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I. Dane oferenta/oforontow1'3'

1) nazwa: Fundacja Edukacyjna SILACZKA
2) forma prawna:4'

( ) stowarzyszenie ( X ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

( ) spokJzielnia socjalna ( ) inna

3) numerw Krajowym Rejestrze Sa,dowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5'

Nr KRS:0000364953

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6> 09.09.2010r.

5) nr NIP: 727-27-68-635 nr REGON: 100960257

6) adres:

miejscowosc: Lodz ul.: Plugowa 21

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7' Polesie

gmina: Lodz powiat:8) Lodz

wojewodztwo: Lodzkie

kod pocztowy: 94-238 poczta: Lodz

7) tel.: 608-833-981/513-931-905 faks:-

e-mail: kontakt@silaczka.org.pl http://silaczka.org.pl

8) numer rachunku bankowego: : 67 1500 2295 1222 9000 3052 0000

nazwa banku: Kredyt Bank S.A

9) nazwiska i imiona os6b upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentow4):
a) Ewa Kramek - prezes zarza.du
b) Karolina Chyll-Gatecka - wiceprezes zarza,du
b) Anna Sikora - cztonek zarzqdu

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonuja_cej zadanie,
o ktorym mowa w ofercie:9'

Nie dotyczy

11) osoba upowazniona do sktadania wyjasnieh dotycz^cych oferty (imi^ i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego)

Ewa Kramektel. 608-833-981, Karolina Chyll-Galecka tel. 513-931-905

12) przedmiot dziatalnosci pozytku publicznego: _^____

a) dziatalnosc nieodptatna pozytku publicznego
Wg. §9 ust. 4 ,,Wzakres dziatalnosci nieodplatnej wchodza. m.in. zadania:

a. organizacja i prowadzenie szkoleri, warsztatow, treningow, kursbw i animacji oraz
innych form dziatelnosci edukacyjnej;

b. realizacja zajec terenowych, wycieczek, zielonych szkbt, zielonych przedszkoli, kolonii,
obozow letnich i zimowych oraz wczasow;



c. prowadzenie badaii naukowycn i orgamzowanie Kumeienvji, a(juir\aii, laiyuv.,
i kongresbw, seminariow, konkursow, pokazow i innych form umozliwiaja.cych realizacje
celbw statutowych;

d. organizacja imprez kulturalnych i sportowych;
e. organizowanie i wspieranie klubow sportowych i roznorodnych kotek zainteresowari;
f. prowadzenie dziatalnosci informacyjnej i wydawniczej w obszarach dotycza,cych

dziatalnosci statutowej;
g. prowadzenie dziatalnosci psychoterapeutycznej i socjoterapeutycznej dla dzieci,

mtodziezy, rodzicow oraz innych grup spotecznych wymagajgcych takiej pomocy;
h. propagowanie, rozwijanie i wdrazanie technologii i mysli zmierzaja,cych do poprawy

stanu srodowiska naturalnego, szczegolnie w duchu zrownowazonego rozwoju;
i. akcje promocyjne, imprezy masowe w tym akcje charytatywne, kwesty, zbi6rki, aukcje

przedmiotow przekazanych miedzy innymi przez darczyhcow;
j. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom, organizacjom lub instytucjom w

ramach prowadzonych projektow;
k. doradztwo w zakresie tworzenie inicjatyw w sektorze pozarzaxlowym oraz doradztwo

edukacyjne i zawodowe;
I. wspotpraca z organami administracji samorza.dowej, takimi jak m.in. urzedy gminy,

osrodki pomocy spotecznej, centra pomocy rodzinie, szkoty, przedszkola, instytucje
oswiatowe i osrodki kultury

m. pozyskiwanie partnerow do wspotpracy w celu realizacji postanowieri statutowych;
n. inne dziatania realizuj^ce scisle cele statutowe.

b) dziatalnosc odplatna pozytku publicznego
W zakres dziatalnosci odplatnej, w przypadku posiadania niewystarczaja.cej ilosci srodkow
statutowych przeznaczonych na pokrycie kosztow dziatari, wchodzi dzialalnosc
wyszczegolniona w ustepie §9 ust. 4 punkty a, b, c, d, e, f, g, k, n.

13) jezeli oferent /oferenci4' prowadzi/prowadzq4) dziatalnosc gospodarcz^;
a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorcow
b) przedmiot dziatalnosci gospodarczej

Nie dotyczy

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentow wobec organu administracji publicznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej10'

Wedtug §19 pkt 1 statutu Fundacji Edukacyjnej SILACZKA:
Do sktadania oswiadczeti woli we wszystkich sprawach Fundacji w tym majalkowych, zawierania umow
i udzielania petnomocnictw w imieniu Fundacji uprawnionych jest jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes
Zarza.du. Dwuosobowa reprezentacja jest wymagana gdy oswiadczenie woli sktada jeden cztonek
Zarza.du nie beda_cy Prezesem lub Wiceprezesem i powotany przez Zarza.d petnomocnik dziataja.cy w
granicach umocowania. Przewodnicz^cy oddziatu Fundacji reprezentuje oddziat jednoosobowo na
podstawie udzielonego mu przez Zarza_d petnomocnictwa zgodnie z § 3 ust 3 niniejszego statutu.
W sprawach niezwi^zanych z zacia.ganiem zobowia_zah finansowych, w tym do sktadania pism, wnioskow,
odbioru korespondencji, podpisywania umow na realizacje dziataii, w ktorych Fundacja nie jest strong,
zobowia.zana. do zacia.gania zobowigzah finansowych, Fundacja reprezentowana jest jednoosobowo
przez cztonka Zarzqdu lub powotanego przez Zarza_d w drodze uchwaty Dyrektora, Koordynatora lub
osobe petnia.ca.-funkcj^ Doradcy ds. Edukacji i posiadaja.ca. stosowne upowaznienie wydane przez
Zarza.d.



III. Szczegotowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krotka charakterystyka zadania publicznego

Projekt zaktada realizacje dziatari z zakresu aktywizacji spotecznej mtodziezy i polega m.in. na
przeprowadzeniu cyklu zajec edukacyjnych w todzkich gimnazjach. Zajecia beda. dostosowane do
wieku uczestnikbw z naciskiem na stosowanie metod aktywizuja.cych. Uzupetnieniem powyzej
wspomnianych warsztat6w bedzie zorganizowanie w placowkach kampanii promuja.cych idee projektu
oraz realizacja gry miejskiej z udziatem mtodziezy w centrum miasta. Projekt zaktada takze
komponent skierowany do nauczycieli, pedagogow i rodzic6w w postaci spotkah informacyjnych,
szkoleri i doradztw. Zaplanowanie dziaiania maja. forme oddziatywari profilaktycznych stuza.cych
nakierowaniu mtodziezy z grup ryzyka na twbrcze, aktywne oraz rozwijaja.ce praktyczne umiejetnosci
spedzanie czasu wolnego. Cele projektu zaktadaja. oddziatywanie na wiele sfer zycia mtodych ludzi w
tym na ksztattowanie motywacji, kreatywnosci, sposobow efektywnego uczenia sie i zdolnosci
komunikacyjnych a takze na podnoszenie poziomu swiadomosci na temat zdrowego stylu zycia.

Poszczeg6lne dziaiania projektowe beda. poddane ewaluacji. Powstanie dokumentacja zdjeciowa.
Zajecia beda. realizowane przez wykwalifikowanych trener6w, a projektem bedzie zarz^dzata osoba
posiadaja.ca duze doswiadczenie w zakresie koordynowania podobnych zadari.

Odbiorcami bezposrednimi dziatari beda. uczniowie gimnazjow z terenu miasta todzi ze szczegolnym
uwzglednieniem dzielnicy Srodmiescie. Beda. nimi takze nauczyciele i rodzice ucznibw uczestnicza.cy
w dziataniach, kt6re dla nich zaplanowano. Odbiorcami posrednimi bedzie pozostata spotecznosc
szkolna i lokalna, ktora bedzie Odbiorcami kampanii, todzianie, ktbrzy beda. obserwowac gre miejskq,
dyrekcje todzkich gimnazjow do kt6rych zostana. wystane informacje nt. projektu oraz internauci.

Projekt ma charakter pilotazowy i po jego zakonczeniu Fundacja bedzie oferowate chetnym uczniom
mozliwosd dalszego uczestniczenia w roznorodnych formach aktywnoSci pozalekcyjnej organizowanej
w ramach dziatah Fundacji.

2. Opis potrzeb wskazuja.cych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich

przyczyn oraz skutkow

Realizacja projektu skierowanego do uczniow gimnazjow oraz ich otoczenia szkolnego i
rodzinnego, w kontekscie zapobiegania uzywaniu substancji psychoaktywnych przez mtodziez z
grupy ryzyka, poprzez formy oddziafywari profilaktycznych, jest konieczna z kilku wzgledow.
Potrzeby, jakie chcemy zaspokoic realizuja.c opisywane zadanie publiczne, wynikaj^ ze
strategicznych dokumentow miejskich, programow i polityk dotycz^cych rozwoju edukacji w todzi,
rewitalizacji miasta oraz profilaktyki uzaleznieti. Positkowac sie bedziemy rowniez badaniami
przeprowadzonymi na przestrzeni ostatnich lat przez edukatorow Fundacji SltACZKA oraz przez
inne instytucje.
Stabe strony edukacji w Lodzi to m.in. brak dziaJah systemowych wspieraja.cych szkoty w zakresie
edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia oraz nieefektywny system ksztatcenia nauczycieli w
zakresie przygotowania do realizacji zadari wychowawczych i profilaktyki zachowari ryzykownych.
Nasz projekt posrednio bedzie realizowal eel strategiczny Polityki Rozwoju Edukacji Miasta todzi
2020+ czyli szkoty i placowki oswiatowe o wysokim poziomie ksztatcenia, opieki i wychowania, a w
jego ramach eel operacyjny, jakim jest zapewnianie bezpieczeristwa dzieci i uczni6w oraz dbatosc
o ich zdrowie fizyczne i psychiczne.
Analiza sytuacji spotecznej uczniow todzkich szkot, dokonana w ramach tworzenia Strategii
Rozwia.zywania Problemow Spotecznych w miescie todzi na lata 2012-2015, wskazuje na brak
aktywnosci spotecznej ucznibw ostatnich klas gimnazjbw i szkot ponadgimnazjalnych i stabq
aktywnosd uczntow gimnazjow i szk6t ponadgimnazjalnych w uczestniczeniu w zajeciach
pozalekcyjnych. Doradztwa oraz badania ankietowe, jakie prowadzilismy na przestrzeni 2 ostatnich
lat w todzi dla ok. 800 uczniow potwierdzaja. to. Wykazaty one, ze wi^kszosc badanych
gimnazjalistbw spedza czas wolny bezproduktywnie i nie posiada skonkretyzowanych
zainteresowari. Jednoczesnie mtodym ludziom brakuje wiedzy na temat kreatywnych form
spedzania czasu we wtasnym miescie. Mtodziez nie uwaza todzi za miasto ciekawe, nie zna jego
historii i zwia.zanych z nia. miejsc, zas jako miejsca interesuja.ce wymieniane s^ gtownie centra
handlowe. W zwia.zku z tym projekt jest rowniez odpowiedzi^ na problem postrzegania todzi, jako



