UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Prezydent Miasta Poznania

2. Tryb, w którym złożono ofertę

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1)

13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

4. Tytuł zadania publicznego

Spotkanie pod Choinką

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2017-11-09

Data
zakończenia

2017-12-31

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
nazwa: Stowarzyszenie Kulturalne "Winogrady"
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000641820
adres siedziby: os. Przyjaźni 4R, 61-682 Poznań, poczta: Poznań
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: skwinogrady@gmail.com, telefon: 512 930 937
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Katarzyna Habrych, adres e-mail: habrych@poczta.fm, telefon: 512 228
743

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Projekt dotyczy działań integrujących mieszkańców w środowisku lokalnym.
Projekt skierowany jest do osób w każdym wieku zamieszkujących głównie tzw. „blokowiska”, przestrzeń postrzeganą,
jako nieprzyjazną swoim mieszkańcom i niesprzyjającą budowaniu więzi społecznych. Blokowiska charakteryzują się
anonimowością, standaryzacją i masowością. Są wielkimi zespołami mieszkaniowymi pozbawionymi znaczeń
architektonicznych, kulturowych i społecznych. Nie sprzyjają one procesom integracji społecznej, współpracy
międzypokoleniowej i przyczyniają się do alienacji. Ludziom brakuje poczucia przynależności, współodpowiedzialności i
solidarności. Najbardziej poszkodowanymi grupami mieszkańców obecnie są seniorzy, którzy często mieszkają samotnie
bez kontaktu z bliskimi, a także dzieci pracujących rodziców, które zamiast bawić się z rówieśnikami na placach zabaw
częściej wybierają komputer i telewizję. Dlatego potrzebna jest realizacja wszelkich pozamieszkaniowych form aktywności
mieszkańców opartych na prostym przesłaniu, że młodzi i starzy mają coś do zaoferowania sobie i ludziom wokół nich.
Trzeba organizować imprezy wielopokoleniowe i integrujące wszystkich mieszkańców, promujące większe zrozumienie i
szacunek między pokoleniami.
W odpowiedzi na tak zarysowaną sytuację proponujemy zorganizowanie w okresie świąt Bożego Narodzenia „Spotkania
pod Choinką” integrującego wszystkie pokolenia mieszkańców i umożliwiającego im wymianę swojej wiedzy, umiejętności
oraz doświadczeń. Realizowane w okresie przedświątecznym, który sprzyja integracji, współpracy i zaciśnięciu więzi
między ludźmi.
Impreza pod nazwą „Spotkanie pod Choinką” składać się będzie z:
- spotkania się mieszkańców na centralnym skwerze osiedla i ubrania znajdującej się tam żywej choinki, spotkania dzieci z
Mikołajem, animacji, poczęstunku oraz złożenia sobie wzajemnie życzeń i odśpiewania kolęd. Przewidywany czas trwania
to ok. 1 godzina.
- konkursu plastycznego z nagrodami „Zimą lubię najbardziej…” skierowanego do wszystkich grup wiekowych. Informacja
o organizowanym konkursie oraz termin składania prac pojawi się na plakatach, facebooku Stowarzyszenia oraz stronie
internetowej PSM „Winogrady” w Poznaniu. Prace konkursowe zostaną wystawione w Osiedlowym Domu Kultury
„Orbita” na osiedlu Kosmonautów.
- przygotowania i druku międzypokoleniowej książki kucharskiej (150 szt.) z przepisami świątecznymi zaproponowanymi
przez mieszkańców, dostarczonymi do siedziby Stowarzyszenia, Osiedlowego Domu Kultury „Orbita” lub e-mailem.
Książka zostanie rozdana uczestnikom imprezy.
- warsztatów robótek ręcznych, podczas których seniorzy będą pokazywać i uczyć technik m.in. szydełkowania, robienia
na drutach i haftowania młodszemu pokoleniu, wykonane prace uczestnicy będą mogli zabrać do domu. Warsztaty będą
trwać ok. 2 godzin.
- dwóch warsztatów plastycznych dla dzieci i dorosłych, podczas których uczestnicy wykonają ozdoby świąteczne, a
później zabiorą je do domu. Warsztaty będą odbywać się równocześnie. Warsztaty będą trwać ok. 1 godziny.
- występów dzieci z osiedlowych przedszkoli, szkoły i mieszkańców oraz ogłoszenie wyników konkursu z wręczeniem
nagród. Przewidywany czas trwania ok. 2 godzin.
- przedstawienia teatralnego i rozdania książek kucharskich, co będzie trwało ok. 2 godzin.
Cel realizacji zadania
Głównym celem projektu jest przede wszystkim umożliwienie kontaktów międzypokoleniowych mieszkańcom Poznania.
Cele szczegółowe wspierające osiągnięcie celu głównego to:
- zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych
- przeciwdziałanie izolacji społecznej i dyskryminacji ze względu na wiek,
- zachęcenie do wspólnego, twórczego i kreatywnego spędzania wolnego czasu,
- budowanie aktywnej społeczności lokalnej,
- nawiązanie relacji i dialogu oraz dzielenie się wiedzą.
Miejsce realizacji zadania
Warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych, występy dzieci z osiedlowych przedszkoli, szkoły i mieszkańców, ogłoszenie
wyników konkursu plastycznego i rozdanie nagród, przedstawienie teatralne oraz wręczenie międzypokoleniowej książki
kucharskiej uczestnikom imprezy odbędą się w Osiedlowym Domu Kultury „Orbita” na os. Kosmonautów. Dom Kultury
działa w strukturach Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu i jest przystosowany do przyjęcia
osób niepełnosprawnych. Miejsce z uwagi na swój charakter sprawi, że będą to spotkania kameralne i w miłej atmosferze,
a co najważniejsze w pobliżu zamieszkania potencjalnych jego odbiorców.
Natomiast ubranie osiedlowej choinki, spotkanie dzieci z Mikołajem i animacje, złożenie sobie wzajemnie życzeń i
odśpiewanie kolęd oraz poczęstunek odbędą się na skwerze w centrum osiedla Kosmonautów.

