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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 

do którego adresowana jest oferta 

  Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk 

2. Rodzaj zadania publicznego
1)
 działalność na rzecz dzieci i młodzieży, zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieci i młodzieży 

II. Dane oferenta(-tów) 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 

www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

 

   Stowarzyszenie Paradoks,  

ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań 
NIP 7822863311 
KRS 0000783885 

  www.stowarzyszenie-paradoks.pl 
  tel. 506371340, e-mail: kontakt@stowarzyszenie-paradoks.pl 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

   

 Łukasz Kapustka,  

 tel. 506371340, e-mail: kontakt@lukaszkapustka.pl 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego  Z naturą w Księginkach 

2. Termin realizacji zadania publicznego
2) Data 

rozpoczęcia  

  15.10.2022 Data  

zakończenia  

 20.11.2022 

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

 

Zadanie adresowane będzie do dzieci w wieku 7-15 lat z Gminy Dolsk. Celem zadania jest przeprowadzenie warsztatu 

jesiennego pod nazwą „Z naturą w Księginkach”. Zajęcia odbędą się w świetlicy gminnej w Księginkach. Warsztat 

odbędzie się w październiku. Warsztat związany będzie z zielarstwem (kozieradki i koziedziadki czyli warsztaty dla 

dzieci o właściwościach kozieradki i nie tylko. O tym, co warto włożyć do kanapki, by mieć lepsze wyniki w szkole). W 

warsztatach poza najmłodszymi udział będą mogli wziąć także rodzice, dziadkowie, czy inni dorośli opiekunowie. 

Podczas warsztatów dostępne będą podstawowe artykuły spożywcze oraz wszystkie materiały niezbędne do realizacji 

działań przez uczestników. Uczestnicy warsztatów zostaną przez organizację ubezpieczeni od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

Poprzez warsztaty chcemy wzbudzić w uczestnikach świadomość, że mają bardzo wiele cennych rzeczy na 

wyciągnięcie ręki z których można wykonać wiele ciekawych, przydatnych, ozdobnych, czy też praktycznych 

przedmiotów. Udział w warsztatach będzie świetną okazją do integracji zarówno pośród samymi dziećmi, jak i 

rodzicami. Ponadto realizacja zadania stanowić będzie rozszerzenie oferty kulturalnej dostępnej na terenie gminy. 

Rezultatami będą: 1 warsztat tematyczny, 18 uczestników, zwiększenie świadomości i umiejętności uczestników.  

Realizacja zadania składać się będzie z 3 etapów: 

1. 1. Przygotowanie do warsztatu (promocja, rekrutacja, dokonanie zakupów materiałów, podpisanie umów), 

2. 2. Przeprowadzenie warsztatu w październiku lub listopadzie, 

http://www.stowarzyszenie-paradoks.pl/
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3. 3. Rozliczenie projektu, umieszczenie zdjęć i artykułów w Internecie). 

Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności zwiększenia dostępności aktywności kulturalnych na terenie Miasta i 

Gminy Dolsk oraz z potrzeb zgłaszanych przez dzieci, rodziców, opiekunów na poprzednio organizowanych 

wydarzeniach. Uczestnicy apelowali o to, aby podobne aktywności realizować częściej. Realizacja zadania stanowi 

odpowiedź na zgłaszane wnioski mieszkańców. 

_____________________________ 

1)
 Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). 
2)
 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

 
Liczba warsztatów 

 
1 

 
Lista obecności uczestników na warsztatach, 

oświadczenia prowadzących 

 
Liczba uczestników 

 
18 

 
Lista obecności uczestników na warsztatach 

 

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą 

wykorzystane w realizacji zadania  

     Stowarzyszenie Paradoks w 2021 oraz 2022 realizowało już zadanie ze środków budżetowych Gminy  
i Miasta Dolsk. Realizowane zadania związane były z organizacją czasu wolnego dla dzieci z gminy. 
Organizacja organizowała również inne projekty związane z organizacją wolnego czasu dla osób w różnych 
wieku, między innymi uzyskaliśmy dofinansowanie na przeprowadzenie Biegu św. Mateusza w Poznaniu, 
warsztatów tkackich dla seniorów z Osiedla Żegrze w Poznaniu, przygotowanie artystycznego przewodnika 
po Poznaniu wraz z przeprowadzeniem warsztatów twórczych. Prowadząca warsztaty plastyczne Karolina 
Kapustka jest absolwentką Edukacji Artystycznej w Poznaniu, otrzymała stypendium artystyczne Miasta 
Poznania z zakresie Edukacji Artystycznej (przeprowadzając ponad 100 warsztatów twórczych we 
współpracy z instytucjami takimi jak Muzeum Narodowe czy Stary Browar w Poznaniu). Obecnie prowadzi 
Pracownię Tkaniny artystycznej Kórnickiego Ośrodka Kultury, posiada także wieloletnie doświadczenie jako 
wychowawca kolonijny. Prowadząca warsztaty Aneta Grzelka jest absolwentką Dietetyki Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu, wielbicielką wszelkich roślin (zwłaszcza jadalnych) i wykorzystywania dostępnych 
zasobów do tworzenia dobrych rzeczy. Organizacja dysponuje samochodem, lokalem do prac 
administracyjnych. Koordynatorem oraz księgowym organizacji jest doświadczony działacz społeczny 
posiadający liczne kursy oraz bogatą, wieloletnią praktykę, 

 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z 
dotacji 

Z innych 

źródeł 

 

1.  
 

Materiały na warsztaty 
150 150  

2. Ubezpieczenie uczestników warsztatów  20 20  

3. 
Wynagrodzenie dla osób prowadzących 
warsztat 

350 350  

4. Poczęstunek podczas warsztatów 30 30  

5. Grafik – przygotowanie, plakatów oraz druk 130 130  

6. Usługa informatyczna - rejestracja 80 80  

7. Usługa fotograficzna 110 110  

8. Koordynacja projektu i obsługa księgowa 130 130  
 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 1000 1000   
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V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów); 

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 

publicznego; 

3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań  

podatkowych; 

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na  

ubezpieczenia społeczne; 

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*; 

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 

7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, 

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia 

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.  

 

 

 

 

 

 

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

 

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

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

.............................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 

osób upoważnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu oferentów) 

 

 

 

  

 

Łukasz Kapustka 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Poznań, 16.09.2022 r. 
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