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OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*/

OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,

O KTÓRYCH MOWA ART. 14 UST. 1 i 2 USTAWY z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO i O WOLONTARIACIE (DZ. U. z 2016 R.
POZ. 239 i 395)

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach lub w przypisach.

W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać "nie dotyczy" lub przekreślić pole.

Zaznaczenie "*" np.: "Krajowym Rejestrze sądowym*/właściwą ewidencją*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład: "Krajowym Rejestrem Sądowym*/właściwą ewidencją*

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego -
Praca u podstaw w XXI wieku - realizacja projektów kulturalnych o
charakterze społecznym.
16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego -
Wspieranie projektów umożliwiających realizację przedsięwzięć na rzecz
kultury w miejscowościach oddalonych od centrów kultury.
16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego -
Regionalny patriotyzm.

3. Tytuł zadania publicznego Wielkopolska Oś Czasu

4. Termin realizacji zadania publicznego Data
rozpoczęcia 2017-03-01 Data

zakończenia 2017-11-30

II. Dane oferenta (-tów)

1. Nazwa oferenta (-tów), numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby lub adres do
korespondencji
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Nazwa: Stowarzyszenie "RAZEM DLA KONARZEWA", Numer Krs: 0000554730, Kod pocztowy: 63-700, poczta: Krotoszyn,
Miejscowość: Krotoszyn, Ulica: Ul. Baszkowska 83, KonarzewAdres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym dane osób
upoważnionych do składania wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer faksu)

Dane kontaktowe:
Adres Email: razem.dla.konarzewa@gmail.com, Numer
telefonu: 506565551;
Numer faksu: -, Adres strony:
http://razemdlakonarzewa.wrk.org.pl/,
Dane osób upoważnionych:
Imię i nazwisko: Barbara Łasińska, Adres Email:
razem.dla.konarzewa@gmail.com, Tel. 506565551;

3. Nazwa, adres i dane kontaktowe jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie publiczne, o którym
mowa w ofercie (należy wypełnić, jeżeli zadanie ma być realizowane przez oddział terenowy, placówkę lub inną jednostkę organizacyjną oferenta)

nie dotyczy

4. Przedmiot działalności pożytku publicznego

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1) działania na rzecz poprawy infrastruktury społeczno-publicznej
2) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,
3) organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji,
4) organizowanie kursów, konkursów, warsztatów, pokazów, wystaw, spotkań tematycznych
5) prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, rozrywkowej, rekreacyjnej
i wypoczynkowej,
6) działania na rzecz osób starszych i dyskryminowanych grup społecznych,
7) wspieranie wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i sprawnej, dzieci z rodzin patologicznych i ze
środowisk wiejskich,
8) wspieranie, współpraca i pomoc w prowadzeniu świetlic i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
rehabilitacyjno-terapeutycznych i rekreacyjnych,
9) działania na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, historycznego
i przyrodniczego,
10) podtrzymywanie tradycji rodzinnej i narodowej,
11) podnoszenie świadomości obywatelskiej i kulturowej,
12) działania na rzecz poprawy ochrony środowiska naturalnego i lokalnego krajobrazu,
13) aktywną działalność turystyczno-krajoznawczą,
14) integrację społeczną i kształtowanie partnerskich postaw,
15) współpracę z innymi organizacjami,
16) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację celów statutowych,
17) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających
z niniejszego statutu,
18) współpracę i wspomaganie innych organizacji pozarządowych oraz wymiana doświadczeń z innymi organizacjami
o podobnych celach,
19) promocję wolontariatu na terenie ziemi krotoszyńskiej, wspieranie inicjatyw, aktywności
i kreatywności wolontariuszy,

b) działalność odpłatna pożytku publicznego
1) organizowanie i wspieranie, w tym pod względem finansowym imprez i wyjazdów kulturalnych, sportowych i
rekreacyjnych, krajoznawczych oraz kursów, warsztatów edukacyjnych i spotkań integracyjnych dla ogółu społeczności,
szczególnie dla dzieci i osób starszych,
2) sprzedaż wyrobów wykonanych przez członków Stowarzyszenia, w szczególności wyrobów rękodzielniczych i
kulinarnych.

III. Informacja o sposobie reprezentacji oferenta (-tów)
wobec organu administracji publicznej, w tym imiona
i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania
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oferenta(-tów) wobec organu administracji publicznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej2)

Barbara Łasińska,
Magdalena Snadna,
Sławomir Piasny,
Ewa Jankowska,
Emilia Swendracka,
STATUT STOWARZYSZENIA RAZEM DLA KONARZEWA
Sposób reprezentacji
§ 24
1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych oraz
zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, z których co
najmniej jeden powinien być Prezesem lub Wiceprezesem lub Sekretarzem lub Skarbnikiem.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów, w tym oświadczeń woli we wszystkich innych sprawach niż wymagany jest
podpis jednego z członków Zarządu

IV. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja
przewidywanych kosztów zadania publicznego

1. Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji

Wielkopolska Oś Czasu to cykl wydarzeń o charakterze kulturalno-historycznym przybliżający mieszkańcom gminy Zduny,
a w szczególności Konarzewa nasze korzenie, historię oraz kulturę. Projekt będzie realizowany na terenie gminy Zduny, w
szczególności we wsi Konarzew. W realizacji naszych zadań wezmą udział mieszkańcy powiatów : rawickiego,
poznańskiego, gnieźnieńskiego, jarocińskiego oraz krotoszyńskiego.
Zadanie realizowane będzie we współpracy ze stowarzyszeniami: z powiatów: rawickiego, poznańskiego, gnieźnieńskiego,
jarocińskiego i krotoszyńskiego, a także w partnerstwie ze Zdunowskim Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Gminy i Miasta
Zduny.
Dzięki zaangażowaniu okolicznych pasjonatów możliwe będzie przygotowanie wystawy, na której przedstawimy
publikacje i pamiątki dokumentujące życie i działalność lokalnych patriotów. Ponadto pokażemy okoliczne zapomniane
miejsca, które będziemy chcieli odkryć na nowo, upamiętnić, wpisać na mapę jako miejsca warte odwiedzania.
Kultura, zwyczaje, tradycje Wielkopolski zostaną zaprezentowane na III Konarzewskim Pikniku Rodzinnym. W projekcie
zakładamy udział dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Prezentowane warsztaty, wystawy prezentacje będą
dopełnieniem jubileuszu 750-lecia lokacji Zdun.
Gry terenowe, wycieczka rowerowa po okolicy oraz piknik mają charakter rodzinny, w swoim założeniu
międzypokoleniowy. Taka forma pozwoli na przekaz wartości kulturalno-historycznych w atrakcyjnej formie. Mapa wsi z
wyrysowanymi przez uczestników miejscami historycznymi będzie praktycznym dodatkiem dla mieszkańców. Zaś tablice
informacyjne o atrakcjach naszej okolicy będą jednocześnie promocją, jak i zachętą do odwiedzania gminy Zduny przez
ludzi aktywnie spędzających czas wolny.
Warsztaty umiejętnościowe przygotowane przez Stowarzyszenie Kasztelania Ostrowska pomogą członkom naszego
stowarzyszenia i innych organizacji pozarządowych z okolicy nabyć kompetencje niezbędne w dalszej animacji życia
kulturalnego i społecznego mieszkańców na bazie własnych pomysłów i możliwości, bez konieczności szukania atrakcji w
większych ośrodkach. Takie połączenie wątków oraz form ich prezentacji pozwoli nam na kreowanie i promocję naszej
okolicy w gminie, powiecie oraz regionie. Z drugiej strony będziemy również odbiorcami wybranych wydarzeń (np.
warsztatów umiejętnościowych), co pozwoli nam na podniesienie kwalifikacji i lepszą pracę na rzecz lokalnej społeczności.
Realizacja projektu będzie będzie udostępniana za pośrednictwem lokalnych mediów, stron internetowych oraz portali
społecznościowych zarówno naszej organizacji, gminy Zduny jak i za pośrednictwem naszych partnerów z powiatów
włączonych do udziału w tej inicjatywie.
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2. Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego
zadania

