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l. Dane gfglępĘlefe+enłówt), s)

1 )nazwa: Rudzkie Stowarzyszenie lnicjatyw Niebana|nych ln-nl

2) forma prawna:a)

(X) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna

( ) społdzielnia socjalna ( ) inna..

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:s)

0000081653

4) data wpisu, Ęestracji lub utworzenia:6) 16.01 .2002

5) nr NlP: 64''-22-46-601

nr REGON.277707710

6) adres:

miejscowość: Ruda Śtąska ul. Niedurnego 69

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7)

gmina: Ruda Śląska powiat:8) Ruda Śląska

województwo: śląskie
kod pocztowy:41-709 poczta: Ruda Śląska

7) tel.: 888 479 701 faks: -

e-mail: in-ni@in-ni. pl http:// www. in-ni.pl

8) numer rachunku bankowego: 85 1050 1331 1000 0022 7393 6522

nazwabanku: lNG Bank Śląski

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania 9fęlępfą/6fuęę6{qg1),

a) Bańniczak Tomasz Sylwester- prezes

b) Strycharczyk Joanna Edyta- wiceprezes

c) Korfanty Agata Elżbieta- członek zarządu

d) Dusza Marek Mariusz- sekretarz

10) nazwa, adres itelefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej

zadanie, o którym mowa w ofercie:g)

Rudzkie Stowarzyszenie lnicjatyw Niebanalnych ln-nl

ut. Niedurnego 69 41-709 Ruda Śląska te!.888 4797O1

11) osoba upowazniona do składania wyjaśnień dotyczących ofeńy (imię i nazwisko oraz

nr telefonu kontaktowego)

Tomasz Bańniczak 888 479 70'|

1 2) przedmiot działalności po_zytku publicznego:
a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego:



. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
94.99.z
. Działalność obiektów kulturalnych 90.04,Z
o Działalność wspomagającawystawianie przedstawień ańystycznych 90.02.Z
. Pozaszkolne formy edukacji ańystycznej 85.52,Z
o pozaszkolne formy edukacji spońowej oraz zĄęć spońowych i rekreacyjnych
85.51,z
. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59,8
o Działalnośó związana z organizacją targów, wystaw i kongresow 82.30,Z
. Działalnośóorganizatorówturystyki79,12.Z
. Działalnośćfotograficzna74.20.Z
. Nadawanie programow radiofonicznych 60.10,Z
. Działalność związana z produkcjąfilmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59,11,Z
. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi 59.12.Z
. Działalność związana z dystrybucją filmow nagrań wideo i programow
telewizyjnych 59.13,Z
. Działalność związana z projekcjąfilmów 59.14.Z
. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.2
. Pozostała działalność wydawnicza 58.19,Z
. Produkcja sztucznej bizuterii i wyrobow podobnych 32.13.Z
. Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych 23.41.Z
o produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobow zkorka, słomy
i materiałów uzywanych do wyplatania 16.29,Z

b) działalność odpłatna pożytku publicznego
o Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
94.99.Z
. Działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z
. Działalność wspomagającawystawianie przedstawień ańystycznych 90.02.Z
. Pozaszkolne formy edukacji ańystyczną 85,52.Z
. pozaszkolne formy edukacji spońowej oraz zajęcia spońowe i rekreacyjne 85.5'l.z
. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów B2.30.Z
. Działalnośćorganizatorówturystyki79.12,Z
. Działalność fotograficzna74.20.Z
. Nadawanie programow radiofonicznych 60.10.Z
. Działalność związana z produkcjąfilmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.11.Z
o Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi 59.12.Z
o Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych 59.13,Z
. Działalność związana z projekcjąfilmow 59.14,Z
. Wydawanie czasopism i pozostałych periodykow 58.14,Z
. Pozostała działalność wydawnicza 58,19.Z
o Produkcja sztucznej bizuterii i wyrobów podobnych 32.13,Z
. Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych 23.41.Z



. produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów zkorka, słomy
i materiałów uzywanych do wyplatania 16.29.Z

1 3) j eze l i ofe re nt/efu+eneł9 p rowad zilp+ewadzą1 ) dzi ała l n ość g os pod ar czą.
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców

nie dotyczy

b) przedmiot działalności gospo darczĄ

nie dotyczy

ll. lnformacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji
pu bl i cznej wraz z przytocze n iem podstawy prawnej 1 0)

nie dotyczy

lll. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótkacharakterystykazadaniapublicznego:

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego,
opis ich przyczyn oraz skutków:

Przeciwdziałanie uzaleznieniom społecznym od wielu lat staje się jednym z istotnych

problemów społecznych w roznych perspektywach. Problem ten dotyczy zarówno

najmniejszych i najstarszych członków społeczności. Szczególnego znaczenia nabiera to

wtedy, kiedy myśląc o perspektywie rozwojowej koncentrujemy się np. na dzieciach lub

na młodych ludziach, którzy mają kreować rzeczywistość za kilka lub kilkanaście lat.

