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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu

2. Rodzaj zadania publicznego1) 14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i
wychowanie

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska, Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000266321, Kod pocztowy: 61-809, Poczta: Poznań, Miejscowość: Poznań
, Ulica: Święty Marcin , Numer posesji: 80-82, Numer lokalu: 340, Województwo: wielkopolskie,
Powiat: Poznań, Gmina:m. Poznań, Strona www: http://www.zhp.wlkp.pl/, Adres e-mail:
biuro@zhp.wlkp.pl, Numer telefonu: 603-644-005,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Maciej Siwiak
 
Adres e-mail: skarbnik@zhp.wlkp.pl Telefon: 507-839-501

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Wspieranie przedsięwzięć mających na celu
upowszechnianie wiedzy na temat Wielkopolski wśród
dzieci i młodzieży. X Wielkopolski wZlot Wędrowników

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

29.06.2021 Data
zakończenia

30.06.2021
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3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Opis zadania

Projekt "X Wielkopolski wZlot Wędrowników " to projekt edukacyjny dla młodzieży w wieku 16-18
roku życia działającej w szeregach Związku Harcerstwa Polskiego, mającej swą przynależność do 38
Hufców Harcerskich leżących na terenie Wielkopolski. Zakłada on organizację jednodniowego zlotu,
którego program obejmował będzie szereg różnorodnych warsztatów, które rozwijać będą
uczestników w trzech sferach: duchowej, umysłowej i ciała. Program poza rozwijaniem pasji
popularyzować będzie wśród uczestników ideę stworzonych przez ONZ celów zrównoważonego
rozwoju. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w wybranych przez siebie warsztatach m.in.
*Warsztaty zero waste*
- promocja idei recyklingu;
- zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia ziemi i zmian klimatycznych;
- wzbudzenie kreatywności poprzez ponowne wykorzystanie odpadów oraz rzeczy pozornie
nieprzydatnych.
*Ekonsumpcja *
- zwrócenie uwagi na problem kończących się zasobów;
- zachęcenie do pracy na rzecz własnego zdrowia;
- nauczenie czytania etykiet i samoświadomości w kwestii zdrowych nawyków.
*Klimat się zmienia, ale media nie*
- kształtowanie postawy współodpowiedzialności za środowisko naturalne;
- zwrócenie uwagi na problem manipulacji reklamy i mediów;
- przedstawienie problemu mediów, które szerzą dezinformację, dotyczącą m.in. zmian;
klimatycznych.
*jak radzić sobie ze stresem?- zajęcia z psychologiem*
- przekazanie wiedzy na temat stresu i jego wpływu na zdrowie człowieka;
- przedstawienie sposobów radzenia sobie ze stresem;
- zdobycie praktycznych wskazówek i rad.
*Ekonomia jest kobietą*
- zapoznanie z pojęciem przedsiębiorczości;
- zapoznanie z programem GK i zachęcenie do korzystania z niego;
- zwrócenie uwagi na problem nierówności płci.
*Jak skutecznie zorganizować kampanię społeczną*
- poznanie poszczególnych etapów powstawania kampanii społecznej;
- zachęcenie do aktywnego życia obywatelskiego;
- zdobycie praktycznych wskazówek i rad.
*Warsztat z niepełnosprawnością*
- poznanie praktycznych wskazówek dotyczących pracy z osobami niepełnosprawnymi;
- przełamanie stereotypów.
*Rozwój liderski*
- poznanie pojęcia lider;
- rozwój predyspozycji do zarządzania i koordynowania zespołem;
- zdobycie wiedzy z zakresu organizowania efektywnych spotkań zespołu i własnej pracy.
*Stawianie i realizacja celów*
- doskonalenie umiejętności planowania i przewidywania;
- poznanie koncepcji formułowania celów i nauka wykorzystania jej w praktyce.
*Współpraca międzynarodowa*
- przybliżenie idei Celów Zrównoważonego Rozwoju;
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- przełamanie barier językowych;
- integracja międzynarodowa.
*Podstawy i zastosowanie metody design thinking*
- zaznajomienie z pojęciem design thinking
- nauka zastosowania metody w praktyce i zachęcenie do korzystania z niej w codziennym życiu
Proponowana tematyka zajęć pomoże uczestnikom w poznawaniu świata i ulepszeniu go tak, jak
mawiał twórca ruchu skautowego Robert Baden-Powell “Starajcie się zostawić ten świat choć
trochę lepszym, niż go zastaliście.
Uwieńczeniem całodniowego dnia warsztatów będzie koncert zorganizowany z okazji dziesiątej
rocznicy tegoż wydarzenia.
Promocją będzie zajmował się specjalnie utworzony zespół składający się z Instruktorów należących
do Chorągwi Wielkopolskiej.
PROMOCJA wydarzenia obejmować będzie:
- Ulotki informacyjne (rozsyłane drogą elektroniczną);
- Informacje o przedsięwzięciu na stronie Chorągwi Wielkopolskiej;
- Informacje na stronie Hufców należących do Chorągwi Wlkp;.
- Promocja wydarzenia na portalach społecznościowych Chorągwi Wlkp. i Hufców biorących udział
w projekcie;
- Strona wydarzenia na portalu społecznościowym facebook.
W projekcie weźmie udział ok. 200 uczestników z całej Wielkopolski.

