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 "Inicjatywa dla Opatówka", Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000552863,
Kod pocztowy: 62-860, Poczta: Opatówek, Miejscowość: Opatówek, Ulica: Józefa Poniatowskiego,
Numer posesji: 52, Województwo: wielkopolskie, Powiat: kaliski, Gmina: Opatówek, Strona www:
www.inicjatywa.opatowek.pl, Adres e-mail: fundacja@inicjatywa.opatowek.pl, Numer telefonu:
885881972,
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)

Mateusz Walczak
Adres e-mail: fundacja@inicjatywa.opatowek.pl Telefon:
885881972

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Akademia Wolontariatu Lokalnego 2021 - Wspieranie
działań z zakresu upowszechniania wzorca aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym, z uwzględnieniem roli
lidera grupy.

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

02.07.2021

Data
zakończenia
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15.09.2021

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Opis zadania
Projekt Akademia Wolontariatu Lokalnego 2021 odpowiada na niezwykle ważną potrzebę
społeczną, jaką jest konieczność włączenia młodzieży szkolnej i studenckiej do aktywności
społecznej i obywatelskiej po wielu miesiącach nauki zdalnej, bez możliwości integracji rówieśniczej
i towarzyskiej, której przyczyną są obostrzenia wprowadzone w wyniku pandemii COVID-19.
Projekt obejmie realizację działań na rzecz edukacji młodzieży, promocji wolontariatu wśród tej
grupy osób oraz upowszechnienie wzorca aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. W ramach
AWL zostaną przygotowane następujące działania:
1. Realizacja pogadanek dla młodzieży, poświęconych zagadnieniom wolontariatu i aktywności
społecznej.
2. Organizacja szkoleń i warsztatów, wzmacniających kompetencje i umiejętności miękkie (np.
zdolności fotograficzne) wśród odbiorców projektu.
3. Przeprowadzenie międzypokoleniowej pomocy sąsiedzkiej przez młodych wolontariuszy dla
seniorów.
4. Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego dla wolontariuszy.
5. Organizacja wsparcia animatora społecznego dla młodych, aktywnych społecznie uczniów.
6. Włączanie młodzieży w dalsze działania społeczne prowadzone przez Wnioskodawcę oraz
rekomendacja wolontariuszy do włączenia się w działania innych organizacji społecznych na terenie
Wielkopolski.
7. Budowanie pozytywnego wizerunku wolontariusza poprzez działania promocyjne i
komunikacyjne w ramach projektu.
8. Budowanie trwałych relacji społecznych z udziałem młodych wolontariuszy oraz innych
podmiotów i instytucji (urzędów, szkół, instytucji kultury, firm, itd.).
Celem projektu będzie przede wszystkim przeszkolenie grupy co najmniej 30 młodych osób (w
wieku od 12 do 25 lat) w zakresie podstawowej wiedzy o wolontariacie, aktywności społecznej oraz
organizacji pozarządowych. Celami szczegółowymi będą m.in.
1. Promowanie postaw społecznych zwłaszcza wśród młodego pokolenia, w tym roli lidera,
wolontariuszy w życiu społecznym wspólnot lokalnych.
2. Prezentacja wolontariatu jako ciekawej formy organizacji wolnego czasu dla ludzi w różnym
wieku oraz integracja grup rówieśniczych i międzypokoleniowych - w szczególności jako odpowiedź
na problemy z integracją rówieśniczą po wielu miesiącach nauki zdalnej.
3. Upowszechnienie idei wolontariatu (jako formy pomocy drugiemu człowiekowi), zwłaszcza wśród
młodych mieszkańców.
4. Promowanie organizacji pozarządowych działających na obszarze Wielkopolski jako
kontynuatorów wielkopolskiej pracy organicznej i promowanie działalności w różnych akcjach
społecznych wśród młodych ludzi.
5. Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego opartego na poszanowaniu historii, tradycji,
zwłaszcza związanych z Wielkopolską.
Rezultaty projektu zostały szczegółowo opisane w dalszym punkcie oferty.
Realizacja niniejszego projektu wpisuje się przede wszystkim w priorytet 4. prezentowanych typów
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działań w ogłoszeniu konkursowym, tj. Wspieranie działań z zakresu upowszechniania wzorca
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, z uwzględnieniem roli lidera grupy. Każdy z
wolontariuszy jest na swój sposób liderem swojego środowiska czy grupy rówieśniczej - dzięki
aktywnemu pobudzaniu do działania swoich najbliższych (rodziny, rówieśników, sąsiadów). Projekt
zakłada także rozwijanie pasji i talentów uczniów z terenów wiejskich (priorytet 6), bowiem
Fundacja umożliwia wsparcie głównie osób z terenów podmiejskich i wiejskich. Prowadzone
działania będą miały charakter wychowania obywatelskiego (priorytet 1), gdyż przyczynią się do
aktywniejszego uczestnictwa młodych ludzi w życiu społecznym swoich małych ojczyzn.
Promocja:
Projekt będzie promowany w mediach lokalnych i regionalnych, a także w mediach
społecznościowych. Informacje o działaniach projektowych oraz wydarzeniach będą udostępniane
na profilach Fundacji (Facebook i Instagram) oraz przesyłane do mediów w formie notatki prasowej.
Ponadto projekt może być dodatkowo promowany przez np. plakat czy ulotki, utworzone przez
Fundację własnymi siłami i środkami.
Miejsce realizacji
Miejscem realizacji zadania będzie przede wszystkim powiat kaliski, ze szczególnym
uwzględnieniem gminy Opatówek, a także miasto Kalisz. Działania będą skierowane do grupy
młodych ludzi z tych terenów, przede wszystkim w wieku 12-25 lat, z możliwością udziału osób z
terenów sąsiednich i w wieku wykraczającym poza proponowane widełki wiekowe. Działania
odbędą się w plenerze (jeśli pozwoli na to pogoda) lub w pomieszczeniach. W trakcie trwania
działań wnioskodawca zadba o bezpieczeństwo uczestników, zwłaszcza pod względem dotrzymanie
obostrzeń sanitarnych w związku z COVID-19.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Realizacja co najmniej 2 szkoleń i
warsztatów dla wolontariuszy