Projekt nasz ma na celu przedstawienie pozytywnych form spędzania wolnego czasu, bez

używek, Czas wolny w zyciu kazdego może dać pozytywne lub negatywne skutki.

W naszym projekcie chcemy pokazać jak fajnie jest spędzać czas wspólnie, tworczo bez

dodatków jakimi są alkohol, uzywki czy narkotyki. Projekt kierujemy do 3 grup odbiorców:

dzieci przedszkolnych wrazz rodzicami, młodzieży gimnazjalnej i licealnej ( wolontariuszy

działających w ln-nYm Domu Kultury) oraz seniorów powyzej 60 roku życia. Ludzie

tworzący społeczność lokalną chcą żyć w otoczeniu innych ludzi, kontaktować się z nimi

i przyjaźnic, Potrzebna jest do tego akceptacja, tolerancja, a także zrozumienie.

Realizacja naszego projektu pozwoli nam na rozwinięcie poczucia przynalezności ,
aktywności w kazdym wieku, współdziałania w grupie, a przede wszystkim

zagospodarowania wolnego czasu w sposob miły i ciekawy.



Prowadzenie działalności edukacyjno- kulturalnej w ln-nYm Domu Kultury dało nam

okazję zauważenia czego tak naprawdę potrzebują ludzie tworzący społeczność lokalną

( nie tylko Kochłowic). OrganizaĄa różnego rodzaju przedsięwzięć dała nam ogląd tej

sytuacji, z naszych obsenłacji mogliśmy zauważyc, że zarówno dzieci, młodzież, dorośli

iseniorzy potrzebują miejsca, pomysłu, zajęcia, aby nie być bezczynnym, aby być

aktywnym, ćwiczyć swój rozwoj w kazdym wieku. Stąd tez pomysł na realizację projektu

dla wszystkich grup wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami,

młodzieży iseniorów.

Polska jest krajeffi, w ktorym najszybciej rośnie liczba osób otyłych, w tym dzieci.

Główna przyczyna to mała ilość ruchu oraz złe nawyki żywieniowe - spożywanie za dużej

ilości cukru, niezdrowe przekąski, mało urozmaicona dieta z małą ilością owoców

iwarzyw. Brak zainteresowania i aktywności rodziców, siedzenie przed telewizorem,

komputerem itp. to czynniki, które przyczyniają się do tej sytuacji. Konieczna jest zmiana

nawyków zywieniowych, edukaĄa dzieci, a także ich rodziców w zakresie zdrowego

zywienia, szkodliwości działania uzywek oraz konieczności spędzania czasu wolnego w

sposób aktywny z wykorzystaniem sportowych form ruchowych. W związku z tym dla

najmłodszych i ich rodziców chcemy przygotować zĄęcia kulinarne i ruchowe. Dzieci

nauczą się nowych rzeczy, zobaczą pozytywny przykład swojego rodzica, a rodzice

przypomną sobie jak fajnie, ciekawie i wesoło jest spędzać czas na zabawie bez alkoholu

i innych uzywek,

Zajęcia kulinarne umozliwią pokazanie dzieciom oraz ich rodzicom jak można

przygotować smaczne i zdrowe przekąski bez nadmiaru cukru, zgodnie z zasadami

zdrowego zywienia. Dzieci sprobują nowych potraw, warzyw i owoców, poprzez zabawę

dowiedzą się, źe ich spozywanie ma duże znaczenie w prowadzeniu zdrowego trybu

życia.

ZĄęcia ruchowe dadzą możliwość rodzinom wspolnego spędzenia czasu wolnego

w sposob aktywny, ,rodziny nauczą się nowych zabaw ruchowych i ćwiczeń, które będą

mogły wykorzystacw zabawach w warunkach domowych.

Dzięki nawiązanej współpracy z rudzianką z pochodzenia, która jest obecnie

pełnomocnikiem burmistrza d.s. organizaĄi pozarządowych w Jarocinie, dla młodzieży

gimnazjalnej i licealnej chcemy przygotować 3- dniowy wyjazd w formie wizyty studyjnej w

gminie Jarocin. Od 2005 gmina Jarocin posiada status wiodącej w działaniach w zakresie

profilaktyki i rozwiązynruania problemów alkoholowych. Wizyta ta będzie miała na celu

zapoznanie naszych wolontariuszy z dobrymi praktykami i skonsultowanie gminnego



programu profilaktycznego. Młodzieży, która pomaga w działalności ln-nego Domu

Kultury chcemy pokazać, że chcieć to móc, ich pomysły są bardzo ciekawe i mozliwe

do zrealizowania przy naszym wspólnym wysiłku. W trakcie wizyty chcemy zorganizować

spotkania z tamtejszymi liderami, osobami aktywnie włączającymi się w działalność

gminy. Dzięki nawiązanej współpracy młodzież będzie miała okazję spotkać się z:
gminnym specjalistą ds. uzależnień, organizatorami konceńu w ramach ogólnopolskiej

akcji profilaktycznej ,,Postaw na rodzinę", dyrektorką biblioteki, w której znajduje się

Centrum Aktywności Lokalnej, animatorem kultury i muzykiem realizującym różne

muzyczne projekty wraz z młodzieżą gimnazjalną oraz pełnomocnikiem ds, organizacji

pozarządowych. Uczestnicy wyjazdu będą mieli mozliwośó zobaczenia prezentacji

,,Spichlerz Polskiego Rocka", W trakcie wyjazdu prezes Rudzkiego Stowarzyszenie

lnicjatyw Niebanalnych przedstawi projekty jakie są realizowane na terenie Rudy Sląskiej.