Gmina Zduny jest niewielkim obszarem położonym peryferyjnie w stosunku do dużych ośrodków miejskich Wielkopolski,
w tym Poznania. Taki układ negatywnie wpływa na możliwość udziału mieszkańców w ważnych wydarzeniach kulturalnych
i społecznych. Odległość od stolicy regionu, a co się z tym wiąże konieczność podróży i poniesienia większych wydatków,
w znacznym stopniu ogranicza lub wręcz uniemożliwia wielu odbiorcom uczestniczenia w życiu kulturalnym na
satysfakcjonującym poziomie. Realizacja zadania przyczyni się do wzbogacenia oferty kulturalnej i ułatwienia dostępu do
kultury dla mieszkańców gminy Zduny i okolic.
Konarzew – to jedna z większych wsi i jedno z 6 sołectw gminy Zduny Brak regularnego transportu publicznego dla wielu,
zwłaszcza starszych, niezmotoryzowanych mieszkańców jest barierą do uczestnictwa w organizowanych tam
wydarzeniach.
Z kolei młodsze pokolenie mieszkańców – rodziny z dziećmi w wieku szkolnym z racji łączenia życia zawodowego z
pozaszkolnymi zajęciami dzieci nie ma ochoty w wolnym czasie wyjeżdżać z domu.
Kultura, historia, tradycja, zwyczaje to elementy naszej tożsamości narodowej, lokalnej. Należy dbać o tę sferę życia.
Starsze pokolenie posiada wiedzę, pamięć o minionych czasach. Wraz z nimi odchodzi pewna część dziedzictwa. Należy
zadbać o to, by młode pokolenie poczuło potrzebę dokumentowania i przekazywania wiedzy oraz wartości, by zachować
je dla kolejnych pokoleń. Historia, kultura, zwłaszcza ta lokalna, jest mało znana mieszkańcom. Wiele miejsc, wydarzeń,
ludzi zasługuje na przypomnienie, odszukanie czy upamiętnienie .

Projekt WIELKOPOLSKA OŚ CZASU ma zachęcić mieszkańców gminy Zduny do takich poszukiwań. Różnorodność form
proponowanych wydarzeń sprawi, że program będzie atrakcyjny dla odbiorców.
Konarzew jest w ostatnich latach miejscem osiedlania się wielu nowych mieszkańców. Ważnym problemem, który
dostrzegamy jest brak wiedzy o historii miejscowości, niskie poczucie tożsamości lokalnej szczególnie wśród dzieci i
młodzieży. Nie mają oni potrzeby, ani motywacji do zdobywania informacji na temat przeszłości wsi, na temat ciekawej
historii przed i powojennej Konarzewa, Zdun i okolic. Taka postawa ma swoją przyczynę w rozpadzie więzi społecznych,
rodzinnych, odejściu od tradycji i dawnej kultury na rzecz szybkiego, łatwego, konsumpcyjnego stylu życia. Dlatego
upowszechnianie wiedzy o miejscowości, podniesienie świadomości wszystkich pokoleń mieszkańców na temat ich
korzeni, chociaż po części przyczyni się do zapobiegania tym problemom. Konieczności realizacji zadania wynika z chęci
pozytywnego wpływu na podniesienie i rozwój świadomości lokalnej oraz aktywizację mieszkańców Konarzewa i gminy
Zduny.
Niewiedza mieszkańców na temat lokalnych historii czy miejsc wartych pamięci wynika także z braku ogólnodostępnych
tematycznych publikacji, a co za tym idzie swobodnego dostępu do informacji. Wydawnictwa dostępne w muzeach czy
bibliotekach nie są przeznaczone do zabrania ze sobą np. na wycieczkę rowerową (np. nie mają wygodnego,
kieszonkowego formatu). Nasz wieś Konarzew położona jest w północno-wschodniej części gminy. Wkrótce przechodzić
będzie tędy szlak rowerowo-pieszy wyznaczony przez gminę Zduny. Dlatego powstała potrzeba, aby udoskonalić
przestrzeń publiczną we wsi, rozbudować miejsce informacji. Stąd zrodził się pomysł stworzenia mapy z zaznaczeniem
miejsc historycznych oraz tablic informacyjnych o atrakcjach naszej miesjcowości. Do tej pory osoby poznające okolicę i
szukające atrakcji omijają naszą wieś, gdyż brak jest jakichkolwiek danych , tablic, znaków dotyczących miejsc wartych
odwiedzenia. Oznakowanie tych miejsc jest konieczne, by ułatwić do nich dostęp . Projekt skierowany jest zarówno do
mieszkańców gminy Zduny jak i turystów szukających aktywnych form wypoczynku, ciekawych miejsc w bliskiej odległości,
szczególnie rowerzyści, którzy często odwiedzają naszą miejscowość po drodze do Baszkowa.
Tablica informacyjno-turystyczna zostanie usytuowana w centrum wsi. w miejscu ogólnie dostępnym zarówno dla
mieszkańców wsi, jak i dla wszystkich przyjezdnych czy turystów, Pomoże to promować gminę, nie tylko wśród lokalnej
społeczności , ale i wśród przyjezdnych gości.
Wspólnie z lokalnym samorządem, sołtysem, Radą Sołecką oraz organizacjami pozarządowymi Konarzewa opracowujemy
plan zagospodarowania centrum wsi, w oparciu o założenia strategii rozwoju sołectwa Konarzew oraz gminy Zduny.

Jako stowarzyszenie organizujemy różnorodnego rodzaju wydarzenia dla ogółu mieszkańców Konarzew i gminy. W
naszych szeregach są osoby specjalizujące się w zajęciach dla dzieci, przyrodnicy i turyści. Brak nam osób z
doświadczeniem z zakresu edukacji i animacji kultury. Przygotowanie nas do organizowania tej sfery życia wypełni lukę w
tym zakresie. Zwłaszcza, że wiedza i upowszechnianie kultury ludowej na wsi prawie zanikła. Prowadzone w ramach
zadania warsztaty kompetencyjne pozwolą odbiorcom (tj. lokalnym aktywistom i organizacjom) nabyć nowe umiejętności,
a także rozwinąć współpracę pomiędzy organizacjami pozarządowymi z różnych części regionu.

Odbiorcami bezpośrednimi naszego działania będą mieszkańcy Konarzewa i gminy Zduny. Oferta skierowana zostanie nie
tylko do naszych sympatyków czy osób znających naszą działalność i biorących udział we wydarzeniach przez nas
organizowanych. Dużą wagę przykładamy do zainteresowania ofertą osób do tej pory nie uczestniczących w życiu
kulturalno-społecznym Konarzewa i okolic. W grupie tej znajdują się zarówno dzieci, młodzież dorośli aktywnie zawodowo
jak i seniorzy. Ta ostatnia jest jedną z najbardziej aktywnych w Konarzewie, która niejednokrotnie współpracuje z nami
jako wolontariusze. Zostało to również zauważone i docenione przez samorząd lokalny.
Odbiorcy pośredni to odwiedzający nas turyści, mieszkańcy oraz 7 organizacji pozarządowych z powiatu krotoszyńskiego
oraz ościennych powiatów .Ta grupa istotna jest z punktu widzenia kontynuacji współpracy po projekcie, również na
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terenie tychże powiatów. Aktywna współpraca sektora pozarządowego będzie również wymierną korzyścią dla lokalnych
samorządów Wielkopolski, wspierających działania organizacji.

3. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego,
w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania3)

nie dotyczy

4. Zakładany (-ne) cel (-e) realizacji zadania publicznego

Celem projektu jest kultywowanie poczucia wspólnoty i tradycji w gminie Zduny, a szczególnie we wsi Konarzew. Intencją
projektu jest także promocja gminy Zduny i jej atrakcji turystycznych, zapoznanie mieszkańców i turystów z najstarszą
historią naszego regionu, przybliżenie wiedzy o życiu dawnych mieszkańców naszych ziem. Ideą jest kontynuacja wartości
tworzących poczucie tożsamości lokalnej poprzez pobudzenie aktywności mieszkańców wsi, poprzez wspólną pracę i
zabawę.

Cel główny: Budowanie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców Konarzewa i gminy Zduny poprzez edukację kulturalną
i społeczną odbiorców wśród 30 mieszkańców Konarzewa i gminy Zduny
1. Aktywne uczestnictwo 30 mieszkańców Konarzewa w poznawaniu i upowszechnianiu lokalnej historii poprzez
włączenie ich w realizację wydarzeń
2. Wypromowanie Konarzewa i gminy Zduny w powiecie, regionie jako miejsca ciekawego edukacyjnie i
atrakcyjnego turystycznie poprzez ustawienie 5 tablic informacyjno-turystycznych oraz publikację folderu o atrakcjach
okolicy.
3. Zwiększenie różnorodności i uzupełnienie oferty kulturalnej na terenach wiejskich poprzez zorganizowanie
wystaw, pokazów i warsztatów dla 300 mieszkańców gminy Zduny i powiatu krotoszyńskiego
4. Poznawanie historii i wielokulturowości regionu poprzez udział w wydarzeniach Simchat Chajim Festival wśród 40
uczestników z gminy Zduny.
5. Zorganizowanie warsztatów kompetencyjnych dla lepszego wykorzystania potencjału 30 lokalnych działaczy
społecznych z powiatów: rawickiego, poznańskiego, gnieźnienskiego, jarocińskiego i krotoszyńskiego.

5. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego (należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego - czy będą trwałe oraz
w jakim stopniu realizacji zadania przyczyni się do osiągnięcia jego celu)

Działania planowane w projekcie przyczynią się do zwiększenia aktywności mieszkańców poprzez włączenie ich w prace
przy projekcie tj. poszukiwanie, zbieranie i kompletowanie informacji, zbieranie pamiątek i eksponatów, pomoc w
przygotowaniu wystawy na temat historii wsi. Pobudzi się ich aktywność i zintegrują się we wspólnym działaniu, co
pomoże rozwiązać lokalne problemy społeczne, jakimi są marazm, dezintegracja, niechęć do wspólnej pracy na rzecz
wspólnego dobra, zanikające poszanowanie tradycji i tożsamości lokalnej, i złagodzi ich skutki. Zakładana 300 osobowa
grupa odbiorców bezpośrednich z Konarzewa oraz całej gminy to pokaźna grupa, z którą i dla której w przyszłości będzie
można realizować kolejne inicjatywy.

1. Wzmocnienie potencjału społecznego wśród grupy liderów społecznych gminy Zduny.
Rezultat ten osiągnięty zostanie poprzez udział w warsztatach. Uczestnicy otrzymają wiedzę i narzędzia pozwalające
inicjować, animować i angażować społeczność lokalną do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.
Mimo, iż nasza organizacja działa dopiero od 2 lat, nasze działania zdobywają wśród mieszkańców coraz lepszy i szerszy
odbiór. Obecnie jesteśmy zarówno inicjatorami, jak i realizatorami wielu wydarzeń. Sukcesywnie włączają się osoby z
zewnątrz, poszerza się również grono sympatyków. Nabywamy doświadczenie w sferze kulturalnej, również dzięki
współpracy z innymi podmiotami. Wzorujemy się na naszych partnerach, a także patrzymy na dobre praktyki wśród
innych organizacji. Edukacja w kierunku animacji kultury byłaby rozwinięciem naszych umiejętności, które wykorzystywać
będziemy przy kolejnych inicjatywach. Udana realizacja każdej inicjatywy zwiększa szanse na sukces kolejnych.

2. Wypromowanie Konarzewa i gminy Zduny powiecie i regionie jako miejsca ciekawego historycznie i atrakcyjnego
turystycznie. Nasza wieś leży na uboczu trasy Krotoszyn-Wrocław. Lokalni turyści wybierają inne, poboczne rowerowe
trasy. Jeżeli już pojawiają się w Konarzewie to rzadko zatrzymują się w nim. Ustawienie tablic informacyjno-turystycznych,
na których będą naniesione miejsca warte uwagi, skłoni ich do zatrzymania się. Jeżeli do tego dołączymy składany,
podręczny folder z krótkim opisem miejsca czy postaci, to zwiększamy szanse na świadome poznawanie naszej okolicy.
Foldery będą rozdawane wśród uczestników festynu oraz przekazane do biblioteki, muzeum, szkoły, oddziałów PTTK, LGD.

3. Kreowanie postawy szacunku i tolerancji dla różnych kultur i tradycji. Nasz region przez setki lat zamieszkiwali razem
Żydzi, Polacy i Niemcy. Dziś już nie pamiętamy o tej koegzystencji różnych wyznań, zwyczajów. Każda z tych grup wniosła
wiele w rozwój Zdun i okolic. Dziś musimy pamiętać o tej pięknej karcie naszej historii i uczyć młodych ludzi szacunku do
innych. Projekcja filmu „Po-lin. Okruchy pamięci” ma być wstępem do dyskusji o tym, jak dziś postrzegamy
wielokulturowość. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, w których nienawiść jest coraz powszechniejsza. Do
uczestnictwa w seansie zaprosimy m.in. seniorów oraz młodzież.
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4. Umocnienie zaangażowania mieszkańców gminy Zduny dla inicjowania i realizacji wydarzeń integrujących społeczności
lokalnej. Chcemy to osiągnąć poprzez uczestnictwo mieszkańców w projekcie. Poszukiwanie, zbieranie i kompletowanie
informacji, zbieranie pamiątek i eksponatów, pomoc w przygotowaniu wystawy to rodzaje aktywności, które rozbudzą
ciekawość i zaangażowanie. Mapa, ulotka, plakat, wystawa będą w dużej mierze dziełem mieszkańców, dzięki czemu będą
oni nie tylko biernymi odbiorami, ale i współtwórcami. Poczują satysfakcję z zaangażowania, podzielenia się wiedzą czy
umiejętnością, zatem chętniej włączą się w następną inicjatywę. Wszystkie te działania przyczynią się do sukcesywnego
wzrostu aktywności mieszkańców, a także budowania więzi społecznych i sąsiedzkich. Widzimy zainteresowanie naszymi
akcjami, mieszkańcy coraz chętniej dzielą się z nami swoimi pomysłami. Włączenie ich w działania pozwoli docenić
rosnące zainteresowanie i budowanie oferty kulturalnej zgodnej z potrzebami mieszkańców.

5. Nawiązane wcześniej kontakty, chęć współpracy organizacji pozarządowych Wielkopolski była wcześniej deklarowana
na spotkaniach, szkoleniach seminariach. Zorganizowanie wizyty studyjnej w terenie, podyktowane jest konkretną
potrzebę i i stwarza merytoryczną podstawę do rzeczywistego partnerstwa społecznego w naszym regionie.

