: miejskie kreacje – w ramach projektu przeprowadzono warsztaty upcyklingu i urban knittiningu oraz
instalacje w przestrzeni miejskiej. Celem projektu było zaangażowanie mieszkanek i mieszkańców do aktywnego udziału w
kulturze oraz integracja. Projekt o wartości 8000,00 zł realizowano w 2016 roku.
Nie w pełni sprawna przestrzeń – projekt o wartości 4000,00 zł był realizowany w 2016 roku. Polegał na zaangażowaniu
osób z niepełnosprawnościami do wspólnego badania przestrzeni miejskiej poprzez spacery badawcze, w szczególności
pod względem dostępności przestrzeni.
Miejski chill na trawie - 2017 r - w ramach projektu zorganizowano 3 wydarzenia muzyczne w parku przy pl. Powstańców
Warszawskich , wartość dofinansowania: 9000,00 zł

więcej działań: www.inspiruj.org

Oświadczam(-my)20), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta (-
tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego*;
3)oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
4)oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II. niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych
osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne
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oświadczenia zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
8) Oświadczam, że dysponuję rachunkiem bankowym o numerze: .

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

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

..................................................................
(Czytelny podpis osoby upoważnionej lub
podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu oferentów)

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

Załączniki:
1.1. Harmonogram21)*.
1.2. Kalkulacja przewidywanych kosztów21)*.
1.3. Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa
handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
1.4. W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z
oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający
osobowość prawną oferenta; nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej
nieprowadzących działalności gospodarczej. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie
od tego, kiedy został wydany. (fakultatywny - niezłożony)

1) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy oferta została złożona w związku z ogłoszonym przez organ otwartym konkursem ofert. Należy wskazać rodzaj zadania,
o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r . o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wynikający z ogłoszenia o otwartym
konkursie ofert.
2) Należy określić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo czy też inna podstawa.
3) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.
4) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał te informacje jako obowiązkowe.
5) Dotyczy zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6) Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.
7) Wkładem osobowym są praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego.
8) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał podanie tych informacji jako obowiązkowe.
9) Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa
świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) planowana do wykorzystania w realizacji
zadania publicznego.
10) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego. w przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla
każdego oferenta oddzielnie. w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
11) Należy wpisać koszty obsługi zadania, które są związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym z obsługą
finansową i prawną projektu. w przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego oferenta oddzielnie. w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
12) Dotyczy oferty wspólnej. w przypadku większej liczby oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
13) Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
14) Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych.
15) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy kalkulacja przewidywanych kosztów obejmowała wycenę wkładu rzeczowego.
16) Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
17) Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
18) Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
19) Pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania jest realizowane wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego.
20) Katalog oświadczeń jest otwarty.
21) Jedynie w przypadku zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy.
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