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
2. Rodzaj zadania publicznego1)

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu
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: Fundacja Grupa Inicjatywna Pałac Posada, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs:
0000776889, Kod pocztowy: 62-530, Poczta: Kazimierz Biskupi, Miejscowość: Kazimierz Biskupi,
Ulica: Posada, ul. Brzechwy, Numer posesji: 17, Województwo: wielkopolskie, Powiat: koniński,
Gmina: Kazimierz Biskupi, Strona www: , Adres e-mail: annamajer.biznes@gmail.com, Numer
telefonu: 602190068,
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)

Anna Majer
Adres e-mail: annamajer.biznes@gmail.com Telefon:
602190068

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Poznaję bliżej moją Wielkopolskę /2. Wspieranie
przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie wiedzy
na temat Wielkopolski wśród dzieci i młodzieży

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

01.08.2021

Data
zakończenia
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17.10.2021

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Opis zadania
Projekt ma na celu edukację dzieci i młodzieży poprzez realizację wycieczek edukacyjnych po
Wielkopolsce w miejsca ciekawe historycznie i przyrodniczo. Realizować będziemy działanie w
zakresie wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat Wielkopolski
wśród dzieci i młodzieży. Poprzez realizację wycieczek dzieci i młodzież z Powiatu Konińskiego
poznają zabytki wielkopolski i historię ciekawych miejsc. Ponadto odwiedzimy miejsca w których
można przejść śladami Questów w Wielkopolsce. Jest to ciekawa forma edukacyjna w szczególności
z naszego powiatu gdzie tej formy edukacji jest bardzo mało. Zadanie ma szczególne znaczenie po
okresie izolacji związanej ze zdalnym nauczaniem, ta forma edukacji jest najbardziej odpowiednia w
obecnym czasie z uwagi na to, że dzieci przesycone są siedzeniem na miejscu i przebywaniem w
odosobnieniu w swoich miejscowościach w szczególności dotyczy to dzieci w środowiskach
wiejskich. Zajęcia planujemy muzeum w Kórniku, muzeum Zamek Gołuchowie, Poznań, Śmiełów.
Realizację projektu przewidujemy w okresie od czerwca do sierpnia 2021 i realizowany będzie dla
40 dzieci i młodzieży. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie poprzez strony internetowe,
media społecznościowe, informacje przesyłane do Gmin i Sołectw. Pierwszeństwo będą miały dzieci
z obszarów wiejskich oraz z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na wszelkich
materiałach promocyjnych znajdować się będzie informacja o otrzymanej dotacji ze środków
budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Miejsce realizacji
Realizacja projektu odbywać się będzie w Posadzie w biurze fundacji jednak wszystkie zadania poza
administracyjnymi odbywać się będą w na wyjazdach.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży
na temat zabytków i walorów
przyrodniczych Wielkopolski

40

karty wywiadu

Zwiększenie ilości zajęć edukacyjnych
realizowanych w muzeach.