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 536e-6752-0329

Grupa odbiorców zadania
Projekt skierowany jest od 140 do 235 osób (dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów) zamieszkujących na terenie
winogradzkich osiedli i Miasta Poznania. Osób, które zamieszkują tzw. „blokowiska” w przestrzeni postrzeganej, jako
niesprzyjającą integracji społecznej.
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Członkowie Stowarzyszenia Kulturalne „Winogrady”, w ramach wkładu osobowego, wykonają zadania składające się na
realizację celu projektu:
1. Przygotowanie projektu książki kucharskiej oraz wydrukowanie książki (bez okładki).
2. Przygotowanie projektu plakatów i ulotek.
3. Przygotowaniem materiałów promocyjnych. Promocją zaplanowanych działań w lokalnej telewizji, Internecie oraz
dystrybucją plakatów i ulotek w Osiedlowych Domach Kultury mieszczących się na terenie dzielnicy.
4. Przygotowaniem i zaplanowaniem harmonogramu spotkań.
5. Organizacją konkursu plastycznego.
6. Zamówieniem poczęstunku.
7. Koordynacją projektu - 15h warsztatów x40zł/h= 600zł.
W ramach współpracy z Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową „Winogrady” w Poznaniu wydarzenia będą nagłaśniane
przez Winogradzką Telewizję Kablową, pomoc w dystrybucji plakatów w przestrzeni klatek schodowych na osiedlach
winogradzkich oraz dodatkowo, aby uczestnicy poczuli się swobodnie i trochę jak w domowej atmosferze będzie włączony
podkład muzyczny w tle, który zapewni Spółdzielnia.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
- rozwinięcie relacji i więzi międzypokoleniowych,
- nawiązanie kontaktów między mieszkańcami i otwarcie się na siebie nawzajem,
- obniżenie poczucia wykluczenia – wzmocnienie rozwoju społeczności lokalnej i poczucia wspólnoty,
- zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach,
- zbudowanie atrakcyjnego wizerunku obszaru terenu Winograd jak i Miasta Poznania.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
do poniesienia z
pochodzących z
wnioskowanej dotacji
3)
innych źródeł, wkładu
(zł)
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity(zł)

1

Wynagrodzenie za przedstawienie
teatralne, animacje oraz spotkanie z
Mikołajem.

1 100,00 zł

1 100,00 zł

0,00 zł

2

Materiały plastyczne na warsztaty
oraz na słodki poczęstunek (np. m.in.:
klamerki do bielizny, oczka
samoprzylepne, patyczki do lodów,
pomponiki, klej, papilotki do mufinek,
obrazki z aniołkami, zszywacz,
szydełka, włóczka, papier ksero,
cukierki, lizaki, mikołajki z czekolady,
kawa, herbata, cukier)

812,55 zł

812,55 zł

0,00 zł

3

Druk plakatów, ulotek i okładek do
książki kucharskiej.

300,00 zł

300,00 zł

0,00 zł

4

Upominki na konkurs plastyczny.

400,00 zł

400,00 zł

0,00 zł

5

Wynajem sal (7hx55,35zł)

387,45 zł

387,45 zł

0,00 zł

6

Koordynacja projektu

600,00 zł

0,00 zł

600,00 zł
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Koszty ogółem:

3 600,00 zł

3 000,00 zł

600,00 zł

Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i fizycznym;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
bezpieczenie społeczne.

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

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

Załączniki:
1.

Potwierdzenie złożenia oferty

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.
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3)
Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4)
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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