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

Gmina Jarocin

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)

16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

4. Tytuł zadania publicznego

Kto ty jesteś?

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2017-04-15

Data
zakończenia

2017-05-31

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: Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska; Hufiec Jarocin
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000266321
adres siedziby: Plac Festiwalu Muzyki Rockowej 1, 63-200 Jarocin, poczta: Jarocin
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: izi119@interia.pl, telefon: 782888044
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Izabela, adres e-mail: Spitalniak, telefon: 606964719

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
Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
KTO TY JESTEŚ? to projekt skierowany do mieszkańców gminy Jarocin. Ideą przewodnią projektu jest szerzenie
patriotyzmu wśród społeczności lokalnej oraz upowszechnianie wiedzy z dziedziny kultury regionu związanej z różnymi
dziedzinami życia codziennego, historii Polski i regionu, w którym żyjemy oraz historii Oręża Polskiego. W ramach realizacji
projektu mieszkańcy będą mogli poznać historię, tradycję i kulturę ruchu harcerskiego na Ziemi Jarocińskiej biorąc udział
w licznych zajęciach i warsztatach w OBOZIE BIAŁEJ LILII.
W dniu 2 maja odbędzie się jeden patriotyczny konkurs recytatorski oraz po jego zakończeniu apel na Jarocińskim Rynku
mający na celu uczczenie Święta Flagi Państwowej. Zorganizowany zostanie biało-czerwony happening pod Wieżą Ciśnień
z okazji Święta Flagi Państwowej, gzie mieszkańcy wezmą udział w warsztatach patriotycznych.
Trzeciego maja mieszkańcy będą mogli odwiedzić OBÓZ ORŁA BIAŁEGO, gdzie poznają historię oręża polskiego poprzez
różne epoki i wezmą udział w licznych warsztatach. Zobaczyć będą mogli wystawę pocztu Królów i władców Polski.
Posłuchać prelekcji na tematy związane z historią Państwa polskiego i naszego regionu. Odbędą dwie wycieczki ulicami
śródmieścia w celu poznania historii jarocińskich ulic. Będą mogli oglądnąć filmy związane z kulturą i tradycją Jarocina.
Wezmą udział w warsztatach związanych z potrawami regionalnymi i tradycjami żywieniowymi naszego regionu w różnych
okresach rozwoju miasta.
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Cel realizacji zadania
CELE:
- kształtowanie postaw obywatelskich wśród obywateli
- prezentacja historii w sposób żywy i kreatywny
- poszerzenie wiedzy o historii regionu
- przygotowanie do 100lecia Powstania Wlkp.
- zaangażowanie mieszkańców w działania patriotyczne
- pobudzenie do refleksji nad Symbolami Narodowymi
- ukazanie młodzieży historii, jako cenne źródło wartości i wzorców
- upamiętnienie wydarzeń lokalnych
- ukazanie historii polskiego oręża poprzez epoki
- ukazanie historii ruchu harcerskiego na Ziemi Jarocińskiej
- poznanie tradycji żywieniowych regionu w różnych okresach miasta
Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemu niskiego zaangażowania obywateli naszego regionu, niewielkiej
ilości inicjatyw oddolnych, pasywności istniejących organizacji, nieatrakcyjności ofert w działaniach z zakresu ochrony
dziedzictwa narodowego i wiedzy o regionie.
Konkursy, warsztaty, gry i szkolenia pobudzą mieszkańców do wspólnego działania i refleksji nad Symbolami Narodowymi.
OBÓZ BIAŁEJ LILII ma na celu upamiętnienie wydarzeń lokalnych, o których nie każdy pamięta. OBÓZ ORŁA BIAŁEGO
przeniesie mieszkańców w różne epoki by mogli poznać tradycje związane z historią polskiego oręża, posmakować
wojskowego życia i trudów, jakie musieli znosić żołnierze by bronić naszej Ojczyzny.
Miejsce realizacji zadania
1.
Jarociński Park, Pałac Radolińskich, ul. Park 3, Jarocin – OBÓZ BIAŁEJ LILII, OBÓZ ORŁA BIAŁEGO, warsztaty, filmy,
prelekcje, spotkania z regionalistami;
2.
Ulce Śródmieścia – wycieczki;
3.
Ratusz, Rynek, Jarocin – Konkurs Wierszy Patriotycznych, apel z okazji Święta Flagi Państwowej
4.
Wieża Ciśnień, ul. Świętego Ducha, Jarocin – BIAŁO-CZERWONY HAPPENING, warsztaty patriotyczne
Grupa odbiorców zadania
Dzieci (0- 12 lat) udział w wydarzeniach plenerowych, starsze dzieci udział w organizowanych konkursach i zabawach
towarzyszących przedsięwzięciom (plastyczne, muzyczne, techniczne, sprawnościowe)
Młodzież (13 – 18 lat) wezmą udział w konkursach historycznych organizowanych w ramach przedsięwzięć, , wydarzeniach
plenerowych, warsztatach oraz Konkursie Wierszy Patriotycznych. (ok. 200 osób).
Dorośli( 18 wzwyż): mieszkańcy powiatu jarocińskiego. Wezmą udział, wydarzeniach plenerowych, warsztatach i
koncercie. Przewidziany udział w wydarzeniach w całym projekcie ok. 2000 osób.
Seniorzy – wezmą udział w wydarzeniach plenerowych, koncercie, warsztatach, projekcji filmu. (ok.50 osób)
Osoby o lekkim i umiarkowanym stop. niepełnosprawności intelektualnej: uczniowie Szkoły Specjalnej oraz Warsztatów
Terapii Zajęciowej. ok. 30 osób
Członkowie Hufca ZHP Jarocin. ok. 200 osób(w tym 1 drużyna Nieprzetartego Szlaku). Główni organizatorzy całego
projektu.
Żołnierze WP: organizacja bazy w OBOZIE ORŁA BIAŁEGO
Grupy rekonstrukcyjne: będą tworzyły OBÓZ ORŁA BIAŁEGO, ok. 100 osób
Nauczyciele: zasiądą w komisjach konkursowych, ok. 5 osób.
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Nieodpłatnie będziemy korzystali z sal oraz sprzętu (drukarki)w Filii Biblioteki nr 5 JOK Jarocin w celu przygotowywania
projektu. Korzystać będziemy również z samochodu JOK Jarocin do przewożenia sprzętu.
Muzeum Regionalne udostępni nam nieodpłatnie nagłośnienie na Konkurs Wierszy Patriotycznych oraz apel.
W OBOZIE BIAŁEJ LILII wykorzystamy własny sprzęt obozowy m.in. namioty, liny, kanadyjki, materace, narzędzia do
budowy z drewna, stoły, ławki, flagi. Będziemy mieli również swoje nagłośnienie i gitary, które wykorzystane będzie w
czasie happeningu biało-czerwonego jak i w OBOZIE BIAŁEJ LILII.
Wojsko Polskie udostępni nieodpłatnie własny sprzęt zmotoryzowany w celu stworzenia obozu wojskowego. Bezpłatnie
otrzymamy również projektor i ekran kinowy, wykorzystane do projekcji filmów w Pałacu Radolińskich.
Niektóre grupy rekonstrukcyjne korzystać będą z własnego sprzętu m.in. szlabanów, budek wartowniczych, stojaków na
flagi państwowe i lance kawaleryjskie, skrzyń na broń i amunicję, siodła kawaleryjskie.
W projekcie pomagać będzie około 15 osób na umowach wolontariackich.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
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Mierzalne
2 warsztaty żywej lekcji historii dla mieszkańców
1 konkurs (recytatorski) - zaangażują młodzież w działania patriotyczne, kształtować będą postawy patriotyczne i
obywatelskie
1 happening biało – czerwony – zaangażowanie w działania patriotyczne, pobudzą refleksję nad Symbolami Narodowymi
10 warsztatów w OBOZIE BIAŁEJ LILII – ukazanie historii ruchu harcerskiego na Ziemi jarocińskiej
6 warsztatów W OBOZIE ORŁA BIAŁEGO – ukazanie historii polskiego oręża, pobudzenie patriotyzmu
1 wesołe miasteczko
1Pokaz filmów historycznych – kształtowanie postaw obywatelskich, pobudzenie patriotyzmu
1 warsztat z tworzenia koszulek patriotycznych
1 wystawa obrazów
1 warsztat związany z tradycją żywieniową i historią potraw regionalnych w czasie rozwoju miasta
2 prelekcje
2 wycieczki po śródmieściu
1 fotorelacja
Niemierzalne
- Rozmowy z regionalistami i pasjonatami historii
- budowanie świadomości patriotycznej
- łączenie pokoleń
- wzrost świadomości narodowej
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