Wyjazd ten będzie formą zachęcenia naszych wolontariuszy do dalszej działalności

i zachęcenia ich rówieśników do aktywnego wolontariatu,

Propozycja dla seniorów to organizacja ,,Kawy przy Mikrofonie" w formie spotkania

z ciekawą postacią z życia kutturalnego Sląska połączonego z krótkim recitalem

ańystycznyml przedstawieniem/ monologiem oraz warsztatami świątecznymi. Organizacją

tych imprez chcemy zachęcić seniorów do aktywnego udziału w propozycjach ln-nego

Domu Kultury, jak równiez w dalszej perspektywie chcielibyśmy wykorzystać umiejętnoscii

seniorów do pomocy przy realizaĄi innych projektów. Dzięki temu odżyjąich wspomnienia 
I

i będzie im łatwiej odnaleźć się w obecnej sytuacji zyciowej, będą mieli okazję nie tylko do

pojścia ,,na piwo" ze znĄomymi, ale też zrobienia czegoś pozytecznego nie tylko dla

siebie, ale i dla innych. Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom vvw. grupy zdobędą|

nowe doświadczenia, informacje, kontakty, pomysły. 
l

bli3. s adresatów zadania
Adresatami są dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami, młodzież gimnazjalna

i licealna, seniorzy zamieszkujący teren Rudy Sląskiej.

W całym przedsięwzięciu weźmie udział około 192 osób ( około 120 osób w zajęciach

przedszkolaków i rodziców, 12 osób wizyta studyjna, 60 osób w trakcie ,,Kav,ty przy

Mikrofonie" i warsztatach świątecznych),

4, Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z

nie dotyczy



5, lnformacj a, czy w ciągu ostatnich 5 tat oferenUefe+enei0 otrzymał/etr+ymałłg
dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizaĄązadania publicznego z

6. zakładane cele realizacii zadania publiczneo'o oraz sposób ich realizacii
promowanie zdrowego iaktywnego stylu życia

wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wspolne uczestnictwo w zĄęciach

rodziców idzieci

poznanie ciekawych inicjatyw lokalnych, pomysłów na działalność innych

o rg a n izacj i p ozarządowych

spędzanie w atrakcyjny sposob swojego wolnego czasu

nauka zabaw i gier ruchowych

spotkanie z,,ciekawym człowiekiem"

promowanie zdrowej i zbilansowanej diety

rozumienie wańości zgodnej współpracy w grupie z uwzględnieniem

poszanowan ia drug iego człowieka

nauka przygotowania zdrowych przekąsek

nauka tworzenia ozdób świątecznych

7. Mieisce realizacii zadania pub

ln-nY Dom Kultury w Rudzie Śląskiej- Kochłowicach ul. Oświęcimska 87,

Ruda Śląska, gmina Jarocin województwo wielkopolskie.

Opis poszczególnych działańw zakresie reatizacji zadania publicznego12)

nie dotyczy

]Na 
początku realizacji projektu chcemy poinformować lokalną społeczność o realizacji

Itałiego właśnie przedsięwzięcia. W tym celu przygotujemy ulotki i plakaty z informacjami,

IXtor" wydrukujemy i rozwiesimy w dzielnicy Kochłowice. Nawiązemy współpracę
l

]z pełnomocnikiem d.s. organizaĄi pozarządowych gminy Jarocin i Szkołą Podstawową nr
1

18 w Rudzie Sląskiej. Ustalimy plan wyjazdu, zarezenłujemy noclegi, podamy godziny

wyjazdu ipowrotu Prześlemy tę informację do lokalnych mediów i umieścimy ją na

naszym profilu fb. Przygotujemy plan realizacji poszczególnych ząęć z podziałem na

zadania, ktore zostaną wykonane. Jednocześnie będziemy też przyjmować zgłoszenia,
i

izapisy na określone zajęcia, imprezy, przedsięwzięcia. Dokonamy zakupu materiałów



i rzeczy niezbędnych do realizaĄi zadania. Zatrudnimy osoby do realizacji przedsięwzięó,

jak równiez ustalimy harmonogram pracy wolontariuszy przy organizacji imprez dla dzieci

i rodziców. Przekażemy informacje organizacjom skupiających emerytów i rencistów

z terenu Rudy Sląskiej nt. działań jakie kierować będziemy do tej grupy społecznej.

Wg ustalonego grafiku odbędą się poszczegolne imprezy.