2

lista obecności, zdjęcia

Wzrost umiejętności społecznych
(miękkich) wśród co najmniej 30
wolontariuszy biorących udział w
projekcie

30

lista obecności, ankiety
uczestników, obserwacje

Organizacja 1 spotkania integracyjnoedukacyjnego dla wolontariuszy

1

zdjęcia, obserwacje, faktury
dotyczące realizacji
spotkania.

Wzrost liczby wolontariuszy Fundacji o 15
co najmniej 15 nowych osób

porozumienia
wolontariackie oraz karty
aktywności wolontariusza,
obserwacje
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Organizacja co najmniej 5 pogadanek
dla młodzieży na temat wolontariatu,
roli lidera i organizacji pozarządowych

5

obserwacje, zdjęcia

Zwiększenie świadomości społecznej
co najmniej 70 uczniów

70

obserwacje, zdjęcia

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka” powstała w kwietniu 2015 roku z inicjatywy fundatora
Mateusza Walczaka, który został również pierwszym prezesem zarządu. Wcześniej jako grupa
nieformalna „Inicjatywy dla Opatówka” organizowała cieszące się powodzeniem koncerty pod
nazwą „Spotkania ze sztuką – Opatówek 2014”. Dążąc do profesjonalizacji swoich działań podjęto
kroki w stronę sformalizowania i utworzenia Fundacji.
Ideą, która przyświeca od początku działania Fundacji, jest aktywizacja życia społecznego Gminy
Opatówek, powiatu kaliskiego, Miasta Kalisza i okolicznych miejscowości na wielu płaszczyznach,
takich jak: kultura, edukacja, wolontariat, dobroczynność. Fundację tworzy zespół osób: są wśród
nich zarówno członkowie Zarządu i Rady, jak i stali współpracownicy. Godnym podkreślenia jest
obecność 20-osobowej grupy stałych wolontariuszy.
Wśród najważniejszych cyklicznych projektów Fundacji należy wymienić m.in. Międzynarodowy
Festiwal Organowy „Jesień Organowa” w Chełmcach, projekt edukacyjny „Calisiada”, Święto Ulicy
Kościelnej w Opatówku czy wspomniane „Spotkania ze sztuką”. Fundacja organizowała także inne
projekty takie jak m.in. „Witraże Ziemi Kaliskiej” (2019), „Pieśni polskie zaśpiewajmy razem” (2018),
Jesienny Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Wieczory Organowe” w Kaliszu (2017) czy
projekty edukacyjne: „Matma nie gryzie!” (2016) oraz „Opatowianie bez tajemnic” (2015-2016). W
roku 2020, mimo pandemii, wydaliśmy publikacje pt. "Folder promujący sołectwo Chełmce" oraz
zagospodarowaliśmy wraz z władzami lokalnymi teren zielony obok dawnego dworca PKP w
Opatówku, w ramach projektu "Kieszonkowy Park Dworcowy".
Obok ciekawych projektów, Fundacja ma na swoim koncie wydanie książki autorstwa Ewy Martinek
pt. „Szulec - wieś cudu św. Józefa”, która spotkała się z ogromnym odzewem lokalnej społeczności,
a autorka otrzymała m.in. wyróżnienie w konkursie Polskiej Akademii Nauk na najlepszą oryginalną
pracę twórczą doktoranta w 2018 roku (w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych), a także
nagrodę specjalną Starosty Kaliskiego oraz podziękowanie za pracę badawczą od Burmistrza Gminy
Opatówek.
Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka” jest doceniona w środowisku lokalnym: jest laureatem nagrody
kulturalnej Starosty Kaliskiego (2018) oraz obdarzona tytułem „Przyjaciel Powiatu Kaliskiego”
(2020). Skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne, zarówno ze źródeł publicznych, jak i prywatnych.
Ma także grono Mecenasów i Partnerów swoich działań, które z roku na rok się rozrasta. Fundacja
współpracuje z lokalnymi samorządami, instytucjami publicznymi i przedsiębiorcami, dzięki czemu
wpisuje się w rozwój regionu.
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Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
jednym z głównych obszarów realizowanych działań jest edukacja. Sztandarowym projektem