transport sprzętu i drewna
(OBÓZ BIAŁEJ LILII)

500,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

3 500,00 zł

3 500,00 zł

0,00 zł

3

warsztaty związane z historią potraw
regionalnych i kulturą żywieniową w
Jarocinie – UMOWA O DZIEŁO
(scenariusz, harmonogram,
honorarium, materiały niezbędne do
realizacji zadania) OBÓZ ORŁA
BIAŁEGO

2 000,00 zł

2 000,00 zł

0,00 zł

4

promocja (m.in. ulotki, plakaty, tusze,
tunery, ogłoszenia prasowe, banery,
bilbordy itp.) –
FAKTURY/RACHUNKI/UMOWY
ZLECENIE
OBÓZ BIAŁEJ LILII, HAPPENING, OBÓZ
ORŁA
BIAŁEGO, KONKURS WIERSZY

1 000,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

5

Wynajem grup rekonstrukcyjnych –
UMOWA O DZIEŁO (OBÓZ ORŁA
BIAŁEGO)

3 000,00 zł

3 000,00 zł

0,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

0,00 zł

2

materiały do przeprowadzenia
warsztatów i zajęć dla mieszkańców
(OBÓZ BIAŁEJ LILII)

Koszty ogółem:
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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.
2.

Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
Statut

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.

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 9117-42f8-11b1

