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

Prezydent Miasta Poznania

2. Rodzaj zadania publicznego1)

13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

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: Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000273636, Kod pocztowy: 61-251, Poczta: Poznań, Miejscowość: Poznań, Ulica: Os. Orła Białego, Numer posesji: 118,
Numer lokalu: 19, Województwo: wielkopolskie, Powiat: Poznań, Gmina: m. Poznań, Strona www: cpe.info.pl, Adres email: biuro@cpe.info.pl, Numer telefonu: 727918596,
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta

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

Arkadiusz Zacharzewski
Adres e-mail: arkadiusz.zacharzewski@cpe.info.pl Telefon: 727918596

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Wizyty studyjne w CIL lokalnych

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

18.11.2019

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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31.12.2019

Opis zadania
Oferta jest wynikiem powstania koalicji osób związanych z Programem Centrum Inicjatyw Lokalnych. Dzięki realizacji tego
zadania będzie możliwe silniejsze podkreślenie efektów jego funkcjonowania w Mieście Poznaniu, a także promocja wśród
mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem radnych miejskich oraz radnych osiedlowych. W tym celu do radnych
miejskich zostaną wystosowane imienne zaproszenia do udziału w otwartych wizytach studyjnych, a do radnych
osiedlowych zostanie wysłane zaproszenie drogą email. Celem planowanych wizyt studyjnych jest zapoznanie uczestników
z różnymi modelami działania CIL, wymiana doświadczeń i wzmocnienie lokalnych liderów. Przedsięwzięcie będzie także
doskonałym uzupełnieniem realizowanej kampanii promocyjno - informacyjne CIL oraz konferencji podsumowującej
planowanej na 20 listopada 2019r. Zakładamy, że w wydarzeniu weźmie udział ok. 20 osób, które będą mogły zapoznać
się z funkcjonowaniem m.in.CIL: Piątkowo, WIL.DA.SIĘ, STARownia STARomiejska, Sąsiedzi z Kólturą, Łazanka.
Zaplanowane działania:
Działania promocyjne i organizacyjno-logistyczne
Na portalu społecznościowym facebook powstanie wydarzenie informujące o realizowaniu przez CILe lokalne otwartych
spotkań dla mieszkańców Poznania. Wszystkie spotkania będą opisane w wydarzeniu wraz z dokładną lokalizacją realizacji
działań. Wydarzenie będzie współtworzone przez zaangażowane CILe lokalne;
informacja o możliwości udziału w wizycie studyjnej zostanie również zamieszczona w zaproszeniach na konferencję
podsumowującą - współpracujemy w tym zakresie z realizatorami kampanii promocyjno - informacyjnej CIL;
Zostanie przeprowadzona rekrutacja osób zainteresowanych poznawaniem funkcjonowania CILi lokalnych w Poznaniu;
Przygotowane zostaną: wspólne miejsce do rozpoczęcia oraz zakończenia wizyt studyjnych wraz z poczęstunkiem dla
uczestników oraz materiały o funkcjach promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych.
Za powyższe działania będzie odpowiedzialne osoby/zespół ds. organizacyjno-logistycznych.
Wizyty studyjne
Realizacja wizyt studyjnych rozpocznie się wspólnym spotkaniem otwierającym (z poczęstunkiem wszystkich zgłoszonych
osób), na którym tytułem wstępu omówiona będzie idea, cele, metodologia Programu CIL, a także zostaną przekazane
wszystkie niezbędne informacje oraz materiały promocyjne, edukacyjne i informacyjne, w tym dane kontaktowe osób
odpowiedzialnych za realizację spotkań w CILach lokalnych, a także informacje związane z transportem. Zostanie
przygotowanych i zrealizowanych co najmniej 5 spotkań otwartych przez CILe lokalne, które będą przybliżały
funkcjonowanie programu Centrum Inicjatyw Lokalnych w Poznaniu.
Po zakończeniu spotkań we wszystkich CILach lokalnych, dla wszystkich uczestników odbędzie się spotkanie
podsumowujące z wymianą doświadczeń oraz dyskusją. Podczas spotkania podsumowującego będzie dostępny
poczęstunek dla uczestników.
Spotkania otwierające oraz podsumowujące planuje się zrealizować z wykorzystaniem przestrzeni Urzędu Miasta Poznania
przy pl. Kolegiackim.
Zgodność oferty z:
1) Rocznym Programem Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019 § 23
Określa się zadania priorytetowe w sferze pożytku publicznego „Działalność wspomagająca
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: 1) tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych;
2) Celami statutowymi Stowarzyszenia CPE § 11 pkt 12) pomoc w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
Miejsce realizacji
Miasto Poznań

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Zorganizowanie wizyty studyjnej w co najmniej
5 CILach Lokalnych

5 wizyt studyjnych

dokumentacja projektu i
fotograficzna.