1. Kulinarne spotkanie przedszkolaków i rodziców- 19,10,2013- spotkanie w ln-nYm

Domu Kultury

2. Spońowe spotkanie przedszkolakow i rodziców- 16.11.2013- spotkanie w ln-nYm

Domu Kultury lub w Szkole Podstawowej nrl8
3. Kulinarne spotkanie przedszkolaków i rodziców- 07.12.2013- spotkanie w ln-nYm

Domu Kultury

4. Wizyta studyjna- vlyjazd wolontariuszy w ramach dobrych praktyk do gminy Jarocin

9-11.11.2013

5, Kawa przy mikrofonie- Spotkanie dla seniorow z ańystą- 09.1,1 ,2013- spotkanie

w ln-nYm Domu Kultury

6. Warsztaty świąteczne dla seniorów- 14.12.2013- spotkanie w ln-nYm Domu

Kultury

iPrzed kazdym przedsięwzięciem powiadomimy lokalne media o jej organizowaniu

zdjęcia na profilu fb oraz prześlemy informacjePo kazdej z imprez umieścimy

do lokalnych mediów.

9. Harmo 13)_ narmonogram ,

Zadanie publiczne będzie re4!9y9!9
Poszczególne działania w zakresie
realizowanego zadania
publicznegola)

ru okresie od 18.10.2013 do 14.12.2013
-Term|ny realizacji Ói".rt [,b il.ry
poszczególnych działan podmiot

odpowiedzialny
,za działanie w zakresie

] 'realizowanego

I zadania publicznego

Nawiązanie współpracy z
pełnomocnikiem ds organizacji
pozarządowych gminy Jarocin i Szkołą
Podstawową nr 18 w Rudzie Sląskiej

ll połowa pażdziernika Rudzkie
2013 Stowarzyszenie

] lniqatyw Niebanalnych

Zatrudnienie osób do realizaĄi
zadania, podział obowiąków.

ll połowa października jw

Rezerwacja terminów i noclegow
w gminie Jarocin,

ll połowa pażdziernika jw.

Zakup materiałów do realizaĄi ll połowa października- l jw

8



zadania, ustalenie harmonogramu
prac wolontariuszy, podział
obowiązków.

grudzień 2013

Przygotowan ie projektu plakatu. ll połowa października
2013

JW.

Przekazanie informacji o realizacji
projektu lokalnej społeczności oraz
organizacjom skupiającym emerytów
w formie ustnej, pisemnej.

ll połowa października-
grudzień 2013

JW

Przyjmowanie zgłoszen
na poszczegolne zadania, imprezy.

ll połowa października-
grudzień 2013

JW.

Realizacja
przedsięwzięć:

kulinarne

poszczególnych

spotkanie

przedszkolakow i rodziców

Spońowe spotkanie

przedszkolaków i rodziców

Wizyta studyjna w Gminie

Jarocin

Kawa przy Mikrofonie

Kulinarne spotkanie

przedszkolaków i rodzicow

Warsztaty Świąteczne

19.10.2013

16.11.2013

9-11.11.2013

9.11.2013

07.12.2013

14.12.2013

JW.

Stworzenie galerii zdjęć na profilu fb
ln-nego Domu Kultury

Listopad- grudzień 2013 JW.

Zakończenie i rozliczenie realizacji
projektu

ll połowa grudnia 2013 JW.

10, Zakładane rezul realizacii zadania pub o1s)

W całym przedsięwzięciu weźmie udział około 192 osób ( około 120 osób w zajęciach

przedszkolaków i rodziców, 12 osób wizyta studyjna, 60 osób w trakcie ,,Kawy przy

Mikrofonie" i warsztatach świątecznych).

Zakładane rezu ltaty przedsięwzięcia:

o pozfl?nie swoich zainteresowań, umiejętności zarówno dzieci i rodzicow, młodzieży

oraz seniorów;

. uświadomienie nt. szkodliwości uzywek, alkoholu, narkotykow

o nabycie nowych umiejętności

o pozl1?l,lie nowych ciekawych miejsc, organizacjipozarządowych, pomysłów na 
i



działalnośó ( gmina Jarocin)

o zrozumienie przez rodzicow korzyści wynikających z racjonalnego i wspólnego

spędzania wolnych chwil z dziecmi;

. integracja rodziny, środowiska lokalnego;

. wzrost sprawności fizycznej, manualnej;

. zainteresowanie spońem;

. wzmocnienie ,,więzi" Wolontariusze- ln-nY Dom Kultury, utozsamianie się

z działalnością ln-nego Domu Kultury przez wolontariuszy;

o zogospodarowanie czasu wolnego wszystkim uczestnikom projektu;

. stworzenie galerii zdjęć na profilu fb stowarzyszenia;

lV. Kal ku Iacja p rzewidywa nyc h kosztów rea l izacj i zadania p u b l i czne go
1. K ze u na rodzai kosztow:

Lp. Rodzaj kosztów llośc
jedn
ostek

Koszt
jednostkow

y (w zł)