miasta nieatrakcyjnego, nudnego, pozbawionego przestrzeni dla mtodycn. vv aooie
istotne staje sie budowanie wiezi z tym co lokalne, regionalne, bliskie - temu rowniez stuzyc ma
realizacja projektu.
Kolejny istotny problem naszego miasta, ta.cza.cy sie z poprzednim to problem demograficzny. W
Lodzi mieszka o 15% mieszkaricow mniej niz cwierc wieku temu. Dzietnosc tu jest nizsza niz w
innych miastach. L6dz odznacza sie ujemnym saldem migracji zwi^zanym z imigracja. na tereny
podmiejskie. Z prognozy dotycza.cej liczby dzieci i mtodziezy w Lodzi w latach 2012-2035 zawartej
w polityce rozwoju edukacji wynika, ze wszystkie grupy wieku bedzie charakteryzowat spadek
liczebnosci. W roku 2020 najwiekszy ubytek w wymiarze bezwzglednym bedzie dotyczyt mtodziezy
w wieku 19-24 lata - 25,6%. W dalszej kolejnosci ubytek bedzie dotyczyt mtodziezy w wieku 16-18
lat - ubedzie 16,7%. W zwia.zku z powyzszym wazne staje sie znalezienie sposobu by mtodych
ludzi w naszym miescie zatrzymac np. poprzez pokazywanie Lodzi jako miasta atrakcyjnego i
otwartego na mtodziez.
Kolejne problemy, przedstawione w Strategii Rozwia.zywania Problemow Spotecznych w miescie
Lodzi na lata 2012-2015 oraz w miejskich programach profilaktyki i przeciwdziatania
uzaleznieniom, to negatywne zjawiska spoieczne, zwiqzane z narkomania. i uzaleznieniem od
srodk6w psychoaktywnych, powoduja.ce powazne szkody we wszystkich sferach zycia jednostki i
spoteczetistwa. Szczegolnie grozne, gdy dotykaja. dzieci i mtodziez. Stosunkowo tatwo zakupic
narkotyki czego efektem jest fakt, ze ponad 30% gimnazjalistow deklaruje pierwsze doswiadczenia
z narkotykami - gtownie paleniem konopi. Porownanie niektorych wynikow z przeprowadzonych w
Lodzi badaii w 2007 r. i 2011 r w ramach Europejskiego Programu Badari Szkolnych nad
Uzywaniem Alkoholu i innych Substancji Psychoaktywnych pozwala stwierdzic, ze znacznie wzrost
odsetek mtodziezy, ktora ma za soba. inicjacje marihuana/haszyszem (szczeg6lny wzrost
obserwujemy wsrod chtopcow z III klas gimnazjum). W badaniach uczestniczyta mtodziez szkolna
z dw6ch grup wiekowych: uczniowie klas trzecich gimnazjum (15-16 lat) i uczniowie klas drugich
szkot ponadgimnazjalnych (17-18 lat). Stosunkowo nowym i w dalszym cia.gu trudnym do
rozwia.zania prawnie problemem 33 "dopalacze". Nadal obserwujemy tragiczne skutki ich
uzywania. Delegalizacja sklepow nie spowodowata niestety, ze problemem ,,dopalaczy" zniknaj
definitywnie. Handel nimi przeniost sie do internetu i na ulice stanowia.c nadal zagrozenie dla
mtodych ludzi. Obniza sie wiek inicjacji alkoholowej - ponad 55% gimnazjalistow rozpoczeto
inicjacje w wieku 13 lat, a jesli chodzi o III klasy gimnazjum to juz ponad 90% uczniow, ktorzy
sprobowali alkoholu. Natomiast kiedykolwiek w zyciu wg danych z 2011 r. upito sie 46,6%
dziewcza.t i 54,5% chtopcow III klas gimnazjum. Jest to srednio o 3% wiecej anizeli w roku 2007.
Upowszechnia sie zjawisko powszechnego spozywania alkoholu przez mtodziez. Obecne czasy,
ktbre cechuje gwattowny rozwoj i postep cywilizacji, gdzie wszystko dzieje sie w zawrotnym temple
i ogromnym pospiechu, sprzyjaja. zaburzeniom prawidtowego funkcjonowania rodziny. Czesto
zapracowani rodzice okazuja. swoim dzieciom mniej uwagi, ciepta i mitosci anizeli one tego
potrzebuja. - ok. 30% uczniow nie rozmawia ze swoimi rodzicami o zadnych nurtuja.cych ich
problemach. Nierzadko tez rodzice zbyt wysoko podnosz^ poprzeczke wymagan i obowia.zk6w, z
ktorymi mtody cztowiek po prostu sobie nie radzi. Badania zwracajq rowniez uwage na bardzo
niepokoja.cy fakt. Duza czes6 badanej mtodziezy nie dostrzega wyraznej i jednoznacznej
dezaprobaty u swoich rodzicow, w zwi^zku z piciem przez nich alkoholu. Podobne postawy ich
zdaniem prezentuja. takze inni dorosli, stqd nie napotykaja. oni trudnosci w zdobyciu alkoholu.
Srodki masowego przekazu i kultura masowa w pewnym stopniu "usprawiedliwia" zazywanie tzw.
miekkich narkotykow. Wielu tzw. celebrytow otwarcie m6wi o paleniu marihuany co moze
negatywnie wptywac na postawy mtodych ludzi, ktorzy zazywanie narkotykow moga. kojarzyc z
dobr^ zabawa. i byciem lubianym i podziwianym. Problemem jest tez niewydolnosc szkoty:
wyg6rowane czesto wymagania stawiane uczniom, brak przygotowania nauczycieli do zmierzenia
sie z nowymi problemami spotecznymi, nieprawidtowy klimat spoteczny w szkole sprzyjaja.cy
zachowaniom ryzykownym. Pala.ca. potrzeba. jest zastosowanie w polskich szkotach nowych metod
pracy pozwalaja.cych rozpoznawac zagrozenia, wytaniac dzieci i mtodziez z grup ryzyka,
podejmowac wczesna. interwencje, udzielac pomocy i wsparcia dla uczniow, ktorych problemy te
dotycza. jak rowniez efektywnie motywowac uczniow do nauki i rozwijania zainteresowaii oraz
aktywizowac ich do pozytywnych dziatari rowniez poza szkoty.
Strategia Rozwia.zywania Problemow Spotecznych w miescie Lodzi na lata 2012-2015 wskazuje ze
7,5% dzieci wychowuje sie w srodowiskach zagrozonych lub wykluczonych spotecznie, z wysokim
stopniem ryzyka zagrozenia demoralizacja. i negatywnymi wzorcami zachowari. Mimo zmniejszania
sie populacji todzkich dzieci odsetek tej grupy dzieci od 10 lat nie ulega zmianie. Mozna wiec
przyja.6, ze ok. 7% populacji todzkich dzieci to grupa szczegolnego ryzyka.
Na podstawie analizy spotecznej uczniow mo±na wskazac zatem priorytetowe dziatania
wychowawcze w obszarze edukacji: - tworzenie przyjaznego i bezpiecznego srodowiska
wychowawczego w szkotach, - stwarzanie warunkow do rozwoju talentow i zainteresowaii uczniow,
- zapobieganie negatywnym skutkom niewtasciwego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i
mtodziezy, - wspieranie pogtebiania wiezi rodzinnych poprzez stworzenie warunkbw do wspolnego
spedzania czasu wolnego oraz organizowania wspolnych zaj^c, - tworzenie platformy wspotpracy
szkot i placowek oswiatowych z rodzicami, w tym takze tworzenie systemu wspierania i rozwijania



wtasciwych postaw wychowawczych wsrod rodzicow.
Opisane wyniki badah wyraznie wskazuja. na potrzeb? kontynuacji dziatah profilaktycznych na,
rzecz dzieci i mtodziezy, a takze na podjecie bardziej intensywnych dziatari edukacyjnych
skierowanych do dorostych, m. in. rodzicow, nauczycieli.
Nasz projekt realizuje cele miejskich programow profilaktycznych tzn. zapobieganie uzywaniu
substancji psychoaktywnych, spozywaniu alkoholu szczegolnie wsrod dzieci i mtodziezy, a w ich
zakresie cele szczegotowe takie jak: stworzenie dzieciom i mtodziezy bezpiecznego i ciekawego
srodowiska zycia, pomoc dzieciom i mtodziezy z grup ryzyka, w tym r6wniez pomoc dla rodzin oraz
wzmacnianie umiejetnosci wychowawczych nauczycieli i rodzicow. Nabiera to szczegblnego
znaczenia w kontekscie programu rewitalizacji centrum Lodzi. Mimo ze jego celem jest
podniesienie jakosci zamieszkania i przebywania w Sr6dmiesciu oraz atrakcyjnosci Sr6dmiescia, to
moze rodzic on rowniez kontrowersje wsrod aktualnych mieszkahcow. Czesc z nich moze stance
przed koniecznoscia, przeniesienia si? do innej czesci Lodzi a tym samym przed wyzwaniem
adaptacyjnym. Dlatego tez wybrana przez nas grupa odbiorow projektu to uczniowie gimnazj6w w
Sr6dmiesciu, wiec najprawdopodobniej rbwniez mieszkaricy tej dzielnicy.
Opisany projekt jest odpowiedzia. na wskazane potrzeby w kilku zakresach:
-jako organizacja pozarz^dowa chcemy partycypowac w realizacji zadaii publicznych, rozwijaja.c w
ten sposbb dobra. wspotprace todzkich spotecznosci z wtadzami samorzaxlowymi;
-poprzez zajecia dla gimnazjalistow chcemy rozwijac i ksztattowac prawidtowa. osobowosc oraz
stwarzac alternatywe dla podejmowania zachowari ryzykownych, zgodnie z zatozeniami profilaktyki
uniwersalnej, w formie zajec rozwijaj^cych zainteresowania i kompetencje kluczowe;
-poprzez spotkania i szkolenia w ramach profilaktyki uniwersalnej dla nauczycieli i rodzicbw
chcemy rozwijac ich umiejetnosci wychowawcze, komunikacyjne oraz stosowania nowych metod w
edukacji;
-poprzez kampanie promocyjno-edukacyjne w gimnazjach oraz gr§ miejska. zamierzamy
aktywizowac srodowiska lokalne do dziatah na rzecz zycia bez natog6w, pokazywac aktywne,
tworcze i dostepne w naszym miescie formy spedzania wolnego czasu;
-poprzez wszystkie dziatania zamierzamy pokazywac Lodz, jako miasto peJne przestrzeni dla
mtodych;
-poprzez wybor gimnazj6w w srodmiesciu chcemy zwrocic si§ do grup mtodziezy wykluczonych
spolecznie lub zagrozonych wykluczeniem a wiec do grup szczegblnego ryzyka wysta.pienia
opisanych problemow.

3. Opis grup adresatow zadania publicznego

Odbiorcami bezposrednimi zadania publicznego bed^ uczniowie szesciu gimnazjow z terenu Lodzi
Srodmiescia - ok. 120 os6b. Z kazdej placbwki wytypowana zostanie przez dyrekcje po konsultacji
ze szkolnym pedagogiem jedna klasa, ktora szczegolnie potrzebuje proponowanych przez nas
dziatah ze wzgledu na stwierdzone problemy, zagrozenie uzaleznieniami, demoralizacja. itp.
Zajecia obejma. catg^ klase. Grupa odbiorc6w bezposrednich zostata wybrana, z uwagi na
specyficzne dla tego wieku potrzeby i cechy rozwoju. W tym wieku dochodzi do gtosu potrzeba
bycia akceptowanym przez rowiesnikow, ktora ma taka^ site, 2e czesto dorastaja.cy zaspokajaja. ja.
kosztem wtasnej osoby. Sit? t? wzmaga wkraczanie w okres buntu. Manifestuje sie ja.
podwazaniem, negowaniem i sprawdzaniem tego, co w procesie wychowania ptynie od dorostych.
Mtodziez buntuje sie, by zdecydowac, co jest wazne w ich indywidualnym zyciu, czym bed^ sie w
nim kierowac. Bycie w grupie utatwia ten proces. Grupa daje poczucie sity, ale tez rozprasza
ponoszona. odpowiedzialnosc. Wypadkow^ tych aspektow jest da.zenie do zapewnienia sobie
miejsca w grupie i wybieranie tego, co jest w opozycji wobec swiata wartosci wyznawanych przez
wychowawc6w.
Nastepuje szybki rozwoj w sferze biologicznej i intelektualnej, ktory nie zawsze idzie w parze z
dojrzewaniem emocjonalnym. Niedojrzaty jeszcze system emocjonalny, wobec rosna.cych
wymagan stawianych mtodemu cztowiekowi, rodzi stres, co takze jest jednym z powodow siegania
po alkohol czy narkotyki. Poza tym jest wiele przyczyn dla kt6rych mtodziez siega po uzywki, m.in.
ciekawosc wynikaja.ca z mtodego wieku, moda, naciski grupy rowiesnik6w, przekonanie, ze to
sprzyja dobrej zabawie, ciche przyzwolenie dorostych, brak ciekawszych mozliwosci spedzania
czasu wolnego, itd. Gimnazjalisci zdecydowanie stanowia. grup? zwiekszonego ryzyka, w stosunku
do ktbrej powinny bye skierowane specjalistyczne oddziatywania.