4

dokumenty księgowe,
zdjęcia

Zajęcia edukacyjne na trasie questów
w Wielkopolsce

2

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
Fundacja powstała w marcu 2019 roku. Wcześniej wszelkie działania prowadzone były przez nas
jako grupa nieformalna pod nazwą Grupa Inicjatywna Pałac Posada. Dotychczas realizowaliśmy
działania z środków finansowych wolontariuszy, sponsorów lub dzięki współpracy z innymi
większymi organizacjami oraz dzięki mikro dotacją Wielkopolska Wiara. Udało nam się tym
sposobem zorganizować: spotkanie z Mikołajem dla dzieci, bal przebierańców dla dzieci i rodziców,
warsztaty z udzielania pierwszej pomocy we współpracy z OSP Konin Chorzeń, Warsztaty dla dzieci i
rodziców na temat bezpieczeństwa w domu i drodze do i ze szkoły we współpracy z Konińską
Policją, Warsztaty na temat samobadania piersi we współpracy z Konińskim Klubem Amazonki,
wietrzenie szaf polegające na wymianie i sprzedaży starych ubrań połączone ze zbiórką ubrań dla
osób potrzebujących w Konińskim szpitalu. Zorganizowaliśmy zajęcia z położną dla młodych mam.
Aktywizowaliśmy społeczność lokalną do spacerów nording walking, ponadto odbyły się warsztaty
decupage, warsztaty z wykonywania ozdób choinkowych, wykonywania wianków świątecznych,
organizowaliśmy wycieczki piesze i rowerowe, spacerki po zdrowie we współpracy z PTTK, dzień
dziecka, spotkania z historią, zbieraliśmy pamiątki na temat Karola Wierusza Kowalskiego
właściciela Posada, dziś dzięki tym pamiątkom udało się zorganizować izbę jego pamięci, we
współpracy z Młodzieżowym domem Kultury w Koninie zorganizowaliśmy koncert kolęd, we
współpracy z firmą Konkret w Posadzie zorganizowaliśmy bal walentynkowy dla seniorów, we
współpracy z Restauracją Borówka w Koninie zorganizowaliśmy wigilię dla mieszkańców.
Przeprowadziliśmy szereg innych działań, których nie sposób wymienić. Poza działaniami
realizowanymi w ramach wolontariatu i z własnych środków finansowych. Udało nam się pozyskać
dotację w ramach środków FIO w ramach mikrodotacji pozyskanych na działania grup
nieformalnych w ramach projektów realizowanych przez PISOP Leszno. Dzięki współpracy z
Fundacją jeszcze raz w ramach w/w projektu pozyskaliśmy dwie dotacje na realizację warsztatów
malarskich dla dzieci pod nazwą „Integruję Maluję” oraz warsztatów dla seniorów „Spotkania
rockretro”. Natomiast kolejne dwie dotacje udało nam się pozyskać ze Stowarzyszeniem uczących
się „Docendo discimus”. Były to warsztaty dla dzieci pod nazwą „Otwieram oczy ze zdumienia, że
moje ręce i głowa są zdolne do czarów robienia”. Był to cykl warsztatów polegających na
przeprowadzeniu zajęć technicznych tj. wykonanie świeczników, szycie zabawek dla dzieci w
szpitalu oraz na kiermasz charytatywny, zajęcia kulinarne dla dzieci ubogich mające na celu nabycie
umiejętności szanowania żywności, prowadzone były też zajęcia w zakresie chemii molekularnej.
Kolejny projekt „Świat nauk ścisłych to mnie kręci” to cykl zajęć dla dzieci z zakresu surwiwalu,
zajęcia w zakresie przeprowadzania eksperymentów chemicznych, zajęcia w zakresie doświadczeń z
dziedziny fizyki, ponadto przeprowadzono cykl zajęć w zakresie ekologii i ogrodnictwa.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Fundacja posiada doświadczenie w realizacji działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, organizacji
wycieczek oraz prowadzeniu zajęć edukacyjnych. Kadrę stanowią pasjonaci historii, nauczyciele.
Fundacja uczestniczy w wielu działaniach lokalnych prowadząc stoiska edukacyjne z różnych
dziedzin oraz wspiera rozwój dzieci i młodzieży dostarczając im potrzebą wiedzę teoretyczną i
praktyczną. W okresie wakacji realizujemy zajęcia edukacyjne wakacyjne głównie na świeżym
powietrzu lub zajęcia wyjazdowe.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zasoby kadrowe
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-Osoby prowadzące zajęcia -są to osoby współpracujące z fundacją przy realizacji podobnych
działań. Osoby te doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w realizacji zajęć tematycznych
opisanych w projekcie. Współpracować będą z fundacją na podstawie umowy zlecenia lub usługi,
pasjonaci historii 2 osoby
-Opiekunowie podczas wycieczek - są to osoby współpracujące z fundacją przy realizacji podobnych
działań, osoby te mają również ukończony kurs wychowawcy wypoczynku, dlatego wiedzą jak
zachowywać się w trudnych sytuacjach na wyjeździe. Podczas każdego wyjazdu przewidziano cztery
takie osoby. Odpowiadać będą za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wyjazdów.
Współpracować będą na podstawie umowy o pracę lub usługi.
-Koordynator - osoba której zadaniem będzie koordynacja projektów, sporządzenie umów,
umawianie wyjazdów oraz terminów poszczególnych działań, osoba odpowiedzialna za
dokumentację merytoryczną - osoba współpracująca z fundacją - osoba posiadająca wykształcenie
wyższe mająca doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów.
- księgowy - osoba odpowiedzialna za rozliczenie projektu pod względem finansowym, opis
dokumentów księgowych- osoba współpracująca z fundacją zajmująca się uproszczona ewidencją
przychodów i kosztów w stowarzyszeniu - wyksztalcenie wyższe
- wolontariusze - młodzież współpracująca na stałe w Fundacji 4 osoby mająca doświadczenie w
opracowaniu materiałów graficznych oraz prowadzeniu facebooka fundacji.
Zasoby rzeczowe
Posiadamy warnik, laptop, komputer, projektor, materiały edukacyjne do realizacji zajęć
technicznych, muzycznych,
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Bilety wstępu do muzeów

1 000,00

2.

Usługi transportu autokarowego

2 500,00

3.

Przewodnik - umowa zlecenie

200,00

4.

Wykładowca - porozumienie
wolontariat

300,00

5.

Środki ochrony osobistej (maseczki,
środki dezynfekcyjne) - wkład własny
finansowy

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Z innych
źródeł

50,00

4 050,00

3 700,00

350,00

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.
2.
3.
4.

Oświadczenie nr 1 (obligatoryjny - papierowo, złożony również elektronicznie)
Oświadczenie nr 3 (obligatoryjny - papierowo, złożony również elektronicznie)
Oświadczenie nr 4 (obligatoryjny - papierowo, złożony również elektronicznie)
Oświadczenie nr 2 (obligatoryjny - papierowo, złożony również elektronicznie)

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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