Po zakończeniu realizacji powyższego projektu i osiągnięciu założonych rezultatów nadal będziemy kontynuować
współpracę z partnerami społecznymi z ościennych powiatów. Dzięki temu dotrzemy do szerszego grona naszego regionu.
Docelowo zadania posłużą ponad 1000 mieszkańcom z terenu Wielkopolski.

Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego4)

Zakładane rezultaty zadania
publicznego

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

6. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego (opis musi być spójny z harmonogramem; ponadto opis
powinien zawierać liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie,
liczba odbiorców; przy opisie działania oferent może dokonać analizy wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania publicznego)

1. Spotkanie roboczo-inaugurujące realizacje projektu
Spotkanie przedstawicieli zarządu RAZEM DLA KONARZEWA z partnerami, szczegółowe omówienie realizacji zadania,
ustalenie dat oraz osób odpowiedzialnych ze strony każdego partnera.
Informacja i promocja realizacji zadania na łamach lokalnej prasy, stronach internetowych i portalach społecznościowych
stowarzyszenia, urzędu miejskiego, partnerów.
Spotkanie planujemy zorganizować w Zdunach i Konarzewie, w grupach tematycznych, tj. historyczne, krajoznawcze,
kulturalne oraz społeczne - zakładamy udział 15 osób. Poczęstunek na spotkania zostanie sfinansowany ze środków
własnych stowarzyszenia. Każdy uczestnik spotkania roboczego otrzyma harmonogram realizacji wydarzeń.. Na
zakończenie zostanie zorganizowane spotkanie inaugurujące realizacje projektu. Jego uczestnicy otrzymają ulotkę
promujące inicjatywę. Dokładny harmonogram wydarzeń kalendarium imprez zostanie przekazany do publicznej
wiadomości za pomocą lokalnych mediów, plakatów oraz portalach społecznościowych i stronach internetowych
stowarzyszenia oraz partnerów. Poszczególne wydarzenia zostaną wpisane do e-kalendarza gminy Zduny.
Wydarzenia będą też promowane w ościennych powiatach przy użyciu portali społecznościowych organizacji
pozarządowych z powiatów włączonych w projekt
Dla uczestników spotkań przewidziany jest poczęstunek zakupiony ze środków własnych stowarzyszenia.

2. Muzealna Lekcja historii – wprowadzenie do historii, kultury w Zdunach
Muzealna Lekcja Historii – będzie podzielona na dwie części. Część I to prelekcja kustosza Izby Muzealnej w Zdunach na
temat powstania Zdun, życia ludzi, rozwoju miasta oraz zwiedzanie ekspozycji. Część II – to nakreślenie historii Konarzewa,
jego dawnych właścicieli oraz życia codziennego i miejsc ważnych dla wsi. Będzie to wprowadzenie do kolejnej lekcji
historii w terenie. Uczestnicy otrzymają materiały, które będą przydatne w trakcie Gry terenowej.
Spotkanie w Izbie Muzealnej będzie miało charakter otwarty dla mieszkańców gminy – zakładamy udział 30 osób. Dla
uczestników przewidziany jest poczęstunek (kawa, herbata, ciastka) zakupione ze środków projektu. Każdy z uczestników
otrzyma też ulotkę promocyjną: – zakupione ze środków projektu.

RYZYKO: niska frekwencja uczestników w Zdunach
ROZWIĄZANIE : Akcja promocyjno-informacyjna w instytucjach użytku publicznego, szkołach, poprzez organizacje
pozarządowe oraz sołtysów.
3. Terenowa Lekcja historii – wprowadzenie do historii Konarzewa – ludzie, miejsca, pamiątki
Terenowa Lekcja Historii przygotowana przez pasjonatów historii ziemi zdunowskiej. Część I to pogadanka połączona z
prezentacją materiałów i pamiątek zgromadzonych przez Łukasza Cichego oraz Krzysztofa Nawrockiego. Tematyka
obejmować będzie życie i rozwój wsi na przestrzeni dziejów oraz biogramy rodziny Nawrockich z uwzględnieniem ich
patriotycznych tradycji oraz zasług dla Wielkopolski oraz Polski.
Tym sposobem chcemy , zachęcić mieszkańców Konarzewa do kolekcjonowania pamiątek rodzinnych, informacji i
życiorysów naszych przodków. Będziemy zachęcać do przejrzenia rodzinnych archiwów i udostępnienie ich na wystawę
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planowaną we wrześniu. Uczestnicy otrzymają materiały, które będą przydatne w trakcie Gry terenowej. Jeżeli pogoda
pozwoli to zaprosimy uczestników na spacer. Spotkanie odbędzie się w Konarzewie – będzie miało również otwarty
charakter – zakładamy udział 30 osób. Dla uczestników przewidziany jest poczęstunek: (kawa, herbata, ciastka) zakupiony
ze środków projektu. Każdy z uczestników otrzyma też ulotkę promocyjną – przygotowaną ze środków projektu

RYZYKO: niesprzyjająca pogoda uniemożliwi spacer. ROZWIĄZANIE : spacer zostanie zorganizowany w innym terminie.
4. Gra terenowa – szukanie miejsc zapomnianych w Konarzewie
Gra terenowa "Ścieżki historii" – szukanie miejsc zapomnianych w Konarzewie. Spotkanie zostanie przygotowane i
przeprowadzone z pomocą harcerzy z Krotoszyna. Na bazie informacji i materiałów otrzymanych z Muzeum oraz od
pasjonatów zostanie opracowany szlak historyczny. Uczestnicy otrzymają mapki wsi. Ich zadaniem będzie odnalezienie i
udokumentowanie „zakodowanego” miejsca. Każdy zespół zostanie skierowany w inny zakątek wsi. Odnalezione miejsce
zostanie naniesione na mapę . Dodatkowym zadaniem będzie wrysowanie mijanych ulic i wpisanie ich nazw.
Ten element zostanie wykorzystany do przygotowania administracyjnej mapki Konarzewa. Jest to istotne z punktu
widzenia społeczności lokalnej: dwa lata temu ulicom nadano nazwy, jednak do dziś wielu mieszkańców ich nie zna.
Wydrukowane, współczesne mapki z naniesionymi miejscami historycznymi będą wręczane mieszkańcom w czasie festynu
zaplanowanego na wrzesień. O przygotowanie mapek do wydruku zwrócimy się do lokalnej firmy geodezyjnej. Mapka
geodezyjna będzie szablonem do przygotowania tablicy informacyjnej. Do realizacji zadania włączyło się biuro geodezyjne
GEO-MAR z Krotoszyna, które przygotuje dla uczestników mapki terenu.
Gra terenowa dedykowana jest rodzinnym, wielopokoleniowym zespołom, nie wykluczamy jednak uczestnictwa
pojedynczych zawodników. Planujemy udział 30 osób.
W przygotowaniu jej pomoże nam 49 Drużyna Wędrownicza z Hufca Krotoszyn. Druhowie przeszkolą nas w planowaniu i
organizowaniu trasy. Tym sposobem w przyszłości sami będziemy mogli organizować tego typu akcje.
Przewidziane jest pobieranie wpisowego. Zebrana kwota zostanie przeznaczona na poczęstunek kończący zadanie

RYZYKO: niesprzyjająca pogoda w przypadku imprez plenerowych
ROZWIĄZANIE : w przypadku niesprzyjającej aury zakładamy przełożenie na późniejszy termin.
RYZYKO: niska frekwencja uczestników w Konarzewie
ROZWIĄZANIE : wszyscy mieszkańcy otrzymają kalendarium wydarzeń do skrzynki pocztowej
5. Udział w Simchat Chajim Festival
projekcja filmu – "Po-lin. Okruchy pamięci"