Kolejna grupa odbiorcbw bezposrednich projektu to nauczyciele zakwalifikowanych gimnazjbw
oraz rodziny uczntow - min. 210 osob, kt6rzy wezma. udziat w spotkaniach, szkoleniach i
doradztwach. Problemy wynikaja.ce z nowych zagrozeh wymagaja. bowiem wspotpracy ucznibw,



nauczycieli i rodzicow. Kluczowe znaczenie z punktu widzema zapooiegama (jcuuiuyu
maj$ nastepuj^ce obszary pracy szkofy: klimat spoteczny, stosowane przez nauczycieli nowe
metody pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz wspotpraca szkofy z rodzicami i srodowiskiem
lokalnym. Uwzglednianie specjalnych potrzeb edukacyjnych, rozwijanie umiejetnosci
psychospotecznych i zainteresowan uczniow - nie tylko podnosza. skutecznosc procesu
ksztateenia ale takze moga. czynic szkol§ atrakcyjna, alternatywa. dla problemowych i ryzykownych
zachowaii ucznidw. Waznym zadaniem staje sie wyposazenie zarowno nauczycieli jak i rodzicow
w narz^dzia pozwalaja.ce osi^gn^c ten eel, wtasnie poprzez szkolenia z tego zakresu.

Miejsce prowadzenia dzialaii projektowych czyli Srodmiescie zostato wybrane ze wzgledu na to, ze
na tym obszarze w duzej mierze zamieszkuje mtodziez z grup ryzyka oraz ze wzgledu na
planowana. rewitalizacje obszarow centralnych miasta.
Odbiorcami posrednimi projektu beda.:
- pozostala spotecznosc zakwalifikowanych gimnazjow: odbiorcy kampanii promocyjno-edukacyjnych
w placowkach, pozostali uczniowie w placowkach, pozostafy personel - ok. 600 osob
- mieszkaricy miasta - obserwatorzy gry miejskiej - ok. 300 osob
- dyrekcje wszystkich gimnazjow w Lodzi (informacja na temat przebiegu projektu, relacja dotycz^ca
efektow) - ok. 35 placowek
-internauci odwiedzaja.cy strong internetowa. organizacji i czytaja.cy informacje zamieszczane na
portalach edukacyjnych (udostepnienie scenariuszy zajec do powszechnego wykorzystania)- trudne
do oszacowania.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwia.zanych z realizacja. zadania

publicznego, w szczegolnosci ze wskazaniem w jaki sposbb przyczyni sie to do podwyzszenia

standardu realizacji zadania.11'

Nie dotyczy

5. Informacja, czy w cî gu ostatnich 5 lat oferent/oferonci1' otrzymal/otrzymali4' dotacj^ na

dofinansowanie inwestycji zwia.zanych z realizacja. zadania publicznego z podaniem inwestycji,

ktore zostaty dofinansowane, organu ktory udzielrt dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Nie dotyczy

6. Zaktadane cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ich realizacji

Gtownym celem projektu jest edukacja w postaci zajec i spotkaii w wybranych Jodzkich gimnazjach oraz
srodowisku lokalnym, maja.ca form§ oddziatywaii profilaktycznych stuza,cych nakierowaniu mtodziezy z
grup ryzyka na tworcze, aktywne oraz rozwijaja.ce praktyczne umiejetnosci spedzanie czasu.
Cel ten osia.gany bedzie poprzez realizacj§ celow szczegotowych:
- zdobywanie wiedzy przez uczniow nt. dostepnych w Lodzi form spedzania czasu wolnego oraz miejsc
przyjaznych mtodziezy, poznanie podstawowych technik szybkiego zapamietywania, poznanie technik
dot. efektywnej komunikacji i asertywnej odmowy, zdobycie wiedzy nt. wptywu uzywek na zdrowie i
zycie cztowieka;
- cwiczenie umiejetnosci szybkiej nauki jezykow obcych, kreatywnosci umozliwiaja.cej interesujqce
spedzanie czasu wolnego oraz umiejetnosci porozumiewania si? w sposob empatyczny i asertywny;



- rozwijanie motywacji do nauki, szukania i poglebiania wtesnych zainteresowari, aktywnego,
kreatywnego i wolnego od uzywek spedzania wolnego czasu przez uczniow;
- wzmacnianie umiejetnosci wychowawczych, komunikacyjnych i stosowania nowych metod w edukacji
oraz poglebianie wiedzy z zakresu profilaktyki zachowah ryzykownych u nauczycieli i rodzic6w.

Dodatkowymi celami projektu, wzmacniaja.cymi zasieg jego oddziatywania sa.:
-promocja todzi jako miasta, w ktorym jest przestrzeri dla mtodych;
-promocja stylu zycia umozliwiaja.cego interesuja.ce spedzanie czasu wolnego;
-aktywizacja srodowisk lokalnych objetych dzialaniami projektu do dziatari na rzecz aktywnegc
tworczego i swiadomego spedzania wolnego czasu;
- wyposazenie nauczycieli w narzedzia edukacji z zakresu profilaktyki uniwersalnej.

Cele projektu realizowane beda. poprzez przeprowadzenie w sumie 48 godzin lekcyjnych w gimnazjach
na terenie Lodzi, 60 doradztw dla rodzin, 6 szkoleii dla nauczycieli i rodzicdw gimnazjalistbw oraz
dw6ch gier miejskich dla mtodziezy. W placbwkach zorganizowane zostana. rbwniez kampanie
promocyjno-edukacyjne.
Jak wynika z wczesniejszych doswiadczeii zespolu trenerow zgromadzonego wokbl Fundacji
SltACZKA wybrane melody gwarantuja. osia.gniecie zaktedanych celow. Wszelkie materialy
dydaktyczne zostana. przygotowane z nalezyta. starannoscia. i uwzglednia. specyfike i mozliwosci grupy.
Zajecia beda, rdznorodne, angazuja.ce uwage i checi uczestnikbw, prowadzone metodami
warsztatowymi, kt6re doskonale aktywizuja. oraz dostosowane do potrzeb grupy. Przyjeta forma
warsztatu zaktada nie tylko przekazywanie teorii, ale poprzez cwiczenia, dyskusje, burze m6zg6w, gry
dydaktyczne, elementy przyspieszonego uczenia, elementy treningu kreatywnosci rbwniez wachlarz
przydatnych umiejetnosci. Realizuja.c warsztaty i szkolenia uwzglednimy elementy cyklu Kolb'a. Ta
metoda uczenia sie uznana jest za bardzo skuteczna. i od dawna jest stosowana w USA oraz Europie
Zachodniej, stanowia.c fundament wiekszosci teorii zarza.dzania wiedza.. Zastosujemy zatem model
uczenia przez doswiadczenie, ktory zaktada, ze wiedza jest pozyskiwana poprzez tzw. czysta. praktyke.
Zaproponowane dzialania oparte sa. na dobrych praktykach Fundacji SILACZKA w zakresie
prowadzenia zajec, doradztw i coachingow nastawionych na rozwbj swiadomosci obywatelskiej i
konsumenckiej, kreatywnosci, pokonywanie trudnosci w nauce, rozbudzanie ciekawosci naukowej,
odkrywanie talentow i predyspozycji ucznidw, motywowanie oraz efektywne uczenie sie dla szkc4 z
terenu Lodzi i z poza Lodzi, dla uczniow, rodzicow i nauczycieli. Potwierdzaja. to referencje dostepne na
stronie Fundacji.
Projekt ma duze znaczenie spoleczne. Biora.c pod uwage zdiagnozowane problemy i opisane potrzeby
projekt bedzie oddziafywat na grupy odbiorcow wieloaspektowo. Wplynie na postrzeganie todzi, na
motywacje poznawcza. uczni6w, na ich kreatywnosc, asertywnosc i chec angazowania sie w pozytywne
dzialania, zainspiruje rowniez nauczycieli i rodzicdw. Poza tym edukacja zawsze powinna bye
pierwszym krokiem rozwia.zywania problemow spolecznych.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Miejscem realizacji projektu bedzie miasto L6dz (todzkie szkoty gimnazjalne - realizacja zajed; biuro
Fundacji SILACZKA - ul. PJugowa 21-dzia<ania koordynacyjne; centrum Lodzi-gra miejska).

8. Opis poszczegolnych dziatah w zakresie realizacji zadania publicznego12)

W projekcie podjete zostana. ponizsze dziatania:
1. Promocja projektu (caty czas trwania projektu - 22.09.2014-20.12.2014)
2. Rekrutacja uczestnikow (druga polowa wrzesnia 2014)
3. Spotkania informacyjne w szkotach (wrzesien 2014)
4. Opracowanie materiatow metodycznych i merytorycznych (druga potowa wrzesnia-pocza.tek

pazdziernika 2014)
5. Warsztaty w gimnazjach (pazdziernik-grudzieii 2014)
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6. Szkolenia dla nauczycieli i rodzicow (pazdziernik-grudzieii 2014)
7. Dpradztwa dla rodzicow i uczniow (pazdziernik-grudzieii 2014)
8. Kampanie promuja.ce projekt na terenie placowek (od pazdziernika do grudnia 2014)
9. Gra miejska w centrum miasta (grudzieii 2014)
10. Ewaluacja projektu (caty czas trwania projektu - od 22.09.2014-20.12.2014)

1. Promocja projektu (caty czas trwania projektu - 22.09.2014 - 20.12.2014)
Promocj? projektu zaczniemy na etapie ogtoszenia naboru uczestnikow. Zaiezy nam, zeby w projekt
byta zaangazowana jak najwieksza liczba odbiorow bezposrednich i posrednich oraz zeby idee
projektu byty rozpowszechniane. Dlatego szczegolna. uwag? zwrocimy na promocje przedsiewziecia.
Kompleksowe informacje nt. dziataii w projekcie beda. sukcesywnie dostarczane do odbiorcow
roznymi kanatami dystrybucji. Informacje w postaci elektronicznej rozdystrybuowane zostana. do
wortali oswiatowych i innych tematycznych oraz do portali spotecznosciowych typu Facebook oraz
bezposrednio do placowek. Ze wzgledu na uniwersalnosc tematyki projektu informacje moga. by6
zamieszczane w rozmaitych miejscach w sieci, ktorych odbiorcami 53 zarowno mtodziez jak i dorosli
np. rodzice. Do rodzicow bedziemy docierali takze poprzez tradycyjne sposoby jak np. spotkania
bezposrednie (opisane w dalszej czesci wniosku) oraz za posrednictwem wychowawcow poprzez
przekazanie informacji za pomoca. dziennika elektronicznego.
W ramach dziataii promocyjnych informacje nt. przebiegu projektu beda, tez przekazywane do
instytucji zwi^zanych z edukacja.. Projektem bedziemy chcieli zainteresowac takze Biuro Promocji UM
Lodzi i wspolnie wypracowac pomyst - jak efekty pracy mtodziezy w projekcie mozna by wykorzystac
do promowania pozytywnego wizerunku miasta. Elementem promocji bedzie tez aktualizacja strony
www organizacji. Internetowa podstrona projektu bedzie zawierata najwazniejsze informacje i dane
na bieza_co potrzebne uczestnikom projektu do prowadzenia dziataii. Znajda. sie na niej zarowno
materiaty merytoryczne, przydatne linki, praktyczne wskazowki oraz wytyczne dotycza.ce
wykonywania kolejnych etapow projektu. Najwazniejszym sktadnikiem podstrony bedzie powstate w
trakcie realizacji projektu dokumentacja opisowa i zdjeciowa z warsztatow i szkolnej kampanii
promuja.cej idee projektu. Kampania jaka_ zorganizujq placowki zaangazowane w projekt bedzie
promowate wybrane przez mtodziez zagadnienia w tym min. sposoby aktywnego i ciekawego
spedzania czasu wolnego. Kolejnymi elementami promuj^cymi idee przedsiewziecia bedzie
zorganizowanie gry miejskiej w centrum miasta. Przedstawiciele mediow zostan^ powiadomieni o
organizowanej przez nas akcji, otrzymaja. oni takze zaproszenie na warsztaty i gre miejska.. W
ramach promocji postaramy si§ tez pozyskac patronaty nad projektem. Podczas realizacji projektu
bedzie wykonywana dokumentacja zdjeciowa. Zdjecia beda. zamieszczane na stronie www Fundacji
oraz stronach placowek biora.cych udzial w projekcie.