Zorganizowanie 2 spotkań (jedno przed
wizytami studyjnymi, a drugie po wizytach) w
celu tworzenia przestrzeni do wymiany
doświadczeń liderów społeczności lokalnych

2 spotkania

dokumentacja fotograficzna
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Utworzenie wydarzenia na portalu
społecznościowym Facebook o zasięgu 1500
odbiorców

1 wydarzenie/zasięg 1500 osób

zrzut ekranu

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju zostało założone w 2007 roku. Głównym jego celem jest rozwijanie i
propagowanie inicjatyw, postaw i działań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. Dzięki zaangażowaniu ludzi z
różnych uczelni, w skład naszego Stowarzyszenia wchodzą specjaliści z dziedzin geografii, biologii, inżynierii środowiska,
leśnictwa itp. Nasi członkowie posiadają również doświadczenia w realizacji szkoleń, konferencji oraz imprez, które były
finansowane m.in. przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Program Edukacji Rozwojowej a także źródeł prywatnych. Dotychczas współorganizowaliśmy obchody Dnia Ziemi oraz
Dnia Ochrony Środowiska na poznańskich uczelniach, happeningi, konkursy, warsztaty na temat ochrony przyrody i
zrównoważonego rozwoju (dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów oraz studentów). Najważniejsze działania
w Poznaniu jakie organizowało, brało udział całe Stowarzyszenie lub wybrani członkowie w ostatnich latach, a także
aktualnie:
1. CIL Piątkowo (2018 - 2019) - celem głównym jest wspieranie rozwoju i aktywności wspólnot oraz społeczności lokalnych
na obszarze Piątkowa w Poznaniu. Projekt dofinansowany z budżetu miasta Poznania.
3. Przyjaciele miejskiej przyrody na Piątkowie (2019) - spotkania warsztatowe realizowane w wybranych tematach dla
mieszkańców Piątkowa. Projekt dofinansowany z budżetu miasta Poznania.
4. EKOzGranie - gra terenowa (2019) - gra terenowa realizowana w sierpniu 2019 r. parku na os. B. Chrobrego. Projekt
dofinansowany z budżetu miasta Poznania.
5. Przyjaciele miejskiej przyrody - spotkania edukacyjne dla mieszkańców korzystających z parku na os. B. Chrobrego
(2018) - Głównym celem było doprowadzenie do rozpatrywania lokalnych zasobów przyrodniczych znajdujących się w
północnej części os. B. Chrobrego w Poznaniu w kategoriach dobra wspólnego, o które należy dbać. Projekt realizowany
głównie w obszarze 13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i dofinansowany z budżetu
miasta Poznania.
6. Przyjaciele zapylaczy (2018) - Aktywizowanie osób na rzecz owadów - dzikich zapylaczy poprzez działania
edukacyjnopraktyczne. Projekt dofinansowany z budżetu miasta Poznania w ramach konkursu CIL regrantingowy.
7. EKOzGranie - spotkania wykorzystujące gry w edukacji ekologicznej:
- „EKOzGranie Poznań 2017 – budowanie społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem ekogier”, projekt finansowany
z budżetu miasta Poznania
- „EKOzGranie – warsztaty” - projekt realizowany jako zadanie publiczne zlecone w ramach Konkursu Mikrodotacji
Centrum Inicjatyw Lokalnych Poznań 2017, dofinansowanego ze środków budżetu Miasta Poznania.
8. "Ptaki w Mieście - działajmy dla ochrony ptaków i ich siedlisk w Poznaniu” (2016, 2017, 2018, 2019) - prowadzenie
inwentaryzacji ptaków i miejsc ich występowania, badania zasiedlalności budek lęgowych jerzyka oraz innych ptaków
(wróbli, pustułek), inwentaryzacja gniazd jaskółek oraz działania interwencyjne. Zadanie zlecone przez Miasto Poznań.
9. "Wielkopolskie Dni Ochrony Środowiska" wydarzenie cykliczne realizowane w Ogrodzie Botanicznym.
Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju jest:
- częścią Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania
- koalicjantem w nieformalnej koalicji antysmogowej działającej w Poznaniu