Fundacji jest współorganizowany wraz ze Stowarzyszeniem Stacja Inspiracja projekt "Calisiada",
obecnie trwają przygotowania do szóstej edycji projektu w 2021 r. Projekt ten od lat jest
dofinansowany ze środków konkursowych Departamentu Edukacji i Nauki UMWW. Innym ważnym
projektem była Akademia Wolontariatu Lokalnego, realizowana w latach 2018-2019 (w tym w roku
2018 z dofinansowaniem UMWW).
W ciągu niemal sześciu lat zrealizowaliśmy kilka ważnych projektów edukacyjnych. Ważną rolę
pełniła także wspomniana już Akademia Wolontariatu Lokalnego, dzięki której udało się zbudować
zespół stałych wolontariuszy działających przy Fundacji oraz wspierających inne społeczne akcje na
terenie Kalisza i powiatu kaliskiego. Działania te polegały na szkoleniu wolontariuszy, ich
animowaniu, opiece oraz współrealizacji małych akcji społecznych w środowisku młodzieży (szkoła,
ulica, dzielnica, miejscowość). Nasza inicjatywa spotkała się z pozytywnym odbiorem szkół oraz
młodzieży - nawet po zakończeniu projektu uczniowie deklarowali chęć wsparcia akcji i działań
społecznych. Niestety, na przeszkodzie w ostatnim czasie stanęła pandemia, w wyniku której wiele
działań odbywało się online lub było odwoływanych. Odpowiadając na potrzebę ponownej
integracji życia młodego pokolenia w realnej rzeczywistości, po wielomiesięcznej pracy zdalnej,
kontynuacja projektu Akademia Wolontariatu Lokalnego jest zasadna.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zasoby kadrowe
W projekt zostaną zaangażowane dwie osoby: koordynator oraz animator. Funkcje te podzielą
między siebie członkowie zarządu Fundacji, jako osoby prowadzące działania z ramienia
wnioskodawcy. Ponadto zostaną zaproszeni szkoleniowcy z zakresu fotografii (sfinansowane z
wkładu własnego - koszt w ramach dotacji LGD) oraz z zakresu wolontariatu, roli lidera i możliwości
zaangażowania wolontariuszy w życie organizacji pozarządowych. Szkoleniowcy będą mieli
doświadczenie praktyczne oraz co najmniej 2 lata praktyki zawodowej lub społecznej w danym
temacie.
Mateusz Walczak jest fundatorem i prezesem zarządu Fundacji „Inicjatywa dla Opatówka”.
Zawodowo od 2017 jest związany z działalnością projektową w organizacjach pozarządowych
(Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości). Od
2021 roku prowadzi własną działalność gospodarczą. Od 2014 roku Radny Rady Gminy Opatówek, w
roku 2018 wybrany na drugą kadencję; w latach 2014-2018 wiceprzewodniczący, a od 2018 r.
członek komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia; pełni także funkcję przewodniczącego komisji
Skarg, Wniosków i Petycji (od 2018).
Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu w klasie
fortepianu i puzonu. Animator działań kulturalnych – pomysłodawca i dyrektor cyklu „Spotkania ze
sztuką – Opatówek” (od 2014 r.), który pobudził artystycznie różnorodne grupy wiekowe gminy
Opatówek. Projekt ten jest kontynuowany do dziś, dotychczas odbyło się dwadzieścia sześć
koncertów.
Mateusz Walczak posiada, pomimo młodego wieku, szerokie doświadczenie w działalności
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stowarzyszeń i fundacji o różnorodnym zakresie aktywności. W roli wolontariusza nabył duże
doświadczenie biorąc udział w projekcie Szlachetna Paczka (organizowanym przez Stowarzyszenie
Wiosna). Członek Stowarzyszenia KoLiber - od maja 2012 r., w którym pełnił szereg funkcji (m.in.
prezesa oddziału Kalisz w latach 2015-2017; wiceprezesa i sekretarza tego oddziału 2012-2013;
sekretarz Centrum Analiz KoLibra 2013-2016; przewodniczący oddziałowej komisji rewizyjnej w
Kaliszu 2017-2020). Jest także członkiem m.in. Kaliskiego Towarzystwa Badmintona czy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Opatówku. Na swoim koncie ma również współpracę z takimi organizacjami jak