2.Rekrutacja uczestnikow (druga pofowa wrzesnia 2014)
Informacje o naborze do projektu przekazane zostana. poczta. mailowa. i w razie potrzeby osobiscie do
szkot gimnazjalnych z terenu Lodzi, skupiaja.c si§ na dzielnicy Srodmiescie. Skorzystamy takze ze
sprawdzonych przy realizacji wczesniejszych projektow - kanatow przekazywania informacji, takich jak
Wydziat Edukacji Urzedu Miasta Lodzii, osrodki doskonalenia nauczycieli. Informacja o projekcie
zostanie rowniez zamieszczona w Internecie na stronie gtownej Fundacji, portalach oswiatowych itp.
Przy naborze postuzymy si? takze listami mailingowymi do nauczycieli i pedagogow oraz
psychologbw szkolnych, ktore posiadamy z racji realizacji warsztatow w szkotach. Poniewaz w
projekcie moze wzia.c udziat skoiiczona ilosc klas (6), placowki zakwalifikowane do uczestnictwa
(decyduje kolejnosc zgloszeii) zostan^ powiadomione o tym fakcie droga. elektroniczna. lub przez
bezposredni kontakt z nauczycielem wpisanym w formularzu jako osoba odpowiedzialna za projekt z
ramienia szkoty. Zalozeniem projektu jest by wziety w nim udziat klasy, ktore przedstawiciele szkoty
wytypuja. ze wzgledu na zaistniate problemy, narazone na uzaleznienia, demoralizacje itp. Formularz
zgtoszeniowy bedzie dokladnie okreslal zakres dziataii projektowych i wymagal deklaracji ze strony
placbwki, ze planowane dzialania beda. zrealizowane w spos6b okreslony w instrukcji. Elementem
rekrutacji beda. takze opisane ponizej spotkania informacyjne w szkotach.

3.Spotkania informacyjne w szkotach (wrzesieh 2014)
W celu rozpowszechnienia informacji o projekcie zostana^ zorganizowane spotkania informacyjne w
szkolach skierowane do rodzicow uczniow. Koordynator projektu zapozna rodzicow z planowanymi
dziataniami projektowymi i mozliwoscia^ udziatu rodzicow oraz uczniow w poszczeg6lnych etapach
projektu. Informacje zostana. przekazane rodzicom wszystkich uczniow, a rodzice uczniow klasy
wytypowanej do udzialu w cyklu zajec otrzymaja. szczeg6towy harmonogram dziataii. Spotkania z
rodzicami moga^ odbyc si§ np. podczas szkolnych zebrah.

4.Opracowanie materiatow metodycznych i merytorycznych (druga po/oiva wrzesnia-
pazdziernik 2014)
Podczas pocz^tkowej fazy projektu zostana. przygotowane kompletne materiaty merytoryczne i
metodyczne do realizacji zajec, w ktorych beda. brae udziat uczestnicy projektu. Podstawowymi



materialami sq scenariusze zajec warsztatowych. Przy przygotowywaniu materiatow bed§ brane pod
uwage informacje pozyskane w trakcie wstepnej ewaluacji. Materiaty beda. przygotowane przez
wykwalifikowanych trenerbw i osobe zajmuj^c^ si? grafik^. Grafik opracuje takze logo, certyfikaty
udziatu w projekcie dla placowek i dyplomy uczestnictwa dla mtodziezy.

S.Warsztaty w gimnazjach (pazdziernik-grudzieri 2014)
Gtownym dzialaniem podjetym w projekcie bedzie realizacja cyklu warsztatbw dla gimnazjalistbw.
Zajecia beda. trwaty jednorazowo 1 lub 2 godziny lekcyjne - zorganizowanych zostanie 48 godzin
lekcyjnych, po 8 godzin lekcyjnych dla kazdej z 6 zakwalifikowanych do projektu klas. Zajecia beda.
prowadzone przez wykwalifikowanych edukatorbw posiadaja.cych doswiadczenie w realizacji tego
typu zajec. Podczas kazdych zajec obecny bedzie takze nauczyciel wychowawca lub
pedagog/psycholog szkolny.
Realizowane warsztaty maJ3 na celu m.in. pokazanie mtodziezy alternatywnych sposobbw
komunikacji, uczenia sie, odnajdywanie pasji i spedzania czasu wolnego a dzieki temu stanowia.
dziatanie profilaktyczne chroni^ce mtodziez przez zagrozeniami wia.za.cymi sie z kontaktem z
substancjami psychoaktywnymi. Ksztattowanie umiejetnosci komunikacyjnych oraz kompetencji
spotecznych jest jednym z elementow rozwijania poczucia wlasnej wartosci, pewnosci w kontaktach
z r6wniesnikami oraz dorosfymi, ksztattowania pozytywnego, jasnego obrazu siebie na tie innych.

Zajecia zostaty podzielone na 4 dziaty tematyczne:
- komunikacja empatyczna
- sposoby efektywnego uczenia sie
- rozwijanie pasji, zainteresowaii, organizacja czasu wolnego
- asertywnosd i wiedza na temat wptywu natog6w na zycie i zdrowie cztowieka
Warsztatv empatvczne odpowiadaj^ na potrzebe tworzenia przyjaznych kontaktbw z otoczeniem,
tworzenia jasnych, przejrzystych relacji z innymi, poczucia sprawczosci i osobistej mocy. Poprzez
uczenie sie mowienia o swoich potrzebach i uczuciach, dzielenia sie emocjami i rozterkami - mtodziez
ma szanse odnalezienia swojego miejsca w kontekscie relacji miedzyludzkich. Jezyk empatyczny,
uwzgledniaj^cy potrzeby obu stron - jest r6wniez sposobem na rozwia.zywanie konflikt6w i
redukowanie napiec emocjonalnych. Wyrazanie w sposob jasny oczekiwari, wa.tpliwosci ulatwia
kontakt z innymi dorostymi. Przyjecie postawy empatycznej wzmacnia poczucie wtasnej wartosci i
sprawczosci osobistej, skutecznosci, poczucie wptywu, ze wiele ,,zalezy ode mnie" oraz ksztattuje
poczucie odpowiedzialnosci za wlasne zycie i postepowanie. Wymienione elementy i cechy jezyka
empatycznego wptywaj^ na zmiane postawy zyciowej mtodziezy i site, energie sprawcza., kt6ra moze
bye wykorzystana w wielu innych rozwojowych obszarach, spotecznie akceptowanych i uzytecznych.
Zajecia dotycza.ce sposobow efektvwneao uczenia sie sa nastawione na ksztattowanie wiekszego
zaangazowania uczniow w uczenie sie. Dzieki praktycznemu zademonstrowaniu mtodziezy, ze
istnieja. atrakcyjne i nieskomplikowane sposoby na zwiekszenie tempa nauki i przyswajania wiedzy,
mozna zwiekszyc jej motywacje do wiekszej samodzielnosci w procesie uczenia sie. Podczas zaj?6
trenerzy beda. szczegolnq uwage przywi^zywali do stymulowania kreatywnosci, przezwyciezania
schematycznego myslenia i rozwoju wyobrazni. Techniki prezentowane na warsztatach znajduja,
zastosowanie w nauce kazdego szkolnego przedmiotu jak i w ±yciu codziennym. Trener m.in.
zapozna uczntow ze sposobami nauki jezykow obcych. Znajomosd jezykow w dzisiejszych czasach
jest niezbedna i pozwala swobodnie komunikowac sie jak i korzystac ze zrbdet informacji. Dzieki
poznaniu technik pamieciowych utatwaj^cych zapamietywanie duzej ilosci obcojezycznych stow w
krotkim czasie mtodziez dostrzeze, ze warto jest inwestowac czas w poznawanie nowych sposobbw
uczenia sie. Widz^c szybkie efekty nauki jednoczesnie wzrasta motywacja do dalszych starari o
wtasne wyniki edukacyjne.
Trzeci blok tematyczny ma na celu pokazanie mtodym ludziom jak wazne jest odnajdywanie
zvciowvch pasii. poszukiwanie nowvch zainteresowah i odkrvwanie talentbw. Mtodziez
niejednokrotnie nie jest w stanie powiedziec czym sie interesuje, nie potrafi wymienid aktywnosci jakie
chciataby podj^c i nie jest swiadoma predyspozycji jakie posiada. Zajecia jakie zrealizujemy beda.
miaty na celu zainspirowanie ucznibw, wskazanie im jak w atrakcyjny sposob mozna spedzad czas w
naszym miescie, gdzie szukac informacji o ciekawych wydarzeniach oraz jak samodzielnie
organizowac sobie czas wolny. Gimnazjalisci poznaja. cafy wachlarz alternatyw i by6 moze odkryja.
drzemi^ce w nich talenty. Bedziemy zachecali ich do podejmowania nowych wyzwari i wytrwatego
szukania czegos co ich zainteresuje, a nastepnie konsekwentnego kontynuowania podjetych dziatah.
Nieodta.cznym elementem codziennego zycia mtodych ludzi jest interenet i smartfon (takze
z dostepem do sieci) - pokazemy zatem jak mozna wykorzystac te narzedzia w kreatywny spos6b
sluza.cy rozwojowi zainteresowari.
Czwarty blok zajec bedzie dotyczyt rozpoznawania wlasnych zachowan z ukierunkowaniem na
budowanie zachowah asertywnych. Mtodziez bedzie miata okazje uswiadomic sobie mechanizm
nacisku grupowego i uczyc sie efektywnej komunikacji z otoczeniem by unikna.c zachowah
ryzykownych i niebezpiecznych. Uczniowie beda. cwiczyli sposoby wyrazania wlasnych mysli,
Dogl^d6w i uczuc przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych ludzi. Podczas zajec zostanie tez
Doruszony temat wplywu substancji psychoaktywnych (ze szczegolnym uwzglednieniem marihuany i
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dopalaczy) na zycie i zdrowie cztowieka. Jak wynika z badaii przytoczonych w punKCie m.
'potrzeb powyzsze substancje sq szczegolnie atrakcyjne i tatwo dostepne dla mtodych ludzi, ze
wzgledu na to, ze mtodziez liczy sie ze zdaniem grupy rowiesniczej, niejednokrotnie ulega namowom i
eksperymentuje z powyzszymi uzywkami. Warsztaty jakie zrealizujemy beda^ skupiaty si? na
uswiadomieniu uczniom faktu, ze mozna decydowac o tym co wybieraja. nie narazaj^c sie na
wykluczenie z grupy. Nauczenie sie odpowiedniego stylu komunikacji i posiadanie informacji nt.
zagrozeri wynikaja.cych z obcowania z substancjami psychoaktywnymi moze ustrzec mtodych ludzi
przed sytuacjami zagrazaja.cymi ich zdrowiu i zyciu.

Harmonogram warsztatow bedzie ustalony po zakoiiczeniu procesu rekrutacji. Podczas zajec bedzie
wykonywana dokumentacja zdjeciowa wykorzystana do promocji projektu.

6. Szkolenia dla nauczycieli i rodzicow (pazdziernik-grudzieh 2014)
W kazdej z 6 zakwalifikowanych do projektu szk6t zorganizowane zostanie 3-godzinne szkolenie dla
nauczycieli lub/i rodzicow. Adresaci jak i tematyka szkolenia bedzie wybrana przez dyrekcje
placowek w zwia.zku z zapotrzebowaniem w danej placowce. Tematyka szkoleii bedzie
korespondowac z tematyka. poruszana. podczas zajec z mtodzieza.. Szkolenia zatem moga^ dotyczyd
nowoczesnych sposobow uczenia sie, budowania motywacji do nauki, rozbudzania pasji i
zainteresowaii, alternatywnych sposobow spedzania czasu wolnego, sposobow komunikacji oraz
substancji psychoaktywnych z naciskiem na marihuane i dopalacze. Szkolenia beda. zorganizowane
na terenie szkofy, uczestnicy wypetnia. ankiety ewaluacyjne po szkoleniu.