Simchat Chajim Festival organizowanym przez Stowarzyszenie Krotochwile z Krotoszyna. W ramach festiwalu odbędzie się
projekcja filmu pt. "Po-lin. Okruchy pamięci". Spotkanie filmowe zorganizowane zostanie w Bibliotece w Zdunach.
Projekcja będzie miała charakter otwarty dla mieszkańców. Zostanie także zaproszona młodzież z Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Zdunach oraz seniorzy. Uczestników pokazu będziemy zachęcać do
poprojekcyjnej dyskusji na temat filmu, ale również innych kultur i nacji. Skupimy się także na kilkusetletniej koegzystencji
na tych ziemiach Polaków, Żydów i Niemców. Zastanowimy się, co we współczesnej Polsce pozostało z dawnej
wielokulturowości i czy dziś nadal potrafimy szanować czyjąś odmienność.
Spotkanie filmowe będzie miało charakter otwarty dla mieszkańców gminy. Zakładamy udział 30 osób. Dla uczestników
przewidziany jest poczęstunek
sfinansowany ze środków projektu

RYZYKO: niska frekwencja uczestników w Zdunach
ROZWIĄZANIE : Akcja promocyjno-informacyjna w instytucjach użytku publicznego, szkołach, poprzez organizacje
pozarządowe oraz sołtysów.
6. Wycieczka rowerowa po okolicy - walory historyczno-przyrodnicze gminy Zduny
Wycieczka rowerowa po okolicy – nie chcemy się ograniczać tylko do naszej wsi, chcemy też odwiedzić okolicę, która
również ma wiele ciekawych miejsc nie tylko historycznych ale i przyrodniczych. Zespól naszych lokalnych pasjonatów:
przyrodników, historyków turystów przygotują trasę. Z uwagi na odległości oraz międzypokoleniowy zespół uczestników
planujemy trasę rowerową. Każdy zespół otrzyma mapkę, na którą nanosić będą odwiedzane miejsca. Na zakończenie
trasy planujemy ognisko. Mamy nadzieję, że taka forma poznawania najbliższej okolicy spodoba się młodszym i starszym i
w przyszłości przeniesie się na dalsze rejony i regiony. Ponadto taki wypad w plener to doskonała forma na rodzinne
spędzenie wolnego czasu. W tym wydarzeniu również planujemy udział 30 osób.
Przewidziane jest pobieranie wpisowego. Zebrana kwota zostanie przeznaczona na poczęstunek kończący zadanie.

RYZYKO: niesprzyjająca pogoda w przypadku imprez plenerowych
ROZWIĄZANIE : w przypadku niesprzyjającej aury zakładamy przełożenie na późniejszy termin.
RYZYKO: niska frekwencja uczestników w Konarzewie
ROZWIĄZANIE : wszyscy mieszkańcy otrzymają kalendarium wydarzeń do skrzynki pocztowej
7. WIZYTA STUDYJNA dla animatorów kultury w Zdunach
Pozarządowa Wizyta studyjna – zaproszeni goście to przedstawiciele organizacji pozarządowych z Wielkopolski, z którymi
poznaliśmy się wcześniej w trakcie realizacji projektów, szkoleń, spotkań, organizowanych przez Centrum Inicjatyw
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Obywatelskich PISOP i Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych z Poznania. Spotkanie
odbędzie się w Sali Centrum Animacji Społecznej w Zdunach. Zakładamy udział 30 osób, plan spotkania podzielono na 3
niezależne moduły:
I. Prezentacja organizacji, profil aktywności, sukcesy, niepowodzenia, partnerzy, plany,
II. Panel dyskusyjny - metody, formy animacji życia kulturalno-społecznego, aktywne uczestnictwo / zaangażowanie
mieszkańców w realizację inicjatywy ngo lub własnej. Nastąpi wtedy wymiana doświadczeń, dobrych praktyk
Nad przestrzeganiem zasad i sprawnym przebiegiem dyskusji będzie czuwał moderator.
III. Warsztaty – uczestnicy utworzą kilkuosobowe zespoły i opracują wybrany przez siebie tematu. Po zakończeniu każda
grupa omówi swój plan realizacji wybranego zadania.
Podsumowaniem tej części będzie dyskusja prowadzona z udziałem moderatora. Spotkanie zakończone zostanie Questem
po Zdunach, według tras opracowanych przez LGD Okno Południowej Wielkopolski z Krotoszyna.

Zaproszenie przyjęły takie organizacje jak:
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "No i co" z Łaszczyna z powiatu rawickiego,; Grupa Inicjatywna Baranówko z powiatu
poznańskiego; Stowarzyszenie "Kasztelania Ostrowska" z Lednogóry w powiecie gnieźnieńskim, "Przyszłość Kotlina" z
powiatu jarocińskiego, Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na Rzecz Osób OPUS z Jarocina oraz Stowarzyszenie
KROTOCHWILE z powiatu krotoszyńskiego .
Dla uczestników zostanie zamówiony catering przygotowany przez miejscową Fundację POMYSŁ NA JUTRO - usługę
opłacona zostanie ze środków projektu. W spotkaniu zostanie też użyta tablica flipchartowa, rzutnik stanowiące własność
naszej organizacji.
Koszty dojazdu uczestników zostaną pokryte ze środków projektu.
Dzięki temu wymieniamy swoje doświadczenia, dobre praktyki. Zmieniając te kontakty na partnerskie współdziałanie
wzmacniamy potencjał własny, lokalnej społeczności oraz całego wielkopolskiego III sektora.

RYZYKO: niesprzyjająca pogoda w przypadku imprez plenerowych uniemożliwi quest po Zdunach.
ROZWIĄZANIE : W tej sytuacji zaplanowany jest wirtualny spacer po mieście z wykorzystaniem strony www.zduny.pl, a
także prezentacja na temat gminy.
8. Graficzne opracowanie mapy Konarzewa oraz folderu promocyjnego. Graficzne opracowanie info-tablic. Wybór
fotografii i pamiątek do wystawy

Mapki przygotowane podczas gry terenowej wraz z naniesionymi na nie punktami topograficznymi, zostaną przekazane
do pracowni geodezyjnej. Przygotuje ona profesjonalną mapę Konarzewa i okolicy. Wśród istniejących map wsi, nasza z
pewnością będzie unikatowa. Wyróżniać się będzie przede wszystkim opracowaniem materiałów zgromadzonych przez
społeczność lokalną.
Z kolei materiały informacyjne otrzymane w trakcie spotkań posłużą nam do opracowania składanego folderu
promocyjnego. Będzie on wskazywał, które miejsca w Konarzewie i całej gminie warto zobaczyć i dlaczego. Ponadto
będzie to prezent od społeczności Konarzewa dla mieszkańców Zdun, w związku z jubileuszem 750-lecia tego miasta.
Dokonamy też wyboru najciekawszych fotografii, które zostaną zaprezentowane na wystawie w czasie festynu. Przejrzymy
też dostarczone nam pamiątki, które również chcemy zaprezentować podczas wrześniowego festynu.

9. Wakacyjne warsztaty genealogiczne dla dzieci
Wakacyjne warsztaty genealogiczne – to spotkanie z dziećmi, biorącymi udział w wypoczynku letnim w ramach projektu
AKCJA LATO 2017 – Rycerskie Lato. Zajęcia odbędą się na terenie biblioteki w Konarzewie, a udział w nich weźmie grupa
dzieci w wieku 10-12 lat.
Warsztaty poprowadzi przedstawiciel uczestniczącego w naszym projekcie Stowarzyszenia Krotochwile jako wolontariusz,
na mocy porozumienia wolontariackiego.