Rodzaj
miary

Koszt
całkowity

(w zł)

z tego
do pokrycia

z wnioskowanej
dotacji (w zł)

z tego
z finansowych

środków
własnych,
środków

z innych źródeł,
W tym Wpłat

i opłat
adresatów
zadania

publicznego17)
(w zł)

Koszt
do pokrycia

z wkładu
osobowego,
W tym pracy
społecznej
członków

i świadczeń
wolontariuszy

(w zł)

I Kosztv
merytóryczne'u)
po stronie ...
(nazwa
Óferenta\'g):

12200,00 ,10000,00 0,00 2200,00

1. Zakup
materiałów do
organizacji zajęć
( np. klocki
edukacyjne, duże
plansze,
pluszaki,
maskotki,
przyządy do
aktywności
ruchowej,
pachołki
edukacyjne,
blendery, małe
agd, owoce, ań.
spożywcze,
ksiązki, plansze
edukacyjne,
stozki do
balansowania,
ań. kuchenne,
deseczki,

1 4900 kpI 4900,00 4900,00 0,00 0,00
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Sztuóce, druty,
wstążki, dodatki
florystyczne,
folie, ręczniki
papierowe,
serwetki, ań.
jednorazowe,
wydruk plakatów,
ulotek itp.)

2. Wynagro
dzenie osób
realizujących
projekt

3 600 Osoba 1800,00 1B00,00 0,00 0,00

3. Wynagro
dzenie
wolontariuszy

6 2oo Osoba 1200,00 0,00 0,00 1200.00

4. Wynagro
dzenie osoby
realizującej
projekU
uczestniczącej w
wyjeżdzie

1 1 000 Osoba 1000,00 0,00 0,00 1000.00

5. Koszty
organizacji
spotkania z
,,ciekawym
człowiekiem" (

np. honorarium,

1 600 Osoba/
występ

600,00 600,00 0,00 0,00

6. Koszty
przejazdu ( trasa
Ruda Sląska-
Jarocin- Ruda
Śląska )

1 1 500 kurs 1500,00 1500,00 0,00 0,00

7, Pobyt i

wyżywienie na
wyjeździe dla
grupy

1 1200 wizyta 1200,00 1200,00 0,00 0,00

8. Wynagro
dzenie księgowej

1 100 Osoba 100,00 0,00 100,00 0,00

ll Koszty obsługi20)
zadania
publicznego, w
tym koszty
administracyjne
po stronie
... (nazwa
Ofórenta)1g):

0 0,00 0,00 0,00

lll lnne koszty, w
tym koszty
wyposażenia i

promocji
po stronie...
(nazwa
Oferenta)19):
1),..,
2)..,.

0 0,00 0,00 0,00

lV Ogółem: 12300,00 10000,00 100,00 2200,00
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Nazwa organu
administracji
publicznej lub innej
jednostki

kwota środków
(w zł)

lnformacja o tym,
czy wniosek (ofeńa)
o przyznanie
środków
został(-a)
rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy też
nie
został(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

10 000,00 zł

12 300,00 zł 100,00%

|_
w przypadku
wniosków
](ofert)
i nierozpatrzonych
do czasu złożenia
niniejszej ofeńy

Przewi ne źródła finansowania zadania

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna
członków)

Ogółem (środkiwymienione w pkt 1-4)

Finansowe środki z innvch źródeł ub h21)

Termin rozpatrzenia

]sektora finansow
publicznych

T^KJN lE1)

TAł(NlEl)
TAI(NlE1)

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

V. lnne wybrane informacje dotyczące zadania pub!icznego

1. Za kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizaĄi zadania
ubliczn )

Tomasz Bańniczak- osoba odpowiedzialna za projekt, wykształcenie wyzsze, licencjat -

socjologia ogólna, ukończony Kurs Wychowawców Kolonijnych, ukończony Kurs

Kierowników Kolonijnych, ukończony Kurs Pedagogiczny dla lnstruktorówAmatorskiego

Ruchu Ańystycznego, ukończony Kurs Dla Kierownikow Wycieczek Szkolnych,
jukończone szkolenie pt. ,, Skuteczna komunikacja z mediami", Ceńyfikat Ukończenia
]^

I2

Wnioskowana kwota dotacji

Środki finansowe własne'7)

Środkifinansowe z innych źrodeł ogółem (środkifinansowe wymienione
w pkt 3.1-3.3)11)

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17)

środkifinansowe z innych żrodeł publicznych (w szczegolności: dotacje
z budzetu państwa lub budzetu jednostki samorządu terytorialnego,
funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)")

0,00 zł

0,00 zł

2 200,00 zł] 17,90.o/o

pozostałe'7)

nie dotyczy

jSzkolenia dla organizaĄi pozarządowych z podstaw profilaktyki,



Elżbieta Frank- kadra realizująca projekt, wykształcenie wyzsze, magister zarządzania,

ukończony Kurs Wychowawców Kolonijnych, ukończony Kurs Kierowników Kolonijnych,

ukończony Kurs Pedagogiczny dla lnstruktorów Amatorskiego Ruchu Ańystycznego,

ukończony Kurs Dla Kierowników Wycieczek Szkolnych, ukończone szkolenie pt.