7. Doradztwa dla rodzicow i uczniow (pazdziernik-grudzieh 2014)
By oddziatywanie projektu byto wieloaspektowe rodzice i uczniowie beda. mogli skorzystac z
indywidualnych spotkaii doradczych, w wybranym przez siebie terminie. Spotkania beda. odbywaty sie
wedle wyboru rodzica: w szkole, w domu lub siedzibie Fundacji. Celem spotkati bedzie doradzenie ich
uczestnikom: - jakie dziatenia moga. podejmowac by zwiekszyc efektywnosd procesu uczenia sie i
motywacje, - okreslenie preferowanych stylow uczenia sie i rodzajow inteligencji wielorakiej, -
wskazanie alternatywnych form spedzania czasu wolnego. Uczestnicy doradztw beda. wypelniali
kwestionariusze i ankiety, ktore pozwola. na diagnoze obecnej sytuacji i na zaplanowanie dalszych
dzialaii sprzyjaja.cych rozwojowi. Dzieki spotkaniom, podczas ktorych bedzie obecny zarowno uczeii
jak i jego rodzic/rodzice, mozliwe bedzie wieksze oddziatywanie i petniejsza realizacja celow
projektowych. Spotkania doradcze beda. prowadzili specjalisci, ktorzy posiadaja. wieloletnie
doswiadczenie w zakresie tego typu dziateti. Czas trwania jednorazowego doradztwa bedzie
dopasowany do potrzeb. Jak wynika z doswiadczeti pracownikow Fundacji, spotkanie trwa 1,5-2
godz.

S.Kampanie promuja.ce projekt na terenie placowek (od pazdziernika do grudnia 2014)
Po realizacji zajec warsztatowych zadaniem placowek bedzie zorganizowanie na ich terenie kampanii
promuja.cej idee projektu. Tematyka kampanii dotyczyc bedzie zagadnieri warsztatowych. Podczas
wizyt w szkotach bedziemy informowac uczniow i nauczycieli, jakie moga. bye formy kampanii.
Ostatecznie wybor metod jak i szczegotowych zagadnieii nalezy do uczestnikow projektu. Dzieki
wprowadzeniu elementu kampanii powiekszamy kra.g odbiorcow projektu o uczniow, ktorzy nie brali
udzialu w zajeciach, nauczycieli, pozostafych pracownikow szko<y oraz rodzicow. Placowki moga.
rozpocza.6 organizacje kampanii od razu po realizacji warsztatow. Gimnazja beda. miaty obowia.zek
poinformowad Fundacje, jakie dziaiania zaplanowaly w ramach kampanii oraz wysiad dokumentacj?
zdjeciowq z opisem realizowanych akcji. Placowki beda. tez zobowia.zane do zamieszczenia opisu
powyzszych dziatati na swojej stronie WWW, jesli taka. posiadaja.. Fundacja bedzie informowata media
na temat kampanii w placowkach, zachecaja.c je tym samym do nagtosnienia tematyki zwia.zanej z
projektem.

O.Gra miejska w centrum miasta (grudzieh 2014)
Po realizacji cyklu warsztatow zostanie zorganizowana gra miejska w centrum Lodzi. Jej uczestnikami
beda. chetni uczniowie i nauczyciele. Gra odbedzie sie w weekend by nie destabilizowac zajec
lekcyjnych. ZakJadamy ze w grze wezmie udziai minimum jeden zespot z kazdej biora.cej udzial w
projekcie klasy (czyli ok. 5 osob). Gra bedzie zaplanowana w sposob, ktory pozwoli na wziecie udziatu
wiekszej liczby uczestnikow. Gry miejskie sa. w ostatnim czasie ciekawa. i angazuja.ca. ludzi w ro±nym
wieku forma, spedzania czasu. ta.cza. one w sobie dobra. zabawe ze zdobywaniem wiedzy i
ksztattowaniem wielu umiejetnosci. Moga. one dotyczyc roznorodnej tematyki i zawierac zadania
wymagaja.ce korzystania z roznych sprawnosci i narzedzi. Nasza gra bedzie miata na celu
podsumowanie zagadnieii poruszonych podczas cyklu warsztatow. Dzieki udziatowi w niej mtodziez
pozna lepiej swoje miasto, bedzie mogta cwiczyc prac? w grupie a przed wszystkim spedzi ciekawie
czas. Mlodzi ludzie beda. mogli wykazac si§ pomystowoscia. i sprawdzic swoje mozliwosci na wielu
polach. Podczas gry bedzie zaangazowanych 6 animatorow tzw. punktowych. Gra wymaga
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wczesniejszego przygotowania kart do gry, instrukcji, mapy i ogolnego zaplanowania logistyki itp.

10-Ewaluacja projektu (caty czas trwania projektu - od 22.09.2014-20.12.2014)
W ramach projektu opracowanych zostanie 6 rodzaj6w ankiet:
- ankieta dla nauczycieli/pedagogow na pocza.tku projektu
- ankieta dla nauczycieli/pedagogow na podsumowanie projektu
- ankieta dla uczniow na pocza.tku projektu
- ankieta dla uczniow na podsumowanie projektu
- ankieta dla nauczycieli/rodzicow po szkoleniu
- ankieta wypetniana przez rodzicow i uczniow w trakcie doradztw.
Uczniowie wypelnia. tez pre i post test dotyczqcy wptywu uzywek na zycie i zdrowie cztowieka.
Na kazdym etapie projektu bedziemy sie starac na bieza.co ewaluowad podejmowane dziatenia.
Wyniki ewaluacji b?da. bardzo waznym elementem do tworzenia i aktualizacji materiatow
projektowych. W koiicowej fazie projektu powstanie raport z ewaluacji dziateri.

Informacie dodatkowe:

Kalkulacja mozliwego ryzyka
Z realizacja. projektu wia.ze si? pewne ryzyko zaistnienia przestanek moga.cych wptyna.d na zaktocenia
przebiegu przedsiewziecia. Potencjalne zagrozenie to problem z naborem odpowiedniej liczby
placbwek w tak krbtkim czasie i w tak specyficznym momencie, jakim jest pocza.tek roku szkolnego.
Dodatkowo placbwki biora. udzial w innych przedsiewzieciach i niejednokrotnie mimo checi maja. juz
tak wiele toczqcych si? projektbw, ze nie starcza im zasobow osobowych by podejmowad sie
kolejnych. Niejednokrotnie nie moga. sobie tez pozwolic na ,,zabieranie" kolejnych godzin
dydaktycznych przez zewnetrznego edukatora bo cia.zy na nich koniecznosc realizacji programu.
Czas przewidziany na realizacj? warsztatbw jest rowniez dose krotki biora.c pod uwag? liczbe zajec,
jak^ nalezy przeprowadzic. Nasze doswiadczenie we wspotpracy z placowkami oswiatowymi daje
nam uzasadnione obawy, ze ciezko bedzie utozyt harmonogram zajec tak by zrealizowad je w cia.gu
tak krotkiego czasu. Przeprowadzenie zajec bedzie wymagato bardzo sprawnej koordynacji i
elastycznego podejscia ze strony dyrektorow placbwek. Czas zaktadany przez nas w harmonogramie
projektu jest minimalnym niezbednym czasem, jaki jest potrzeby by zrealizowad zakladane rezultaty.
By zminimalizowac ryzyko bedziemy kontaktowac si? bezposrednio z nauczycielami i dyrektorami do
ktbrych posiadamy bezposredni kontakt z racji wczesniejszych projektow. Koordynator bedzie w
ramach naboru odbywal bezposrednie wizyty w gimnazjach oraz bardzo szczegotowo przedstawi
dyrekcjom harmonogram projektu by unikna.c komplikacji na pbzniejszym etapie. Z racji faktu, ze
projekt wpisuje si? w dziatenia profilaktyczne, ktore tak czy inaczej szkote winna realizowac, liczymy
na pozytywne jego przyj?cie.

Pewne ryzyko wia.ze si? tez z udziatem mlodziezy w grze miejskiej. Mimo, ze placowki zostan^ na
etapie rekrutacji poinformowane o komponencie projektu, jakim jest gra, to zawsze w momencie
ustalenia terminu, moze si? okazac, ze cz?sci uczestnikow termin ten nie odpowiada.
Zadecydowalismy, ze gra odb?dzie si? w weekend by nie zabierac godzin dydaktycznych. Zadbamy
o odpowiednie zmotywowanie mtodziezy do udzialu w grzfe, mimo ze b?dzie odbywala si? w dzieii
wolny od zaj?6 szkolnych. Zaktadamy ze liczba uczestnikow gry b?dzie mniejsza niz liczba
uczestnik6w warsztatbw.

Ryzykiem moze tez bye znikome zainteresowanie mediow naszym projektem i brak efektdw
medialnych. B?dziemy jednak doktadac wszelkich staran by nagtosnic idee projektu. Fundacja
posiada wykwalifikowanego pracownika posiadaja,cego wieloletnie doswiadczenie w pracy w dziale
PR, zatem b?dziemy korzystac z tego cennego zasobu.

Trwatosc projektu
Dziatania projektowe b?da. mialy swoja. kontynuacj? rowniez w przysztosci:
- nauczyciele obserwujqcy zaj?cia b?d^ mogli, wykorzystuja.c poznane metody pracy wdrozyd je
podczas realizacji kolejnych zaj?c z uczniami w ramach godzin wychowawczych;
- po zakohczeniu projektu, korzystaja_c z jego doswiadczeri, Fundacja SILACZKA b?dzie organizowad
kolejne projekty o podobnej tematyce;
- placdwki zaangazowane w projekt, dzi?ki zaj?ciom i planom kampanii b?da. realizowaty dziatania
sprzyjaja.ce atrakcyjnemu sp?dzaniu czasu wolnego przez mtodych ludzi;
- projekt b?dzie inspiracja. do podejmowania nowych inicjatyw lokalnych przez placbwki jak i przez
nnych odbiordw kampanii;
- rodzice b?da. bardziej swiadomi co do oferowanych w naszym miescie form aktywnosci
skierowanych do mtodziezy;

12



- Fundacja zapewni chetnym uczniom mozliwosc zarowno udziatu w cyklu zajec pozaieKcyjnycn weuie
ich preferenqi jak i dziatah na polu wolontariatu, a chetnym rodzicom mo±liwosc odbycia doradztwa;
- powstanie raport z catosci dziatah ewaluacyjnych, placowkom biora.cym udziat w projekcie jak i tym,
ktore nie braty w nim udziatu przekazane zostana. informacje nt. mozliwosci podejmowania dziataii,
jakie realizowalismy podczas przebiegu projektu.

Zaproponowane dziatania oparte sa. na bogatych doswiadczeniach i tzw. "dobrych praktykach"
Fundacji SILACZKA w zakresie:
- koordynowania projektow edukacyjnych
- organizowania i realizacji warsztatow w szkotach
- propagowania wiedzy na temat alternatywnych form spedzania czasu wolnego, efektywnej nauki,
sposobow motywowania i rozwijania kreatywnosci
- tworzenia materiatbw dydaktycznych
- skutecznego promowania zrealizowanych projektow w spotecznosciach lokalnych
- przeprowadzania doradztw dla rodzin
-prowadzenia szkoleii dla nauczycieli i rodzicow uczniow w catej Polsce - potwierdzone referencjami.