m.in. Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze oddział Kalisz, Stowarzyszenie Stacja Inspiracja, Towarzystwo Miłośników Kalisza oraz
inne lokalne organizacje i instytucje z terenu południowej Wielkopolski.
W czasie swojej aktywności społeczne koordynował wiele projektów, m.in.:
- w Stowarzyszeniu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska - koordynacja programu "Prosto i kropka" na
rzecz uproszczenia języka urzędowego na terenie Aglomeracji.
- w Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości dwa strategiczne projekty dla NGO: kaliskie
Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych (dofinansowany przez Samorząd
Województwa
Wielkopolskiego) oraz konkurs dotacyjny "Mikrodotacje na społeczne akcje" (dofinansowany z
Programu FIO).
- w Fundacji „Inicjatywa dla Opatówka” - dyrektor „Spotkań ze sztuką – Opatówek” (od 2014);
Koordynator projektu „Rozwój Inicjatywy – rozwój Opatówka” (dofinansowany ze środków
programu Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa edycja 2015); koordynator projektu „Opatowianie
bez tajemnic” (dofinansowany ze środków Fundacji BZ WBK, 2015-2016); dyrektor organizacyjny
Międzynarodowego Festiwalu Organowego „Jesień Organowa" w Chełmcach (od 2016); Witraże
Ziemi Kaliskiej (koordynator administracyjny, 2019, dof. ze środków Muzeum Historii Polski),
"Folder promujący sołectwo Chełmce (koordynator, 2020, dof. UMWW Departament Rolnictwa i
Rozwoju Wsi), "Kieszonkowy Park Dworcowy w Opatówku (pomysłodawca i koordynator prac,
2020, dof. Fundacja Orlen).
- w Stowarzyszeniu KoLiber - koordynator projektów m.in. Debaty Kaliskie, Latający Uniwersytet
KoLibra (projekt edukacyjny dla kaliskich licealistów), spotkania autorskie (m.in. Piotr Zychowicz,
Tadeusz Płużański), happeningi, lekcje dla młodzieży i inne.
- koordynator części kulturalnej ogólnopolskiej konferencji „Wspólnie dla przyszłości”, która odbyła
się we wrześniu 2015 r. w Opolu.
Kreuje działania prowadzonej przez siebie Fundacji „Inicjatywa dla Opatówka”: poza w/w
projektami organizacja przeprowadziła m.in. projekt "Pieśni polskie zaśpiewajmy razem"
(dofinansowany ze środków Programu Niepodległa), projekt Akademia Wolontariatu Lokalnego
(edycje 2018-2019; dof. Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Program FIO), projekt
edukacyjny Calisiada (edycje 2017-2020; dof. Samorząd Województwa Wielkopolskiego), Festiwal
Wieczory Organowe w Kaliszu (I edycja 2017 we współpracy z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
Kaliszu, które od 2018
samodzielnie realizuje festiwal), projekt edukacyjny w zakresie matematyki „Matma nie gryzie”
(dof. ze środków Fundacji mBank), Święto Ulicy Kościelnej (pięć edycji w latach 2015-2019),
działania sportowe, działania charytatywne i inne. W roku 2018 Fundacja wydała również książkę
"Szulec - wieś cudu św. Józefa", która cieszyła się ogromnym powodzeniem i przyniosła kilka
wyróżnień dla autorki Ewy Martinek (najważniejsze z nich to wyróżnienie Polskiej Akademii Nauk).
Aktualnie Fundacja przygotowuje, pod jego kierunkiem, szóstą edycję "Jesieni Organowej" w
Chełmcach (jesień 2021).
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M. Walczak był także zapraszany do udziału w debatach i konferencjach nt. organizacji
pozarządowych i samorządu (m.in. Konferencja Przyszłość i inspiracje dla III sektora w Wielkopolsce
oraz Urzędnik – Pozarządowiec – czy nasza współpraca się sprawdza i daje efekty?). Jako niezależny
moderator wielokrotnie prowadził różne wydarzenia społeczno-polityczne jak m.in. debaty