,,Skuteczna komunikacja z mediami", Ceńyfikat Ukończenia Szkolenia dla organizacji

pozarządowych z podstaw profilaktyki, ukończenie zajęć warsztatowych ,,Szkoła Dla

Rodziców", ukończenie szkolenia ,,Public relations i sponsoring w pracy instruktora

kultury".

Bogusława Grzyśka- kadra realizująca projekt, wykształcenie wyzsze, magister fizyki,

ukończony Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci

imłodziezy, kurs z zakresu przygotowania pedagogicznego, ukończone warsztaty pn. ,,

Agresja/ przemoc- sposoby radzenia sobie z ni{',

Aleksandra Dąbrowska- kadra realizująca projekt, wykształcenie średnie, ukończony

kurs wychowawcy kolon ijnego,

lzabela Noras- kadra realizująca projekt, wykształcenie wyższe, kurs wychowawcy

kolonijnego numer K0-0K-OS-4502|13/98/Ją ukończony kursy: Agresja wśród dzieci

i młodzieży- Fundacja ETOH , Profilaktyka adresowana dla dzieci i młodzieży z grup

ryzyka- Fundacja ETOH, lntenruencja Kryzysowa- Ośrodek Szkoleniowy Metis

w Katowicach, Profilaktyka HlV/AlDS i narkomanii- Krajowe Biuro ds. przeciwdziałania

Narkomanii i Krajowe Centrum ds. A|DS w Warszawie, Kurs pienruszej pomocy

przedlekarskiej Ceńyfikat PCK, Kurs pedagogiki zabawy Centrum lnicjatyw

Społecznych Gliwice, Szkoła dla rodziców- Dom Kultury Chorzów Batory, Kurs

kwalifikacyjny dla opiekuna w złobku lub klubie dziecięcym- Fundacja Rozwoju Dzieci im.

Jana Amosa Komeńskiego w Warszawie, Metoda projektow w pracy nauczyciela

Agata Korfanty- kadra realizująca projekt, nauczyciel dyplomowany wychowania

przedszkolnego, pracuje w przedszkolu w Chorzowie od 14 lat. Ukończone kierunki

Studia wyzsze na kierunku Pedagogika w zakresie nauczania początkowego- Kolegium

Nauczycielskie w Bytomiu; ukończone kursy, szkolenia: Edukacja zdrowotna- nowatorskie

metody i formy pracy z dzieckiem; pienłsza pomoc przedlekarska; ,,lnteligencja tworcza-
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kreatywność bez granic", ,,Wykorzystywanie tworzyw przekształcalnych w pracy z
dzieckiem w wieku przedszkolnym"; ,,Muzyka, ruch, taniec- formą terapii w edukacji

wczesnoszkolnej"; ,,Elementy metody P, Dennisona w procesie wychowawczo-

dydaktyczflVffi", ,,Niespokojne dzieci- niektóre problemy wynikające z zaburzonego

rozwoju dziecka"; ,,Techniki C. Freineta w wychowaniu przedszkolnym", ,,Wykorzystanie

metody aktywnego słuchania muzyki w9 B, Strauss w rozwijaniu aktywności muzycznej

trzylatków", ,,Doskonalenie umiejętności logopedycznych", ,,Edukacja matematyczna)

dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym".

Katarzyna JagielIa- kadra realizująca projekt, magister Zintegrowanej Edukacji

Wczesnoszkolnej, Edukacji lnformatycznej, Wychowania Przedszkolnego Uniwersytetu

Śląskiego, Absolwent kursu doskonalącego "Zabawy taneczne i wybrane tańce

towarzyskie w przedszkolu"

Patryk Dąborwski- wolontari usz

wiktoria kosek- wolontariusz

Aleksand ra Majcher- wolontari usz

Łukasz Aleksa- wolontariusz

Daria Odrzynalska- wolontari usz

Julia Nikodem- wolontariusz

Jakub Boryca- wolontariusz

Alicja Staneczek- wolontariusz

Piotr Dąbrowski- wolontariusz

Stowarzyszenie posiada kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje ww.

osób.

Zaso by rzeczow e ofe re nta/efe+entev+0 p rzewid ywa ne d o wyko rzyst ania przy
cii zadania23)

W realizacjizadania będąwykorzystane pomieszczenia ln-nego Domu Kultury przy 
]

ul. Oświęcimskiej 87 ( Stowarzyszenie ma podpisaną umowę użyczenia na czas

nieokreślony ww. Pomieszczen), sprzęt ( np. komputer, magnetofon, odtwarzacz dvd,

mikrofony, głośniki, ekran, projektor, stół do ping-ponga, piłkarzyki, gry planszowe, stoły,

krzesła, chusta do zajęć), który jest na wyposazeniu ln-nego Domu Kultury w Rudzie

Sląskiej- Kochłowicach ul. Oświęcimska 87 - będący na stanie Rudzkiego Stowarzyszenia 
I
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l nicjatyw N iebanalnych

3. Dotychczasowe
(ze wskazaniem, które

doświadczenia w realizacji zadań publicznych
z tych zadań realizowane były we współpracy

podobnego rodzaju
z administracją

zreal

. Organizacja Klubu Filmouego,,lGFe lnłl".