Wvkaz dziaten w proiekcie - zestawienie oqolne

Fundacja Edukacyjna SILACZKA jest odpowiedzialna za realizacje nastepuja.cych zadah:

• Ogolna koordynacja projektu w tym:
- tworzenie dokumentacji projektowej,
- nabor uczestnikow, w tym spotkania informacyjne w szkotach,
- kontakt ze szkotami i stworzenie harmonogramu realizacji zajec,
- promocja projektu (w Internecie i kontakty z mediami),
- state wsparcie placowek na kazdym etapie projektu (w tym pomoc przy organizacji kampanii

promocyjnej),
- aktualizacja informacji o projekcie na stronie WWW organizacji,
- sporza.dzenie sprawozdania z realizacji projektu;
Opracowanie materiatow merytorycznych i metodycznych (w tym materiatow graficznych);
Przeprowadzenie 24 zajec dla mtodziezy (48 godzin lekcyjnych ta.cznie);
Zorganizowanie gry miejskiej,;
Realizacja szkoleii i doradztw dla rodzicow i nauczycieli;
Organizacja zajec dodatkowych, pozalekcyjnych dla chetnych uczniow;
Przeprowadzenie ewaluacji projektu;
Rozbudowa strony WWW organizacji;
Wykonanie dokumentacji zdjeciowej;
Zapewnienie obstugi ksiegowej i rozliczenia projektu;
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9. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 22.09.2014 do 20.12.2014

Poszczegolne dziatania

zadania publicznego14'

w zakresie realizowanego Terminy realizacji

poszczeg6lnych

dzialah

Oferent lub inny podmiot

odpowiedzialny za

dzialanie w zakresie

realizowanego zadania

publicznego

Promocja projektu

(w tym min. aktualizacja strony WWW i rozsylka info do portali

i wortali, projekt dyplomow, certyfikatow, dokumentacja

zdjeciowa, organizacja kontaktow z mediami)

Rekrutacja uczestnikow

Opracowanie materiatow merytorycznych

i metodycznych

Spotkania informacyjne dla rodzicow

Realizacja warsztatow w gimnazjach

Gra miejska

Szkolne kampanie promuja.ce projekt

Szkolenia dla nauczycieli i rodzicow

Doradztwa

Ewaluacja projektu

Koordynacja projektu

Ksiegowosc i obstuga kadrowo-ptecowa

Caty czas trwania

projektu

Druga potowa

wrzesnia 2014

wrzesieh-pocza.tek

pazdziernika

2014

wrzesieh 2014

pazdziernik-

grudzien 2014

grudzieri 2014

pazdziernik-

grudzieh 2014

pazdziernik-

grudzieri 2014

pazdziernik-

grudzieri 2014

Caty czas trwania

projektu

Wszystkie dziatania

bedzie realizowala

Fundacja Edukacyjna

SILACZKA
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10. Zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznego'

Rezultaty twarde:
48 - liczba godzin lekcyjnych zrealizowanych warsztatow dla uczniow gimnazj6w - potwierdzenia od
dyrekcji placdwek
ok. 120 - liczba uczniow uczestnicza.cych w warsztatach - listy obecnosci
ok. 30 - liczba uczniow uczestnicz^cych w grze miejskiej
ok. 120 - liczba uczniow u ktorych nasta.pi przyrost wiedzy z zakresu wptywu uzywek na zycie i zdrowie
cztowieka - pre i post test
6 - liczba nauczycieli/pedagogow/psychologow obserwuja.cych zaj?cia - listy obecnosci
60 - liczba rodzin objetych doradztwem edukacyjnym - potwierdzenie odbycia doradztwa
6 - liczba szkoleti dla nauczycieli i rodzicow - potwierdzenia od dyrekcji plac6wek
ok. 150 - liczba uczestnikow szkoleii: nauczycieli i rodzicow - listy obecnosci
4- liczba scenariuszy warsztatow dla uczniow
6 - rodzaje ankiet stuza.cych ewaluacji
1 test wiedzy z zakresu wptywu uzywek na zycie i zdrowie cztowieka
ok. 222 - liczba ankiet wypelnionych przez nauczycieli i rodzicow podczas zajec, szkoleii i doradztw
ok. 240 - liczba ankiet wypetnionych przez uczniow
ok. 240 - liczba testow wypetnionych przez uczniow dot. wptywu uzywek na zycie i zdrowie cztowieka
ok. 120 - liczba wypetnionych przez uczniow kwestionariuszy dot. asertywnosci
1 - zorganizowana gra miejska
6 - liczba kampanii promuja.cych projekt zorganizowanych w gimnazjach
6 - liczba podziekowah dla nauczycieli za udziat w projekcie oraz certyfikatdw dla szkot;

Rezultaty miekkie: zwiekszy si? motywacja uczniow do nauki, szukania i pogtebiania wtasnych
zainteresowaii, aktywnego, kreatywnego i wolnego od u±ywek spedzania wolnego czasu, wzmocnia. sie
umiejetnosci wychowawcze i komunikacyjne nauczycieli oraz rodzicow, zwiekszy sie ich wiedza z
zakresu profilaktyki zachowan ryzykownych - ankiety.

Dziatania realizowane w projekcie zostaty zaprojektowane tak, by zapewnic trwatosc rezultatow
(efektdw) r6wniez po zakoiiczeniu projektu. Uczestnicy projektu beda. posiadac wi?ksza. wiedzy na
temat roznych form spedzania czasu wolnego w naszym miescie, beda. znac przydatne sposoby
szybkiego zapamietywania utatwiaja.ce nauke, beda. miec lepsze umiejetnosci w zakresie
komunikowania si? z otoczeniem. Beda. dzielic sie nowym doswiadczeniem z kolegami oraz
najblizszymi co zaowocuje w przysztosci. Nauczyciele bed? czesciej wprowadzat w tematyke lekcji np.
wychowawczych zainteresowania wtasne uczni6w oraz bed^ ich aktywizowac do pozytywnych dziatari.
Zwiekszy sie rowniez wiedza pedagogow na temat zachowaii ryzykownych, jakich moze podejmowac
si? mtodziez, a tym samym zwi?kszy sie rowniez ich czujnosc w tym zakresie. Mamy nadzieje, ze
poprawia. si? rowniez relacje interpersonalne w rodzinach obj?tych dziataniami projektowymi. Poza tym
nasz projekt b?dzie dziataniem pilotazowym. Po jego zakoiiczeniu b?dziemy dalej organizowac w
gimnazjach spotkania z uczniami juz w formie zajec pozalekcyjnych, a takze zach?cac ich do
wolontariatu w ramach naszej organizacji i nie tylko. Inni ch?tni rodzice b?da. mogli w dalszym cia.gu
odbywac doradztwa edukacyjne.
Innowacyjnosc naszego projektu polegac moze na zaangazowaniu uczniow i nauczycieli w kampanie
promocyjno-edukacyjne, co uczyc b?dzie odpowiedzialnosci, wyzwalac aktywnost i kreatywnosc nie
tylko w uczniach ale tez w pedagogach. Dzi?ki kampaniom zwi?kszy si? rowniez liczba odbiorcow
projektu, a jego idea rozprzestrzeni si?. Gry miejskie same w sobie beda. dziataniem, ktore
zaaktywizuje mtodziez. Sita projektu tkwi w jego wieloaspektowosci oraz ukierunkowaniu na wiele grup,
nie tylko na uczniow ale rbwniez nauczycieli i rodzin?.
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IV. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztow:
Lp.

I

Rodzaj kosztow 16'

Koszty merytoryczne18) po stronie Fundacii
Edukacvinei SILACZKA «»:

1) poprowadzenie zaj§c warsztatowych dla
gimnazjalistow (1 trener x 2 godz. lekcyjne x 24 zaj^cia;
tacznie 48 godzin lekcyjnych)

2) odbycie spotkaii doradczych z rodzicami i uczniami
(60 doradztw x 1 osoba x 1 ,5 godz. zegarowej; lacznie
90 godz. zegarowych)

3) dojazd trenerow na zaj^cia do szkot.na szkolenia, na
spotkania doradcze, na gry miejskie, dojazd
koordynatora na spotkania informacyjne (24 zaj^cia w
szkolach, 6 spotkaii informacyjnych, 6 szkoleii, 60
spotkaii indywidualnych-doradztw; rozliczenia na
podstawie formularza zwrotu kosztow podrozy-
przejazdy mpk i wlasnym srodkiem komunikacji)

4) realizacja szkoleii dla nauczycieli i rodzicow (1 trener
x 6 szkot x 3 godz.; lacznie 18 godz. szkoleniowych)

5) stworzenie scenariusza i kart do gry miejskiej
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45
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godzina lekcyjna

godzina zegarowa

pakiet przejazdow

szkolenie

umowa wolontariacka

Koszt catkowity (w
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2160

3600

700

1800

200

z tego do pokrycia z
wnioskowanej dotacji

(wzl)

2160

3600

0

1800

0

z tego z finansowych
srodkow

wlasnych,
srodkow z innych

zrodel,
w tym wplat

i oplat adresatow
zadania

publicznego17)
(wzt)

0

0

700

0

0

Koszt do pokrycia
z wktadu

osobowego,
w tym pracy
spotecznej
cztonkow i
swiadczen

wolontariuszy
(wzl)

0

0

0

0

200



II

-J
III

IV

6) animatorzy podczas gry miejskiej i przygotowaii do
gry ( 6 osob x 4 godziny zegarowe)

7)ewaluacja (wszystkie etapy projektu - 6 rodzajow
ankiet, ok. 462 ankiet od uczestnikow, raport za calosci)

8) materialy m.in. plastyczne, papiernicze, biurowe,
metodyczne na zaj^cia, do gry miejskiej, toner do
drukarki do druku certyfikatow, podzî kowah,
dyplomow, ankiet itp.

Koszty obstugi201 zadania publicznego, w tym koszty
administracyjne po stronie Fundacji Edukacyjnej
SILACZKA)19):

1)koordynacja projektu

2)obstuga ksî gowa i kadrowo placowa, rozliczenie
projektu

Inne koszty, w tym koszty wyposazenia i promocji
po stronie Fundacji Edukacyjnej SILACZKA 19>:

1 ) aktualizacja strony internetowej o podstron?
ewentualne poprawki graficzne, wykonanie
logo projektu, projektow graficznych
certyfikatow i grafiki do materiatow
dydaktycznych i do gry

2) wykonanie dokumentacji zdje_ciowej projektu
(praca dwoch wolontariuszy (ok. 15 zt za
godz. pracy, min.20 godz.pracy)-zdj§cia
podczas zaj§c, gry miejskiej, szkoleh dla
nauczycieli i rodzicow]

Ogotem:
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1

1

1

1

2
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umowa

umowa wolontariacka

pakiet

umowa

umowa

umowa

umowy wolontariacka
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300

12200
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0

0
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0

0

0

0

0

0

0

700

0

400

0

0

-

0

600

300

1500



2. Przewidywane zrodta finansowania zadania publicznego

1

2

3

3.1

3.2

3.3

4

5

Wnioskowana kwota dotacji

Srodki finansowe wfasne1'1

Srodki finansowe z innych zr6de< ogbtem (srodki finansowe wymienione
wpkt. 3.1-3.3)11>

wptaty i oplaty adresatow zadania publicznego10

srodki finansowe z innych zr6det publicznych (w szczegblnosci: dotacje

z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorz^du terytorialnego,
funduszy celowych, srodki z funduszy strukturalnych)17)

pozostate17'

Wktad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna

cztonkbw)

Ogotem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

10000

700

Ozl

Ozl

Ozt

Ozl

1500zt

12200 z\%

5,74 %

0%

0%

0%

0%

12,29 %

100%

3. Finansowe srodki z innych zrodet publicznych21'

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finansow publicznych

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Kwota srodkow
(wzt)

Informacja o tym,
czy wniosek (oferta)
o przyznanie
srodk6w zostat (-a)
rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy tez
nie zostat(-a)
jeszcze
rozpatrzony(-a)

TAK/NIE{)

TAK/NIE1'

TAK/NIE11

TAK/NIE1'

Termin rozpatrzenia

w przypadku
wnioskow (ofert)
nierozpatrzonych do
czasu ztozenia
niniejszej oferty

Uwagi, ktore mog^ miec znaczenie przy ocenie kosztorysu: brak
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V. Inne wybrane informacje dotyczqce zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22'

Nasza kadra posiada doswiadczenie w realizacji szkoleri, warsztatow, treningow i doradztw - kazda z
os6b w zespole ma przepracowanych setki godzin w charakterze szkoleniowcow, koordynatorow
projektow i ewaluatorow.