10. III Konarzewski Piknik Rodzinny
III Konarzewski Piknik Rodzinny pod nazwą "Karty Historii" jest wydarzeniem cyklicznym, zainicjowanym przez nasze
stowarzyszenie. Każdego roku ma inny temat przewodni. Głównym celem jest integracja i aktywizacja lokalnej
społeczności poprzez organizację wydarzenia łączącego elementy zabawy z edukacją. Ta forma spotkania zyskała uznanie
wśród mieszkańców Konarzewa i gminy Zduny. Frekwencja z roku na rok rośnie, a na piknik przybywają także osoby spoza
obszaru naszej wsi. To wielki sukces i zarazem wyzwanie dla nas, pomysłodawców głównych organizatorów.
Wydarzenie będzie podsumowaniem projektu – zarówno od strony kulturalnej , historycznej, jak i społecznej.

Tegoroczna edycja będzie miała inną formę – planowany jest plener artystyczny, połączony z rekonstrukcją lokalnego
wydarzenia historycznego
Udziałem w pikniku już teraz zainteresowane jest Stowarzyszenia KROTOCHWILE , Bractwo Rycerstwa Ziemi Kaliskiej.
Każda z organizacji zaprezentuje swoje działania skupione wokół działań kulturalnych bądź artystycznych.

Warsztaty tańca żydowskiego, pokaz rycerski, to elementy ukazujące różne aspekty życia codziennego dawnych
mieszkańców okolicy: Polaków, Żydów oraz Niemców na przestrzeni wieków.. Zorganizowane zostaną na otwartej
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przestrzeni boiska wiejskiego w Konarzewie.

Jednocześnie zaprezentujemy mapę Konarzewa, opracowaną na podstawie gry terenowej . Zostanie ona zamontowana w
centralnym miejscu wsi. Mapki przygotowane w trakcie gry terenowej zostaną wręczone przybyłym na wydarzenie
gościom.

Goście pikniku będą mogli skorzystać z przygotowanego. Ciasta domowego wypieku przygotują podobnie ja w
poprzednich edycjach nasi członkowie i sympatycy. Wzorem roku ubiegłego będziemy je sprzedawać za symboliczną
złotówkę. Uzyskany dochód zasili nasz budżet z przeznaczeniem na wkład własny finansowy do projektów. Pozostały
poczęstunek / na ognisko / zostanie zakupiony ze środków Urzędu Miejskiego w Zdunach. O ufundowanie nagród dla
uczestników konkursu historycznego zwrócimy się do wspierających nas firm z terenu gminy.
Umowy –zlecenie, o dzieło zawarte z wystawcami stoisk kulturalno-artystycznych, OC organizatora imprezy oraz koszty
dojazdu wystawców zostaną pokryte ze środków projektu.
Obsługę techniczną, logistyczną oraz zabezpieczenie imprezy zapewnią wolontariusze – członkowie stowarzyszenia oraz
druhowie OSP Konarzew.

RYZYKO: niesprzyjająca pogoda w przypadku imprez plenerowych
ROZWIĄZANIE : będziemy rozmawiać z dyrekcją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Konarzewie o
udostępnienie ich placówki na warsztaty i pokazy. W sali wiejskiej zorganizowane zostaną wystawy, jednak z uwagi na
ograniczoną powierzchnię obiektu, nie będzie możliwe ulokowanie tam innych atrakcji.
11. Podsumowanie, rozliczenie,, sprawozdanie projektu
Spotkanie zarządu Razem dla Konarzewa z partnerami oraz uczestnikami projektu. Omówimy realizację projektu, jego
efekty, dokonamy analizy danych, zaangażowania i frekwencji uczestników. Wnioski zapewne będą nam pomocne w
planowaniu kolejnych inicjatyw. Zakładamy uczestnictwo 30 osób.
Na spotkanie przygotowany zostanie poczęstunek sfinansowany ze środków własnych stowarzyszenia.
Po spotkaniu ogólnym zarząd stowarzyszenia zajmie się przygotowaniem dokumentacji do rozliczenia i sprawozdania.

7. Harmonogram na rok 2017
(należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań; w przypadku oferty wspólnej obok nazwy działania należy podać nazwę oferenta
realizującego dane działanie; w przypadku większej liczby działań istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy; w przypadku zadania realizowanego w okresie
dłuższym niż jeden rok budżetowy należy dołączyć załącznik nr 1.1 do oferty dla każdego roku odrębnie)

Lp.
Nazwa działania (w przypadku oferty wspólnej

przy nazwie działania należy wskazać oferenta
odpowiedzialnego za realizację działania

Planowany termin realizacji Zakres działania realizowany przez
podmiot niebędący stroną umowy5)

1 Spotkanie roboczo-inaugurujące
realizacje projektu

Od: 2017-03-01
Do: 2017-04-07

nie dotyczy

2 Muzealna Lekcja historii –
wprowadzenie do historii, kultury w
Zdunach

Od: 2017-04-01
Do: 2017-04-30

nie dotyczy

3 Terenowa Lekcja historii –
wprowadzenie do historii Konarzewa –
ludzie, miejsca, pamiątki

Od: 2017-04-01
Do: 2017-04-30

nie dotyczy

4 Gra terenowa – szukanie miejsc
zapomnianych w Konarzewie

Od: 2017-05-01
Do: 2017-05-31

nie dotyczy

5 Udział w Simchat Chajim Festival
projekcja filmu – "Po-lin. Okruchy
pamięci"

Od: 2017-05-01
Do: 2017-05-31

nie dotyczy

6 Wycieczka rowerowa po okolicy -
walory historyczno-przyrodnicze gminy
Zduny

Od: 2017-06-01
Do: 2017-06-30

nie dotyczy

7 WIZYTA STUDYJNA dla animatorów
kultury w Zdunach

Od: 2017-06-01
Do: 2017-06-30

nie dotyczy
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8 Graficzne opracowanie mapy
Konarzewa oraz folderu promocyjnego.
Graficzne opracowanie info-tablic.
Wybór fotografii i pamiątek do
wystawy

Od: 2017-07-01
Do: 2017-07-31

nie dotyczy

9 Wakacyjne warsztaty genealogiczne dla
dzieci

Od: 2017-07-01
Do: 2017-07-31

nie dotyczy

10 III Konarzewski Piknik Rodzinny Od: 2017-09-01
Do: 2017-09-30

nie dotyczy

11 Podsumowanie, rozliczenie,,
sprawozdanie projektu

Od: 2017-10-01
Do: 2017-11-30

nie dotyczy
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8. Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 2017

Kategoria
kosztów

Rodzaj kosztów
(należy uwzględnić wszystkie

planowane koszty,
w szczególności zakupu usług,
zakupu rzeczy, wynagrodzeń)

Liczba
jednostek

Koszt
jednostkowy

(w zł)

Rodzaj
miary

Koszt całkowity
(w zł)

z wnioskowanej
dotacji
(w zł)

z innych
środków

finansowych6)

(w zł)

z wkładu
osobowego7)

(w zł)

z wkładu
rzeczowego8); 9)

(w zł)

Numer(y) lub
nazwa(-wy)

działania(-łań)
zgodnie z

harmonogramem

I Koszty merytoryczne10)

Nr
poz.

Koszty po
stronie:
Stowarzyszenie
"RAZEM DLA
KONARZEWA"
(nazwa oferenta)

1.