Rok2002:

. Organizacja lfubu Filmołęo,,lGFe ln-nl".

. Organizacja pokazu filmouego w ramadl RudzkĘo Tygodnia Profilaktyki,

. Oęani@a,,\Ą/ieczoru z Drrchaml'.

. Węókrganizacia Jubileuszovąo Korcerfu Ośrodka Pomocy Dzjeciłcrn i Rodzinie.

, Organizacja wysbruvy fuĘraficzĘ ,,Ruda ŚĘska vrrczoraj i dz§'w ramadl konoerfu Ośrodka Pomocy Dziecicrn i Rodzinie ,,Do

gĘ@jszafr/grcsikwrzuC'.

Rok2003:

. Organzacja happeningu z okazji yĄazdu łylii J$zei:zak

. Organlzacja Klubu Filmołego ,,l€Fe ln-nl" (finansołłany z Uzędu Miasb Ruda SĘka),

. Organizacja prząlądu kornedii pobkiE

. Organizacja,,Weczoru z Drchaml'.

. Węólcrganuąa Festiwalu,,Crnok§ong".

Rok2004:

. Organizacja imprezy pt ,,Lato z filrrrem" (finansowany z|JzSuMtasła Ruda ŚĘka).

. Organizacja lfubu Fi|morvego ,,]GFe lnłl" (finansorłany z Uz$u Miash Ruda ŚĘl<a).

. Organiząa,,Weczoru z Duchami'.

. Wspókrganizacja Festiualu,,Crnok§ong".

.Zulganżw,ranie kiermaszu wielt<anocnąo. (dochód zmbł pżżrerzony na zecz Ośrodlę Pomocy Dziecbrn i Rodzinie).

Rok2005:

. Organiaja 'Ęko\^dr Sobot' (finansornany z Uzędu Mtash Ruda ŚĘl€).

. Organizacja Klubu Filrnorcgo ,,lGFe ln-nl" (finansorłany z Uzędu Miasb Ruda SĘka).

. Organizacja trlocy ŚłĘtlańskiej w Ogrcdzie Miejskirgo Cenfum Kultury w RLrdzie Śląsklej.

. Organiaja Rudzkiń DniAnime i Fanbstyki.

. Organiaja,,Weczoru z Duclnmi'.

.Wspókrganuaqa DniaTwórczócilrlandżĘ (finansc^/€l1yz Uzędu Mimb RudaSĘka),

. Zorganżołanie koncerfu pt ,,Podroz do kniny bgodnosd' (wlBĘp zespobtł SDM i Contem),

Rok2006:

. Organizacja Festiwalu Trłórczosci CełtyckĘi (finanscnłranyz UzSu Miasb Ruda ŚĘka).

.Oryanizacja iprorładzenie Dyskusyjnąo lfubu Filmonego(finansowanyz|Jz$uMiasb Ruda ŚĘka).

. Oęanizaqa imprea7,,Lawiny'',

. Organizaqia imprezy ,,Barwy Rudzkie - zecz o mnĘrszoliach narodołyó" (finanso^Eny z Urzędu Miasła Ruda Ś6ka).

. Oęanizacja imprezy,,Tydzień Kulfury l{ra}óru Egzotycznyó" (finansołłany zUz@uMiash Ruda ŚĘka).

. Organizacja,,Weczoru z Duclnml'.
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.\Ą!konanie, wysbwienieprcjeKl,,4xAzy|', wydrukl<abńazaaliąanąoztym pojelGm (finansołanyz Uzędu Miasła

RudaŚl6ka;.

Rok2007:

. Organizacja Festiwalu Tworczosci Celtyckiej (finansovrłany z Uz$u Miash Ruda ŚĘka),

. Organizacja i prołładzenie Dyskusyjnąo Klubu Filmolvego (finansołany z PISFł).

. Organ izaQa imprea7,, l_arłiny''.

. Organizacja auOrst<lejwysawy foĘrafrcznE o dland<bze rcporbzcnłym.

. Organizac}a wysbvvy foĘraficzĘ 
, kylz" .

. Organizaeja,,Weczoru z Duóami',

. WęókxganizacĘ ogolnopobkit* pokazór,,Szorb,V' (filmół kńfl<o"nefażor,vyó).

Rok2008:

. Organizacja Fesliwalu Tvrórczóci CeĘckE. (finansornany zlJz$uMiasb Ruda ŚĘ9ka).

. Organża§a i proładzenie Drskusylnego lfubu Filmołęo (finansovany z PISFł).

. Organizacja imgeąl,,lll Sofl<ania górskie - l_ałiny''.