przedwyborcze czy dyskusje dot. zaangażowania młodych ludzi w życie obywatelskie, a także był
konferansjerem wydarzeń kulturalnych: koncertów, wystaw czy spotkań integracyjnych. Posiada
doświadczenie w zakresie tworzenia i realizacji projektów, zarówno ze środków publicznych, jak i
prywatnych. Od 2017 roku jest członkiem Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (III i
IV kadencji) przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego. Absolwent Wielkopolskiego Akademii
Liderów Społecznych (org. Centrum PISOP), a także programu "Promengo" dla menadżerów
organizacji pozarządowych (org. Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich).
Za swoją aktywność M. Walczak otrzymał we wrześniu 2017 r. z rąk władz samorządu Powiatu
Kaliskiego specjalne wyróżnienie "za zasługi i zaangażowanie w dotychczasową działalność
kulturalną, społeczną i edukacyjną na rzecz rozwoju Gminy Opatówek". Kierowana przez Mateusza
Walczaka Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka" została laureatem kulturalnej nagrody Starosty
Kaliskiego w roku 2018, a w styczniu 2020 - tytułu "Przyjaciel Powiatu Kaliskiego".
***
Ewa Machelak - Wiceprezes Zarządu Fundacji (od 2019 r.), od początku związana z Fundacją jako
wolontariuszka. Absolwentka studiów z zakresu zarządzania, specjalizacja „Finanse przedsiębiorstw
i controlling” oraz „Rachunkowość i analiza finansowa”. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie
zawodowe, zarówno firmach prywatnych, jak i - od niedawna - w pracy w administracji publicznej.
Od 2011 r. związana z rachunkowością firm, od 2013 r. zatrudniona na stanowisku Specjalista ds.
księgowości.
Zaangażowana w dwie pierwsze edycji Akademii Wolontariatu Lokalnego, gdzie była m.in.
animatorem działań społecznych oraz koordynowała część działań. Od ponad dwóch lat jest
nieformalną "opiekunką" grupy młodych wolontariuszy, działających w ramach Fundacji "Inicjatywa
dla Opatówka". Inicjatorka wielu działań i wydarzeń z udziałem i na rzecz wolontariuszy (m.in. sesje
fotograficzne, działania aktywizujące młodzież w środowiskach lokalnych). Od początku pandemii
prowadzi regularne spotkania z wolontariuszami w formie zdalnej. Brała udział jako koordynator
wolontariuszy w działaniach Fundacji (m.in. w ramach projektu takich jak Jesień Organowa w
Chełmcach, Calisiada czy wydarzenia lokalne jak np. Bieg Śladami Chrystowskich w 2019 r.).
***
Zasoby rzeczowe
Fundacja posiada sprzęt, który zostanie wykorzystany do działań projektowych, m.in. laptopy,
projektor multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne - drukarka, skaner, kopiarka, a także akcesoria i
materiały biurowe. Zaplecze biurowe zostanie wykorzystane w celach administracyjno-biurowych,
jako zaplecze do pracy dla koordynatora i animatora. W działaniach plenerowych pomocny będzie
namiot Fundacji, który może być zapleczem do organizacji różnych działań na świeżym powietrzu.
Ponadto do dokumentowania i promowania projektu zostanie wykorzystany aparat fotograficzny
będący własnością Fundacji.
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Zasoby finansowe
Fundacja wniesie wkład własny w wysokości 2676 zł - jest to część środków uzyskanych w ramach
dotacji Lokalnej Grupy Działania "Kraina Nocy i Dni", w ramach projektu dotyczącego organizacji
warsztatów dla wolontariuszy i innych działań społecznych w środowisku lokalnym. Ze względu na
różne terminy realizacji, nie możemy wykazać całej kwoty dotacji jako wkład w niniejszej ofercie.
Niemniej działania te są komplementarne i posiadane przez nas środki w sposób znaczący
przyczynią się do realizacji wskazanego projektu.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Wynagrodzenie animatora
społecznego (50 zł/h, 20 h)