Materiały
papierniczo-
biurowe i
dekoracyjne -
zakup

1 100,00 zł zestaw 100,00 zł 100,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1, 4, 6, 7, 9, 11

2.
Artykuły
spozywcze na
spotkania / zakup

1 650,00 zł zestaw 650,00 zł 100,00 zł 550,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1, 2, 3, 5, 10

3.

Gra terenowa -
wpisowe
uczestników-
zakup art.
spozywczych do
poczęstunku na
mecie

1 50,00 zł zł 50,00 zł 0,00 zł 50,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4

4.

Naczynia
jednorazowe,
chemia
gospodarcza,
środki czystości
(zakup)

1 100,00 zł zestaw 100,00 zł 100,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4, 6, 9, 10
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5.

Wycieczka
rowerowa :Zduny
i okolice -
wpisowe
uczestników -
zakup art.
spozywczych do
poczęstunku na
mecie

1 50,00 zł zł 50,00 zł 0,00 zł 50,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6

6.
Obsługa
cateringowa
spotkania

1 700,00 zł usługa 700,00 zł 700,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 7

7.
Plakietki
okolicznościowe
(usługa)

1 200,00 zł kpl 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1, 4, 6, 7

8.
Ulotki DL
dwustronne,
kolor ( usluga)

1 200,00 zł kpl 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1, 2, 3, 5, 7

9.

Koszty dojazdu
uczestników
spotkań 1200 km
w okresie V-
X.2017

1 800,00 zł

stawka
za 1
km-
0,8358
zł

800,00 zł 800,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 7, 10

10.

Grafik-
wynagrodzenie
za opracowanie i
projektu tablic
informacyjnych
oraz folderu
promocyjnego.

1 500,00 zł
umowa
cywilno-
prawna

500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 8

11.

Tablica
informacyjna
wolnostojąca o
wym. 1,0m x
1,5m (usługa)

1 400,00 zł szt. 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4, 8
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12.
Stelaże do tablic
informacyjnych
60 x 60 (usługa )

1 500,00 zł kpl 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4

13.

Foldery
promocyjne
składane A4 do
DL, kolor (usługa
)

1 200,00 zł kpl 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10

14. OC organizatora
imprezy 1 200,00 zł usługa 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10

15.

wynagrodzenie
dla animatora
warsztatów,
edukacyjnych w
Konarzewie

1 700,00 zł
umowa
cywilno-
prawna

700,00 zł 700,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5, 10

16.

Prowadzenie
warsztatu tańca
żydowskiego w
Konarzewie
wynagrodzenie
dla trenera

1 400,00 zł
umowa
cywilno-
prawna

400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10

17.

Rekonstrukcja
lokalnego
wydarzenia
historycznego w
Konarzewie-
wynagrodzenie
dla zespołu

1 700,00 zł usługa 700,00 zł 700,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10
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18.

Wolontariusze
(grupa
posiadająca
dodatkowe
kwalifikacje )-
moderator
spotkania dla
animatorow
kultury

8 40,00 zł godz. 320,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 320,00 zł 0,00 zł 7, 9

19.

Wolontariusze -
zaplecze
organizacyjno-
techniczne
spotkań i
wydarzęń

24 20,00 zł godz. 480,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 480,00 zł 0,00 zł 1, 4, 8, 10

20.
Art. przemysłowe
na spotkania
(zakup )

1 50,00 zł zestaw 50,00 zł 50,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4, 10

Razem: 7 300,00 zł 5 850,00 zł 650,00 zł 800,00 zł 0,00 zł  

II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne11)

Nr
poz.

Koszty po
stronie:
Stowarzyszenie
"RAZEM DLA
KONARZEWA"
(nazwa oferenta)

1.
wynagrodzenie-
koordynator 1 650,00 zł

umowa
cywilno-
prawna

650,00 zł 650,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2.
wynagrodzenie -
Księgowa 1 500,00 zł

umowa
cywilno-
prawna

500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Razem: 1 150,00 zł 1 150,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  
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III Planowane koszty
poszczególnych
oferentów ogółem12):

Stowarzyszenie "RAZEM DLA KONARZEWA":
(nazwa oferenta 1) 8 450,00 zł 7 000,00 zł 650,00 zł 800,00 zł 0,00 zł

Ogółem: 8 450,00 zł 7 000,00 zł 650,00 zł 800,00 zł 0,00 zł
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9. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

Lp. Nazwa źródła Wartość

1 Wnioskowana kwota dotacji 7 000,00 zł

2 Inne Środki finansowe ogółem13):
Należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1-2.4)

650,00 zł

2.1 Środki finansowe własne13) 50,00 zł

2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania
publicznego13)

100,00 zł

2.3 Środki finansowe z innych źródeł publicznych13), 14) 500,00 zł

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej
lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych,
który(-ra, -re) przekazał(a, y) lub przekaże(-żą) środki
finansowe):
Gmina Zduny

2.4 Pozostałe13) 0,00 zł

3 Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)

800,00 zł

3.1 Wkład osobowy 800,00 zł

3.2 Wkład rzeczowy15) 0,00 zł

4 Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania
publicznego 16)

82,84 %

5 Udział innych środków finansowych w stosunku do
otrzymanej kwoty dotacji17)

9,29 %

6 Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku
do otrzymanej kwoty dotacji18)

11,43 %

10. Informacja o zamiarze odpłatnego wykonania zadania (Jeżeli oferent (-ci) przewiduje (-ą) pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców
zadania należy opisać, jakie będą warunki pobierania tych świadczeń, jaka będzie wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka będzie
łączna wartość świadczeń)

1. Zgodnie z regulaminem GRY TERENOWEJ od każdego uczestnika pobrane będzie tzw. wpisowe, w kwocie 1,00 zł od
osoby niepełnoletniej oraz 2,00 zł od osoby powyżej 18 roku życia. Każdy uczestnik otrzyma pokwitowanie wpłaty na
druku KP. W zależności od przekroju wiekowego uczestników zgromadzona zostanie kwota ok. 50,00 zł. Zebrane wpisowe
będzie w całości przeznaczone na zakup art. spożywczych – poczęstunek na mecie.

2. Zgodnie z regulaminem wycieczki rowerowej od każdego uczestnika pobrane będzie tzw. wpisowe, w kwocie 1,00 zł od
osoby niepełnoletniej oraz 2,00 zł od osoby powyżej 18 roku życia. Każdy uczestnik otrzyma pokwitowanie wpłaty na
druku KP. W zależności od przekroju wiekowego uczestników będzie zgromadzona zostanie kwota ok. 50,00 zł. Zebrane
wpisowe będzie w całości przeznaczone na zakup art. spożywczych – poczęstunek na mecie.

11. Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego (Należy opisać kwalifikacje osób oraz ich
sposób zaangażowania w realizację poszczególnych działań, z uwzględnieniem wolontariuszy oraz członków stowarzyszeń świadczących pracę społecznie)
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1. Barbara Łasińska – Prezes Stowarzyszenia RAZEM DLA KONARZEWA, społecznik. Koordynator projektów Wielkopolska
Wiara 2015 i 2016 oraz lokalnych realizowanych przez stowarzyszenie w formie grantów finansowanych przez Burmistrza
Zdun. W latach 2012-2015 członek Zarządu Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej; w latach 2015-2016 koordynator
wolontariatu CWZK. W projekcie będzie pełnić funkcję koordynatora.
2. Wioletta Lewandowska – w projekcie będzie pełnić funkcję Księgowej czy osoby odpowiedzialnej za dokumentacje
finansową i rozliczenie projektu.
3. Paweł Bajerlein - absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, animator kultury.
Od 2012 roku prezes Stowarzyszenia Krotochwile. Ukończył wiele szkoleń z zakresu realizacji projektów, np. "Młodzi
menedżerowie kultury", był członkiem bibliotecznej sieci LABIB. Absolwent Szkoły Liderów PAFW. W projekcie będzie
pełnić rolę koordynatora działań społecznych .
4. Łucja Długiewicz-Paszek - Kusztosz Izby Muzealnej w Zdunach. W projekcie będzie pełnić rolę koordynatora społecznych
działań historycznych
5. Łukasz Cichy - student historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziennikarz m.in. Kuriera
Zdunowskiego, portalu wMeritum.pl, Życia Krotoszyna, portalu NaszeMiasto.pl, Członek Towarzystwa Miłośników i
Badaczy Ziemi Krotoszyńskie / regionalista, pasjonat genealogii. W projekcie będzie pełnić rolę koordynatora działań
historycznych.
6. Pasjonaci i znawcy historii, przyrody, geografii regionu, fotografii, turyści . W projekcie społecznie zajmą się
przygotowaniem gier terenowych, ich dokumentacja.
7. Wolontariusze: 10 osób. Zajmą się zapleczem organizacyjnym spotkań i wydarzeń, a także redakcją postów na
Facebooku, stronie internetowej, przygotowaniem prezentacji multimedialnych z wydarzeń.

12. Wycena wkładu osobowego przewidzianego do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego (Należy opisać sposób
wyceny wkładu osobowego7), który zostanie zaangażowany przy realizacji zadania wraz z podaniem cen rynkowych, na których podstawie jest szacowana jego
wartość)

Wolontariusze działający na podstawie porozumień wolontariackich, prowadzący karty pracy wolontariusza.
Cena rynkowa pracy wolontariusza w naszym rejonie w 2016 roku kształtowała się na poziomie 20-30 zł / osobogodzinę
dla prac standardowych, niewymagających dodatkowych kwalifikacji. Godzina pracy wolontariusza z kwalifikacjami
kształtowała się na poziomie 30 – 50 zł.
W projekcie zastosowaliśmy stawki odpowiednio : 20 zł i 40 zł / osobogodzinę.

13. Wkład rzeczowy przewidziany do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego (Należy szczegółowo opisać zasady oraz
sposób wykorzystania wkładu rzeczowego 9)w realizację poszczególnych działań oraz, o ile kalkulacja przewidywanych kosztów obejmowała wycenę wkładu
rzeczowego, opisać sposób jego wyceny wraz z podaniem cen rynkowych lub zasad wyliczenia, na których podstawie jest szacowana jego wartość)

Szczegółowy opis zasad oraz sposób wykorzystania wkładu rzeczowego w realizację poszczególnych działań
W realizacji zadania wykorzystamy nasz sprzęt:
- tablica flipchartowa
- rzutnik
Realizacja zadań możliwa będzie dzięki udostępnionym nieodpłatnie lokalom: sala wiejska w Konarzewie, Biblioteka w
Konarzewie, Biblioteka w Zdunach, Izba Muzealna w Zdunach, Centrum Animacji Społecznej w Zdunach.

Kalkulacja przewidywanych kosztów obejmuje wycenę wkładu rzeczowego, opis sposobu jego wyceny wraz z podaniem
cen rynkowych lub zasad wyliczenia, na podstawie których szacowany jest koszt
nie dotyczy

14. Inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych
kosztów oraz oświadczeń zawartych na końcu oferty

Do kalkulacji kosztów dojazdu przyjęta została stawka 0,8358, zgodnie z rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25
marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 ze zm.)
Z rozpoznania połączeń drogowych w okresie od maja do października uczestnicy projektu pokonają łącznie ok. 1000 km.

Z PROJEKTU WYŁĄCZONO WYDARZENIE pn. DNI SENIORA W GMINIE ZDUNY. Nie rezygnujemy jednak z tego działania.
Podobnie jak w roku 2016 złożymy wniosek do Urzędu Miejskiego w Zdunach o dofinansowanie inicjatywy w trybie
małych zleceń. Pozostałe wydarzenia zgodnie z harmonogramem, będą miały skromniejszą oprawę.
Na zorganizowanie MUZEUM SPOŁECZNEGO poszukiwać będziemy innych źródeł finansowania.

15. Informacje o wcześniejszej działalności oferenta (-tów) w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, w tym
informacje obejmujące dotychczasowe doświadczenia oferenta (-tów) w realizacji podobnych zadań publicznych
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Stowarzyszenie od początku swej działalności zrealizowało n/w zadania publiczne, które zostały terminowo i bez
zastrzeżeń ze strony oferenta rozliczone:
1. Mikrodotacja WIELKOPOLSKA WIARA 2015 – „AKTYWNY KONARZEW” dofinansowana z Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.
2. Mikrodotacja WIELKOPOLSKA WIARA 2016 - WSPÓLNY POMYSŁ – WSPÓLNE DZIALANIE - WSPÓLNY SUKCES –
dofinansowana z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
3. ZDROWIE FIZYCZNE I PSYCHICZNE JAKO NIEODŁĄCZNE ELEMENTY ZDROWIA CZŁOWIEKA - dofinansowany ze środków
Urzędu Miejskiego w Zdunach, w trybie małych zleceń.
4. LATO 2016 – INDIAŃSKIE LATO wypoczynek letni dzieci ; dofinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Zdunach, w
trybie małych zleceń.
5. Tydzień Seniora w gminie Zduny „JESIENNA PORA CZASEM DLA SENIORA” - dofinansowany ze środków Urzędu
Miejskiego w Zdunach, w trybie małych zleceń.

Oświadczam(-my)20), 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*/właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym z otwartym konkursem 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 zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
8) Oświadczenie o zgodności wersji papierowej i oferty złożonej za pośrednictwem platformy elektronicznej, podpisane
przez upoważnione osoby.

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

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

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

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

Załączniki:
1.1. Harmonogram21)*.
1.2. Kalkulacja przewidywanych kosztów21)*.
1.3. Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa
handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
1.4. W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający
osobowość prawną oferenta; nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej
nieprowadzących działalności gospodarczej. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie
od tego, kiedy został wydany.
1.4. Wydruk lub odpis aktualnego Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
1.5. Upoważnienie do reprezentowania podmiotu dla osób składających podpisy pod ofertą
1.6. Statut organizacji
1.7. Oświadczenie o zgodności oferty w wersji papierowej i oferty złożonej w wersji elektronicznej

1) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy oferta została złożona w związku z ogłoszonym przez organ otwartym konkursem ofert. Należy wskazać rodzaj zadania,
o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r . o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wynikający z ogłoszenia o otwartym
konkursie ofert.
2) Należy określić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo czy też inna podstawa.
3) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.
4) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał te informacje jako obowiązkowe.
5) Dotyczy zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24
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kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6) Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.
7) Wkładem osobowym są praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego.
8) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał podanie tych informacji jako obowiązkowe.
9) Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa
świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) planowana do wykorzystania w realizacji
zadania publicznego.
10) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego. w przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla
każdego oferenta oddzielnie. w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
11) Należy wpisać koszty obsługi zadania, które są związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym z obsługą
finansową i prawną projektu. w przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego oferenta oddzielnie. w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
12) Dotyczy oferty wspólnej. w przypadku większej liczby oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
13) Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
14) Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych.
15) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy kalkulacja przewidywanych kosztów obejmowała wycenę wkładu rzeczowego.
16) Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
17) Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
18) Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
19) Pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania jest realizowane wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego.
20) Katalog oświadczeń jest otwarty.
21) Jedynie w przypadku zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy.
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