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Stowarzyszenie CPE ma doświadczenie w realizowaniu zadań w obszarze działalności wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych i rozwija je głównie dzięki realizacji projektów Centrum Inicjatyw Lokalnych CIL Piątkowo w 2018 i
2019 r.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zasoby kadrowe:
Arkadiusz Zacharzewski - absolwent studiów magisterskich Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu na kierunku biologia (z zakończonym kursem pedagogicznym). Uczestnik konferencji Współczesne
Wyzwania Edukacji Ekologicznej w Polsce. Absolwent cyklów szkoleniowych: Szkoła Zielonych Liderów (2011), Akademia
Lidera Odpowiedzialnego Biznesu (2012), Akademia Liderów Społecznych (2016/17), uczestnik konferencji
#Mikroinnowacje #Makroefekty w edukacji dorosłych (2018), warsztatów Akademii Innowacji Społecznych: Aktywność
obywatelska - jak wspierać pozytywne zmiany w swojej społeczności i/lub społeczeństwie (2018). Prowadzący warsztaty,
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spotkania,koordynator działań Stowarzyszenia CPE na Piątkowie w Poznaniu. Mieszkaniec Piątkowa, koordynator
merytoryczny i organizacyjny projektu CIL Piątkowo w 2018 i 2019 roku.
Jakub Kotnarowski - magister biologii, ukończył studia podyplomowe na kierunku: Pozyskiwanie i Rozliczanie Funduszy
Europejskich oraz Rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, "Odnawialne Źródła Energii – projektowanie,
zarządzanie i finansowanie" oraz kurs pedagogiczny. Uczestnik kursu „Challenges of Sustainable Development” (Wyzwania
Zrównoważonego Rozwoju) Fundacji Sendzimira, AGH w Krakowie oraz University of Florida. Koordynator zadań
zleconych przez miasto Poznań w latach 2015 - 2018 r., prowadzi warsztaty z zakresu obserwacji ptaków, sam aktywnie
działa na rzecz ich ochrony w Poznaniu. Wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kształtowania
i Ochrony Środowiska, członek zwyczajny Stowarzyszenia.
Zespoły Centrum Inicjatyw Lokalnych, m.in. CIL regrantingowy, Piątkowo, WIL.DA.SIĘ, STARownia STARomiejska, Sąsiedzi z
Kólturą, Łazanka.
Danuta Gubańska - Księgowa i kadrowa Stowarzyszenia CPE. Posiada doświadczenie przy rozliczaniu projektów w ramach
FIO, środków miejskich, regionalnych, środków unijnych. Pracuje w Centrum dla Organizacji Pozarządowych w Poznaniu Centrum Bukowska, Wielkopolskiej Radzie Koordynacyjnej.
Marta Fenger - doświadczona graficzka i fotografka, członek Stowarzyszenia. Opracowuje autorskie grafiki dla
Stowarzyszenia.

Zasoby rzeczowe Podczas realizacji projektu Stowarzyszenie CPE oraz jego członkowie i osoby współpracujące użyczą
następujących zasobów rzeczowych:
1. Komputer typu laptop
2. Drukarka i skaner
3. Telefony
4. Sprzęt do wykonywania zdjęć
5. Udostępnienie przestrzeni biurowej na prowadzenie zadań administracyjnych projektu.
6. Transport materiałów
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

1.

Działania promocyjne i organizacyjnologistyczne (w tym m.in. koszty transportu,
wynagrodzenie dla specjalisty ds.
organizacyjnych i inne niezbędne do realizacji)

1200,0

2.

Materiały promocyjne, edukacyjne i
informacyjne

1500,0

3.

Poczęstunek (m.in. kawa, herbata, przekąski i
inne niezbędne do realizacji)

1000,0

4.

Działania administracyjne (w tym m.in. koszty
rozliczenia finansowego, materiały biurowe i
inne niezbędne do realizacji)

600,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Z dotacji

4300,0

Z innych źródeł

4300,0

0,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
1)
2)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
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3)
4)
5)
6)
7)

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
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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..............................

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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