. Organizacja,,Wteczoru z Duchami',

. Wspobęanizacja ogolnopobki*t pokazó,v,,&ortó,V' (filmó,v krot<orretażc,t vyó).

Rok2009:

. Organizacja Dni Twórczośj Celtyckiej (finansovrany z Uzędu Miasb Ruda ŚĘł<a),

. Organizacja iproładzenie Dyskuslnąo Klubu Filmołąo (finansołanyz PISFł).

. Węólorganizacja,,Plarete Doc RevievV'

Rok2010:

. \Ążtołien"e i pcrrrcdzen'e dziahlnośj kulfuralnej w rcku 20,10 w lokalu pra7 ul. OśłięcimskĘ 87 w Rudzie ŚĘsX;q -
kocftbruitzcfi'

. OrganlzaQa DniTvrórczqści Celtyckiej (finansonany z Uzędu Miasła Ruda ŚĘka)

. Oęanizacja i prcnładzenie Dyskusyjnąo lfubu Filmcmego (finansołłany z PISFł)

. Organizacja impreąl ,,lV Sot<ania gorskb * Larłiny''.

. Organizacia,,Weczoru z Ducfu mi

. Organizacja,,Spofl<ania Ludzi Wody- GĘbiny''

. Ws@ęanizacja,,Planete Drc RevievV'

. Organizacja,Akgi l_ato' ( finar]so\^€ne z Uzędu Miash Ruda ŚĘ§ka)

Rok2011:

. Prcnnrdzenie dziablności kulfunalĘ w roku 20,11 w bkalu przy ul. O§vięcimskiej 87 w Rudzie Slągkiej- Kocfrbrłt=ch

r lnd'ańskie Latoz lnnYm Dorrem K,ltury

. O€anizacja ipro\i€dzenie Dyskusyjnąo lfubu Filmoruego (finansowanyz P|SFł

. vv§Ńkrganizacja koncerfu p*rsenkieuroĘskĘ lat20 i 30 pt ,,GwiżdĘ na wsą§t<o'

. $ot<ania Ludzi Gór,,Lałiny''

Rok2012

. Prouadzenie dziahlnqś;ci kulh.lralnej w roku2012 w lołęlu przy ul. O§vięcimskiej 87 w Rudzie SĘĘ- Kocfrbwit=ch 
]

o ,,LfuzPanem Klelaem" ilnłYm Domem fulfury

r Realizacja projelfu,,Weekend zr&jnąrodzinnezawcdy ikonkursy- Rodzinne Granie na Zawćrrnie'
]

o zgos@arołanie czmu uolnąo dzieci i mbdzleł ,,organizryzzip,sdrcnłyó iwarszbt5ru modelarskń" 
]

]
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. oĘanizacja iprcnnacżenie Dyskusyjnąo lfubu Filmolvego (finansorrcnyz plsFł
Rok2013

. Prcnładzenie dziablnąlj kulfunlĘ w roku 2013 w lokalu przy ul. O§ł*pjmskiej 87 w RtJdzie SĘkĘ- Kodrbrłt=ch

. ,,V\Akacje z Pirahmi' prcjekt w nrrrach zadania ,,Wakacje ze zdrołiern"

nie dotyczy

4, lnformacja, czy
publicznego w trybie,
działalności

ofe re nt/efu+eneĘ p rzewid uj e($ zlecać rea l iza cję zadania
o którym mowa w ań, 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
ubliczneqo i o wolontariacie

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zad,anie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pozytku publicznego
ofe re nta/ e{ełelĘJ|€łAl 

l /,

2) w ramach składanej oferty przewidujemy p€błe€nłe/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;
3) oferenUebrenei4) jesUsą" związany(-ni) niniejszą ofeńą do dnia 14.12.2013;
4) w zakresie związanym z otwańym konkursem ofeń, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i

pzekazywaniem danych osobowych, atakże wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby,
których te dane dotyczą złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia ,1997 

r. o
ochronie danych
osobowych (Dz. U;,z 2002 r. Nr 't01 , poz, 926, z pożn, zm.);
5) oferent/efu+enef) składający niniejszą ofeńę nie zalega(-jQĘłegafi$1) z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne'';
6) dane określone w części l niniejszej ofeńy sązgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właśełłrą
e*+aenqą');
7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje sązgodne z aktualnym stanem prawnym i

faktycznym.
Plt§Z§.§

Rr,dzkił Srowan ysłe nie

§* *|RutlzXie bl$vłd{Z}rb4tsi.ti*
§§ l*i tf; illicjatyw Niuballalnych
41"70§ Ruda Ślą*ka, ul, lrlieilurnegc 6S''' '''
MP §41-22_46_60,1, t€*€88_47S-701
lNG Bank śh§ki 85 t050 133t 1m0 0022 7398 05?2

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do składania oświadczeń woliw imieniu
91g 1ę nlą/oful.en+e\tr1 );

Data Ruda Sląska 24,09.2013

Poświadcz enie złożen ia ofeńyzs)
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