Karolina Chyll-Gatecka - Certyfikowany trener umiejetnosci psychospotecznych, absolwentka Szkoty
Trenerow Metrum oraz Akademii Trenerow Marschall, Wydziaiu Prawa i Administracji Uniwersytetu
Lodzkiego, Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukoiiczyla liczne
szkolenia zarowno biznesowe jak i te obejmujqce zagadnienia dotycza.ce funkcjonowania organizacji
non - profit. Przez 3 lata byta trenerem wewnetrznym w korporacji LG Electronics tqczqc to z funkcja. PR-
owca. Odpowiadala za wspotprace z mediami, promocje wydarzeh organizowanych przez fabryke,
organizacje roznych form aktywnosci dla pracownikow LG oraz za dziatalnosc spoteczna. firmy, za
pomoc osobom w trudnej sytuacji zyciowej w tym osobom niepetnosprawnym. Od 8 lat prowadzi
szkolenia dla kadr pedagogicznych w calej Polsce oraz dla kadr urzedniczych, najpierw z ramienia
Niepublicznego Osrodka Doskonalenia Nauczycieli Rewers, a pozniej juz jako dyrektor ds.
dydaktycznych w Kreatywnej Szkole. Rownolegle w sposob cia.gty i nieprzerwany od 7 lat prowadzi dla
uczniow szkol podstawowych, gimnazjow oraz szkot srednich warsztaty z zakresu kreatywnosci,
nowoczesnych metod pracy oraz technik pamieciowych i radzenia sobie ze stresem. Ma doswiadczenie
(potwierdzone referencjami) w prowadzeniu szkoleh i warsztatow z zakresu budowania wizerunku,
zarz^dzania soba. w czasie, motywacyjnych, rozwijania tzw. umiejetnosci psychospotecznych, pracy
metoda. projektu edukacyjnego, treningu antystresowego, autoprezentacji, kreatywnosci, efektywnej
nauki oraz emisji gtosu. Przeprowadzila setki godzin warsztat6w z zakresu technik szybkiego
zapamietywania i czytania dla uczni6w, studentow, nauczycieli i pracownikow firm w ramach szkoleri
otwartych. Ukoiiczyta Kurs Pedagogiki Cyrku i wdra±a elementy zonglerki w programy z zakresu
efektywnej nauki. Jest autorka. wielu programow kursow dot. kreatywnosci i efektywnej nauki, z ktorych
korzystaja. firmy szkoleniowe i organizacje pozarza_dowe. Od pocz^tku wspotpracuje z Fundacja.
SILACZKA oraz byta szkoleniowcem Fundacji Nasza Ziemia w projekcie ,,Nietypowa lekcja o
bioroznorodnosci".

Ewa Kramek - absolwentka Wydziaiu Biologii i Ochrony Srodowiska (specjalnosc fizjologia i uprawnienia
pedagogiczne) i Wydziaiu Zarza.dzania UL, Szkoly Trenerow Metrum (trener umiejetnosci
psychospolecznych), Akademii Trenerow Marschall Polska oraz Podstawowego i Zaawansowanego
Kursu Trenerskiego FED, ukohczyta liczne szkolenia z zakresu prowadzenie szkoleii i zarza.dzania w
organizacjach non-profit, przez 3,5 roku pracowniczka ODE "Zrodta" na stanowisku koordynatora
terenowych projektow edukacyjnych(organizatorka ponad 80 wyjazdow w formie obozow i zielonych
szkol) i edukatora, przez rok kierownika osrodka, audytora i konsultantki merytorycznej projektu
finansowanych przez NFOSiGW " Wpadnij w siec (Natura 2000)", posiada doswiadczenie w pracy z
grupami mlodziezowymi (byla trenerk^ w licznych projektach edukacyjnych, pracowala w szkole jako
nauczyciel przyrody oraz jako korepetytor mlodziezy gimnazjalnej^w projektach POKL) i osob doroslych,
regionalna koordynatorka projekt6w realizowanych przez ODE "Zrodla" (dotycz^cych m.in. gospodarki
odpadami, ochrony przyrody i ekologii) jak i Polska. Zielona. Siec (unijne projekty o tematyce
konsumenckiej) i FWIE (realizowala spoieczny monitoring KGO), szkoleniowiec dla CEO w projekcie
"Aktywni z Natury", realizatorka projektu ,,Blizej natury", szkoleniowiec Fundacji Nasza Ziemia w
projektach ,,Klimatolubne przedszkolaki", ,,Letnia Szkola Liderdw Ekologii","Kampanii na rzecz Rozwoju
Zr6wnowazonego" ,,Po stronie natury", koordynator projektu ekoturystycznego z srodkow Wojewbdztwa
Lodzkiego i innych projektow SltACZKI. Realizatorka szkolen z zakresu edukacji terenowej tym
survivalu. Wspoipracuje z osrodkami doskonalenia nauczycieli w charakterze osoby prowadza.cej
szkolenia dla rad pedagogicznych na terenie catej Polski. Specjalistka w dziedzinie metod
motywowania, efektywnego uczenia, treningu kreatywnosci i nowoczesnych technologii, od 2 lat
prowadzi intensywne kursy dla dzieci i mtodzie±y oraz szkolenia dla dorosfych z zakresu mnemotechnik,
szybkiego czytania oraz odkrywania pasji. Od dwoch lat realizuje doradztwa edukacyjne dla rodzic6w.
Posiada uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych i obozow wedrownych oraz ma ukoiiczony kurs
instruktazowy dla kierownikow wypoczynku, jest autorka. wielu scenariuszy zajec i materiatow
edukacyjnych. Obecnie przewodnicz^ca KDO ds. Nowoczesnej Edukacji i prezes Fundacji SILACZKA.

Jolanta Marchlewska- psycholog, propagatorka komunikacji empatycznej Marshalla
Rosenberga (www.cnvc.org). Ukonczyta szkolenia. ,,Studium psychologicznych umiejetnosci pracy z
grupa.", ,,Ustawienia systemowe w poradnictwie i psychoterapii" , ,,Doradztwo zawodowe obejmuĵ ce
prace z rodzicami", Roczne Szkolenie Porozumienia Bez przemocy (NVC - Nonviolent Communication),
warsztat ,,Rodzic jako rodzinny doradca zawodowy swoich dzieci", Program rozwoju dla Pokoju
,,Ambasadorzy empatii", szkolenie z metody rozwiazywania konflikt6w ,,Kregi Naprawcze" Dominica
Bartera, warsztat ,,NVC w kontaktach z dziecmi i mtodzieza.".Prowadzi warsztaty empatyczne dla dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym.
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Bierze udziat w projekcie "Bajki empatyczne", prowadza.c warsztaty i wspofuczestnicza.c w wydaniu
opowiadan, bajek i wierszy empatycznych wraz z grupa. Lataja.cych Babe. Szkoli dorostych? rodzicp"w,
nauczycieli z metody komunikacji empatycznej w kontaktach z dziecmi. Prowadzit warsztaty i
prezentacje dla mtodziezy gimnazjalnej z zakresu metod rozwia.zywania konfliktow oraz
porozumiewania sie metoda. NVC.

Emilia Twardowska - pedagog, animator, edukatorka ekologiczna, dogoterapeuta, posiada
doswiadczenie w edukacji terenowej w tym organizacji gier i animacji ulicznych. Specjalistka w
dziedzinie prowadzenia warsztat6w dla dzieci, a takze dla mtodziezy w zakresie ekologii (zmiany
klimatu, ochrona humanitarna zwierza.t, edukacja terenowa, Natura 2000) oraz dogoterapii. Na co dzieri
prowadzi warsztaty w tbdzkich przedszkolach i szkotach, a takze zajecia pokazowe dla nauczycieli.
Posiada doswiadczenie w realizacji dziatari skierowanych do osob niepetnosprawnych (od blisko 10 lat
realizuje zajecia z zakresu dogoterapii dla niepetnosprawnych dzieci z przedszkoli i szkot specjalnych,
byta r6wniez zaangazowana w realizacj§ projektu aktywizacji zawodowej niepetnosprawnych ,,Gotowi do
pracy" jako opiekun animator grup podczas 12-sto dniowych wyjazdbw terenowych). Autorka i
realizatorka projektu ,,Z psem za pan brat", realizatorka projektu ,,Psubraty - Ochrona Humanitarna
Zwierza.t", og6lnopolskich projektow ,,Nie podgrzewaj atmosfery" i ,,Klimatolubne przedszkolaki, ,,U zrddet
natury" "(FIO, NFOSiGW, Ecorys, Ministerstwo Srodowiska) oraz ,,Cudze chwalicie, swojego nie
znacie..."(projekt wspotfinansowany przez Wojew6dztwo Lodzkie). Przez 1,5 roku pracownik ODE
Zrbdta na stanowisku koordynatora projektu finansowanego z NFOSiGW. Koordynatorka projektow z
programu Mtodziez w dziataniu. Przez wiele lat wolontariuszka w todzkich organizacjach (Fundacja
"Ama Canem", Grupia Ratownictwa Specjalistycznego OSP Lodz) jako dogoterapeutka, przewodnik psa
szkolonego do ratownictwa. Obecnie scisle zwia.zana z Fundacja. SILACZKA, realizatorka zajec z
zakresu treningu kreatywnosci oraz szkoleii dla nauczycieli o r6znorodnej tematyce.

Dominika Haba-Palla - absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu i Wydziatu Nauk o
Wychowaniu UL w zakresie pedagogiki wieku dzieciecego, od 8 lat pracuje z dziecmi - obecnie jako
dyplomowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wczesniej jako nauczyciel wychowania
przedszkolnego. W codziennej pracy szkolnej angazuje sie w realizacje licznych projektbw
edukacyjnych. Dodatkowo jest tez logopeda., kt6ry z wielka. pasja. doskonali swoje umiejetnosci cia,gle sie
doszkalaja.c. W Fundacji SILACZKA zajmuj§ si§ m.in. diagnozowaniem potrzeb uczestnik6w kursbw
interdyscyplinarnych oraz konsultacjami logopedycznymi w realizowanych przez nas dziataniach, jest
takze wspbtautorka. programdw edukacyjnych. Uczestniczyta w wielu szkoleniach dotycza.cych
rozwijania pasji i zainteresowati. Realizowata liczne zajecia warsztatowe skierowane do dzieci i
mtodziezy w ramach projektow Fundacji, jest autorka. wielu scenariuszy zajec skierowanych do
najmtodszych grup wiekowych.

Ewa Dobiech-Czech - pedagog i trener, absolwentka Uniwersytetu Wroctawskiego oraz Szkoty
Trenerow ,,Siec". Ponadto ukoriczyta Podyplomowe Studium Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, Studium
Socjoterapii oraz niezliczona. ilosc warsztatow i treningbw dotycza.cych umiejetnosci wychowawczych,
interpersonalnych oraz p/przemocy. Ma wieloletnie doswiadczenie w pracy wyktadowo-warsztatowej z
dziedmi i dorostymi. W swojej karierze zawodowej byta m.in. dyrektorka. domu dziecka, pedagogiem
szkolnym oraz wyktadowca. na uczelni wyzszej na wydziale pedagogiki i socjologii.

Aldona Krupa - pedagog i certyfikowany specjalista terapii uzaleznien i wspbtuzaleznienia, ukonczyta
Studium pomocy psychologicznej oraz Studium terapii uzaleznien. Od prawie 10 lat pracuje w osrodku
terapii uzaleznien i wsp6tuzaleznienia.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentow4)przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23'

W czasie trwania projektu wykorzystane beda. nastepuja.ce zasoby Fundacji SILACZKA
-dwa pomieszczenia biurowe o pow. 19 m2 kazde, stanowia.ce siedzibe organizacji, posiadaja.ce
dostep do internetu bezprzewodowego oraz telefonu stacjonarnego.

Sprzety i urza.dzenia beda.ce wtasnoscia. Fundacji lub uzyczone przez Fundatorki, ktore beda.
wykorzystane przy realizacji projektu:

- aparat cyfrowa lustrzanka Canon EOS 550D + EF-S 18-55 IS
- aparat lustrzanka CANON EOS 650D Body 18 MPX+ Tamron 17-50mm CANON
- laptop - Toshiba Satellite A300-20G
- laptop Samsung 900X3A
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- Gtosniki Logitech Z305
- dysk zewrtetrzny 500 GB Adata
- dysk twardy zewnetrzny A-DATA 750 GB
- modem sieciowy i router sieciowy D-link zapewniaja.cy dost^p do sieci WiFi
- urza.dzenie wielofunkcyjne (drukarka laserowa, ksero, skaner) HP Color LaserJet CM 1312 MFP
- drukarka HP laserjet color 3800
- urza.dzenie wielofunkcyjne Brother DCP (drukarka, ksero, skaner)
- Projektor BenQ MX660p
- Projektor HD Optoma 300X
- ekran projekcyjny 178x178 + statyw
- nagrywarka zewnetrzna Blu-Ray
- pamiee Pen Drive Corsair 16 GB
- flipchart
- laminarka
- niszczarka
- trymer
- 2 telefony komorkowe
- telefon stacjonarny

Dodatkowo pracowniczki Fundacji beda. uzyczaty samochodu Volkswagen passat b5 i Skoda Fabia
Classic oraz Opel Astra Combi w celu dojazdow do miejsc zwia.zanych z realizacja. projektu.
Powyzsze sprzety sa. w petni sprawne, posiadaja^ wysokie parametry jakosci.