Miejsce realizacji

Miejscem realizacji będzie Jarocin - miasto w Polsce w województwie wielkopolskim, położone na
Wysoczyźnie Kaliskiej. Jarocin to miasto jak żadne inne w Wielkopolsce kojarzy się z muzyką,
wolnością i młodzieżowa fantazją. Na terenie gminy i powiatu jarocińskiego działa wiele organizacji
pozarządowych, które są inicjatorami szeregu przedsięwzięć skierowanych do dzieci i młodzieży.
Jedną z nich jest Hufiec Jarocin im. Lotnictwa Polskiego, który należy do Chorągwi Wielkopolskiej.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba uczestników 200 lista uczestników

Organizacja warsztatów 11 Konspekty

Koncert 1 Zdjęcia

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
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Charakterystyka oferenta

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju
i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. ZHP wychowuje młodych ludzi na prawych,
aktywnych, zaradnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie
Harcerskim. Podstawą wychowania w ZHP są normy moralne, wywodzące się z uniwersalnych,
kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa. ZHP uznaje prawo każdego członka Związku do
osobistego wyboru systemu wartości duchowych.
Za główne cele swojego działania ZHP uznaje:
- stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego,
emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
- nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy po-szanowaniu jego
prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
- upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy,
sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
- stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad
podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi, upowszechnianie wiedzy o świecie
przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z
nieskażoną przyrodą.
ZHP realizuje swoje cele m.in. poprzez:
- prowadzenie całorocznej działalności wychowawczej, edukacyjnej oraz oświatowej wśród dzieci i
młodzieży, z wykorzystaniem harcerskiej metody wychowawczej,
- wypowiadanie się w sprawach dzieci i młodzieży,
- działania odpowiedzialne społecznie i etyczne środowiskowo, zgodnie z założeniami
zrównoważonego rozwoju,
- prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzi-nom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz prowadzenie działalności w za-kresie wyrównywania szans tych
rodzin i osób, resocjalizacja dzieci i młodzieży nieprzystosowanych społecznie,
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
- działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
- działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością, a w szczególności dotyczącą rehabilitacji i
rewalidacji osób niepełnosprawnych;
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- promocję i organizację wolontariatu,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania
czasu wolnego.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Chorągiew Wielkopolska prowadzi różnorodne formy doszkalające umożliwiające rozwój dzieci i
młodzieży. W ramach tych zajęć rokrocznie organizowane są szkolenia dla liderów środowisk
młodzieżowych (kursy przewodnikowskie, kursy drużynowych dla danej metodyki), kursy trenerów
organizacji (kursy kadry kształcącej) oraz warsztaty doskonalające związane z aktualnymi
problemami dzieci i młodzieży (zajęcia dot. wsparcia umiejętności komputerowych w zakresie pracy
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zdalnej, szkolenia z zakresu wsparcia psychologicznego w związku z pandemią COVID-19). W ramach
organizacji Wielkopolskiego wZlotu Wędrowników w poprzednich 9 edycjach prowadzone były
zajęcia edukacyjne z zakresu m.in. aktywności obywatelskiej, aktywności fizycznej, zdrowego trybu
życia, wzmacniania pozytywnych wzorców społecznych oraz różnorodne zajęcia hobbystyczne.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

KADROWE:
Warsztaty prowadzone będą przez profesjonalnych wykładowców posiadający wykształcenie
związane z tematyką przeprowadzanych zajęć (m.in. dietetyk, psycholog). Zajęcia prowadzić będą
również Instruktorzy Harcerscy w stopniach od przewodnika do harcmistrza posiadający wieloletnie
doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Posiadają oni również Odznaki Kadry kształcącej,
które pozwalają im na profesjonalne przeprowadzane zajęć i warsztatów. Są to pedagodzy,
terapeuci i socjoterapeuci posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Wszyscy prowadzący zajęcia oraz organizatorzy pracować będą jako wolontariusze.
RZECZOWE:
- Materace;
- Czajniki bezprzewodowe;
- Ekran;
- Projektor;
- Drukarki;
- Laptopy;

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Koncert (umowa zlecenie) 5 872,53    

2. Wynajem sali oraz nagłośnienia -
organizacja koncertu (faktura)

3 000,00    

3. Materiały programowe (m.in. art.
biurowe i papiernicze, tusze)

1 127,47    

4. Praca wolontariuszy - organizacja X
Wielkopolskiego Zlotu Wędrowników

3 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 13 000,00 10 000,00 3 000,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), 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;
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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* / inną
właściwą ewidencją* ;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;

7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Oświadczenie nr 1 (obligatoryjny - papierowo)
2. Oświadczenie nr 3 (obligatoryjny - papierowo)
3. Oświadczenie nr 4 (obligatoryjny - papierowo)
4. Oświadczenie nr 2 (obligatoryjny - papierowo)

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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