2.

Koszt poczęstunku w trakcie spotkań
(pogadanki, warsztaty, szkolenia) dla
wolontariuszy

600,00

3.

Koszt organizacji spotkania
integracyjnego dla wolontariuszy
(m.in. organizacja zajęć w plenerze,
transport, ubezpieczenie uczestników,
opieka nad wolontariuszami, itp.)

800,00

4.

Wynagrodzenie koordynatora projektu
(50 zł/h, 20 h)

1 000,00

5.

Koszt certyfikatów potwierdzających
udział w projekcie dla wolontariuszy

6.

Wynagrodzenie prowadzącego
szkolenia dot. wolontariatu, roli lidera
oraz możliwości zaangażowania
wolontariuszy w organizacjach
społecznych (100 zł/h, 10 h)

1 000,00

7.

Przygotowanie wystawy po
warsztatach fotograficznych (wkład
własny finansowy)

1 476,00

8.

Wynagrodzenie prowadzącego
warsztaty fotograficzne (wkład własny
finansowy)

1 200,00

9.

Praca społeczna (wolontariat) w
ramach realizowanego projektu (20
zł/h, 100 godzin działań ochotniczych;
wkład własny osobowy)

2 000,00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Z innych
źródeł

1 000,00

600,00

9 676,00
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5 000,00

4 676,00

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;
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)

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 5e86-61b7-4559

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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