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadaii publicznych podobnego rodzaju

wskazaniem, kt6re z tych zadan realizowane byty we wspolpracy z administracja. publicznaj.

(ze

Fundacja Edukacyjna SILACZKA specjalizuje si? w dziateniach na polu edukacji i wychowania
oraz ekologii. Jestesmy organizacja. powstala. stosunkowo niedawno bo we wrzesniu 2010 roku. W
zwia.zku z tym faktem nie mozemy si? poszczycic realizacja. wielu zadan publicznych podobnego
rodzaju. Jednym z konkurs6w w ktorych otrzymalismy dofinansowanie i ktory zostal pomyslnie
rozliczony byt konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego ze srodkow Wojewodztwa
Lodzkiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Wowczas Wojewodztwo L6dzkie przyznato nam
dofinansowanie w wysokosci 12000 z\ a wartosc calego projektu finalnie byta na poziomie 32 571
z\, wkted finansowy wtesny zostal zwiekszony w stosunku do zatozeri pocz^tkowych i by! na
poziomie 19,97 %. W okresie wczesniejszym uzyskalismy dofinansowanie w programie Zielone
Granty Henkel i Fundacji Nasza Ziemia, na realizacje projektu edukacyjnego pt. ,,Dziataj w kole w
swojej szkole-promocja kol ekologicznych". Projekt stawial sobie za eel wypromowanie idei dziatenia
szkolnych kot ekologicznych. Poprzez nasze dziatenia chcielismy zachecit nauczycieli do aktywnego
zaangazowania w prace w kotach i sprawic by podczas zajec korzystali z innowacyjnych metod
nauczania i zasobow jakie daja, im uwarunkowania srodowiskowe Lodzi i okolic. Nasza Fundacja byte
rbwniez partnerem projektu ,,Nietypowa lekcja o bioroznorodnosci" Fundacji Nasza Ziemia. Rola
naszej organizacji polegate na zorganizowaniu edukacyjnych wyjazdow terenowych dla nauczycieli
i mtodziezy w obrebie woj. todzkiego, ktorych celem byto zapoznawanie z lokalnymi atrakcjami
przyrodniczymi oraz poszerzenie przyrodniczej i ekologicznej wiedzy odbiorcow. Przedstawiciele
Fundacji byli tez zaangazowani jako trenerzy edukacji terenowej w projekcie ,,Letnia Szkota Liderow
Ekologii", ktory to podobnie jak "Nietypowa lekcja o bioroznorodnosci" zwia.zany byt z Kampania. na
Rzecz Zrownowazonego Rozwoju 2011-2014. Nasi edukatorzy dziatali rownie± aktywnie w projekcie
,,Po stronie natury" jako osoby oprowadzaja.ce grupy uczestnikow po atrakcjach przyrodniczych i
kulturowych, podczas wycieczek na terenie naszego wojewodztwa oraz prowadza.c zajecia w
projekcie "Klimatolubne przedszkolaki" dotowanym przez Ministerstwo Srodowiska. SILACZKA
wspotpracuje z firmami promuja.c spoteczna. odpowiedzialnosc biznesu - realizuja.c projekty
edukacyjne. Ostatnio uczestniczylismy w realizacji projektu ekologicznego "Trzmiele w ogrodzie"
dotowanego przez Fundacje CEMEX Budujemy Przysztosc. Realizujemy aktualnie projekt pt.
,,Jesien zycia - czas rozkwitac!" w ramach rzqdowego Programu Aktywnosci Spoiecznej Osob
Starszych na lata 2014-2020, dotyczqcy aktywizacji os6b 60+. Otrzymalismy rowniez dotacj? z
Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miasta Lodzi na dziatenia polegajgce na
przeprowadzeniu warsztatow w todzkich szkotech podstawowych i przedszkolach, dotycz^cych
praw zwierzaj: ze szczegolnym uwzglednieniem kotow, w terminie od wrzesnia do listopada 2014
roku.
Od poczaiku swego istnienia nasza organizacja prowadzi zajecia warsztatowe dla dzieci i
mtodziezy, kursy ogolnorozwojowe oraz zajecia terenowe, odbywaja.ce si? w czasie lekcji jak i po
lekcjach. Nastawione sa. na rozwoj swiadomosci obywatelskiej i konsumenckiej, kreatywnosci,
pokonywanie trudnosci w nauce, rozbudzanie ciekawosci naukowej, odkrywanie talentow i
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predyspozycji uczniow, motywowanie oraz efektywne uczenie sie. Realizujemy szkolenia dla
nauczycieli, rodzicow i innych chetnych, doradztwa edukacyjne dla rodzin, podczas ktdrych badamy
zainteresowanie lodzian m.in w zakresie podejmowania wolontariatu, rozwijania zainteresowali oraz
diagnozujemy problemy i zagrozenia, z ktorymi zmierzaja. si? dzieci i mtodziez. Poza tym Fundacja
zrealizowata wiele zajec ekologicznych zleconych jej przez todzkie szkofy i przedszkola, ktore
otrzymafy na ten eel srodki finansowe z WFO&GW, oraz prowadzi bezplatne doradztwa skierowane
do nauczycieli maja.ce wspomoc ich w pozyskiwaniu srodkow na dziatania ekologiczne i inne. Nasza
organizacja prowadzi zarbwno dzialalnosc nieodptatna. pozytku publicznego jak i odptatna., ktora
pozwala jej dziatec w sposbb ciqgty.
Fundacja SILACZKA przewodniczy Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Nowoczesnej Edukacji przy
Wydziale Edukacji Urzedu Miasta Lodzi. Jednym z zatozen Komisji jest upowszechnianie
nowoczesnych metod edukacyjnych jak i promowanie tematyki, ktbra. chcemy realizowat w
niniejszym projekcie. Jestesmy rowniez cztonkiem KDO ds. Ochrony ZwierzaJ: i Przeciwdzialania
Bezdomnosci Zwierzqt przy Wydziale Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miasta Lodzi, w
ramach ktorej rozpowszechniamy wiedze o prawach zwierz^t oraz proekologiczne postawy.
Dziatenia kierujemy do szerokiego grona odbiorcbw, skupiamy sie na wspbtpracy z placdwkami
oswiatowymi oraz organizacjami dziataja.cymi w sektorze edukacyjnym. Najszersza. ofert? mamy dla
odbiorcbw z terenu gminy Lodz i Legnica (oddzial terenowy), ale realizujemy warsztaty i szkolenia
na terenie calej Polski.

4. Informacja, czy oferent/oferenc!1) przewiduje(-a.) zlecac realizacj? zadania publicznego w trybie,

0 ktbrym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego

1 o wolontariacie.

Nie zamierzamy zlecac realizacji zadania innym podmiotom

Oswiadczam (-y), ze:

1) proponowane zadanie publiczne w catosci miesci sie w zakresie dziafalnosci pozytku publicznego

oferenta/oferent6w1);

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie^ optat od adresatbw zadania;

3) oferent/oferenci1' jest/s^4> zwi^zany(-ni) niniejsz^ oferta. do dnia rozstrzygniecia konkursu;

4) w zakresie zwi^zanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem

i przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemow informatycznych,

osoby, ktorych te dane dotycza., ztozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawg. z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pozn. zm.);

5) oferent/oferenci^ sktadaja.cy niniejsz^ ofert? nie zalega (-jaj/zaloga( jq)4^ z optacaniem naleznosci

z tytutu zobowigzaii podatkowych/sktadek na ubezpieczenia spoleczne1';

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty 53 zgodne z Krajowym Rejestrem Sa.dowym/wtasciwa.

ewidenojq^

7) wszystkie podane w ofercie oraz zatqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym.
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(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osob upowaznionych

do skiadania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferentow^

Zatapzniki:
1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sa.dowego (wydruk z internetu), innogo rojostru lub ewidencji
2. Statut Oferenta
3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow sktadajEjcych oferte wspolna. niz wynikaja.cy z
Krajowego Rejestru Sa.dowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzaja.cy upowaznienie do
dziatania w imieniu oferenta(-6w).-nie dotyczy

Poswiadczenie ztozenia oferty25'

Adnotacje urz^dowe25)

' Niepotrzebne skreslic.
2| Rodzajem zadania jest jedno lub wiecej zadah publicznych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie.
' Kazdy z oferentow sktadaja.cych oferte wspolna. przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dota,czaja. wtasciwe pola.

41 Forma prawna oznacza forme dziatalnosci organizacji pozarza.dowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej okreslona. na podstawie
obowia.zuja.cych przepisow, w szczegolnosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne dziataja.ce na podstawie
przepisow o stosunku Paristwa do Kosciota Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Paiistwa do innych kosciotow i zwia.zkow
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmuja. prowadzenie dziatalnosci pozytku
publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straze pozarne oraz inne. Nalezy zaznaczyc odpowiednia, forme lub wpisac inna,.

1 Podac nazwe wtasciwego rejestru lub ewidencji.
61 W zaleznosci od tego, w jaki sposob organizacja lub podmiot powstat.
71 Osiedle, sotectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypetnienie nie obowia.zkowe. Nalezy wypetnic jezeli zadanie publiczne proponowane do
realizacji ma bye realizowane w obrebie danej jednostki.
81 Nie wypetniac w przypadku miasta stotecznego Warszawy.
91 Dotyczy oddziatow terenowych, placowek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wypetnic jesli zadanie ma bye realizowane w
obrebie danej jednostki organizacyjnej.
101 Nalezy okreslic czy podstawa. sa. zasady okreslone w statucie, petnomocnictwo, prokura czy tez inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspolnej.
111 Wypetnic tylko w przypadku ubiegania sie o dofinansowanie inwestycji.
121 Opis musi bye spojny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspolnej - nalezy wskazac doktadny podziat dziatari w ramach
realizacji zadania publicznego miedzy sktadaja.cymi oferte wspoln^.
31 W harmonogramie nalezy podac terminy rozpoczeeia i zakohczenia poszczegolnych dziatan oraz liczbowe okreslenie skali dziataii

planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba swiadczeii udzielanych
tygodniowo, miesiecznie, liczba adresatow).
141 Opis zgodny z kosztorysem.
151 Nalezy opisac zaktadane rezultaty zadania publicznego - czy beda. trwate oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni sie do rozwia.zania
problemu spotecznego lub ztagodzi jego negatywne skutki.

1 Nalezy uwzglednic wszystkie planowane koszty, w szczegolnosci zakupu ustug, zakupu rzeczy, wynagrodzeii.
"'Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
181 Nalezy wpisac koszty bezposrednio zwia.zane z celem realizowanego zadania publicznego.
191W przypadku oferty wspolnej kolejni oferenci dota.czaja. do tabeli informacje o swoich kosztach.
201 Nalezy wpisac koszty zwia.zane z obstuga. i administracjg realizowanego zadania, ktore zwia.zane sa. z wykonywaniem dziatan o charakterze
administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obstuga. finansowa. i prawna. projektu.
211 Wypetnienie fakultatywne - umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, o ktorym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowia.cego
zata.cznik nr 2 do rozporza.dzenia Wlinistra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotycza.cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji
zadania publicznego.
221 Informacje o kwalifikacjach osob, ktore beda. zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku
oferty wspolnej nalezy przyporza.dkowac zasoby kadrowe do dysponuja.cych nimi oferentow.
231 Np. lokal, sprzet, materiaty. W przypadku oferty wspolnej nalezy przyporza.dkowac zasoby rzeczowe do dysponujacych nimi oferentow.
241 Odpis musi bye zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostat wydany.
251 Wypetnia organ administracji publicznej.
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