
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: f4a9-d7a2-97e7

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

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

Nazwa: Fundacja Pracownia Pomysłów, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000765770, Kod
pocztowy: 75-818, Poczta: Koszalin, Miejscowość: Koszalin, Ulica: Żytnia, Numer posesji: 30C,
Numer lokalu: 11, Województwo: zachodniopomorskie, Powiat: Koszalin, Gmina:m. Koszalin,
Strona www: www.facebook.pl/FundacjaPracowniaPomyslow/, Adres e-mail:
fundacja.pracownia.pomyslow@gmail.com, Numer telefonu: 723899249,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Marta Grzelak
 
Adres e-mail: marta_grzelak27@wp.pl Telefon: 
723899249

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Uwolnij sztukę!

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

20.04.2021 Data
zakończenia

18.07.2021

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

W ramach realizacji zadania przewiduje się zorganizowanie cyklu warsztatów twórczych pod nazwą
"Uwolnij sztukę!". Celem warsztatów jest propagowanie szeroko pojętej sztuki, aktywizowanie do
otwierania się i wyrażania swoich emocji, poprzez różnorodne działania twórcze, zachęcanie do
ekspresji oraz wspólnych działań przygotowanych przez animatora. Chcemy zachęcić uczestników
zadania do pobudzania swojej kreatywności, wyobraźni, spontaniczności, aktywności twórczej
aktywizującej jednostkę do działania w codziennym życiu. Uczestnikom zadania zaproponowanych
zostanie 12 różnorodnych form aktywności twórczej, przy czym pozostawimy im pełną dowolność w
rozumieniu tematu oraz doboru materiałów twórczych. Warsztaty dotyczyły będą: tworzenia
żywego obrazu, happeningu z kolorowym proszkiem, tworzenia artystycznych dzieł z wikliny,
malowania ciałem, malowania metodą pouringu, artystycznej fotografii perspektywicznej,
malowania metodą wahadłową, twórczości w glinie, malowania metodą string painted,
sensoplastyki, artystycznego malowania wałkiem oraz wieńczącym cały projekt - plenerem
malarskim w Ogrodzie Sensorycznym w Koszalinie. Uczestnikami zadania będą osoby w różnym
wieku, będący mieszkańcami miasta Koszalina, powiatu koszalińskiego oraz powiatu
białogardzkiego.
Wszystkie informacje dotyczące realizacji zadania publicznego opieczętowane zostaną logo
Pomorza Zachodniego wraz z informacją o finansowaniu zgodnie z wytycznymi. Wszystkie działania
związane z realizacją zadania, będą na bieżąco umieszczane na fanpage`u Fundacji Pracownia
Pomysłów na portalu Facebook, jak również poinformowanych zostanie minimum 6 mediów
lokalnych (radio, telewizja oraz gazety).

Miejsce realizacji

Koszalin

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Zrealizowanie warsztatów twórczych
pod nazwą: "Uwolnij sztukę!"

12 warsztatów lista obecności,
dokumentacja fotograficzna

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

Zasadniczym celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznej, w tym niesienie pomocy
osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin,
prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, prowadzenie działalności charytatywnej i dobroczynnej, prowadzenie
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia, działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja, kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa kulturalnego, organizacja wolontariatu. Z uwagi na doświadczenie
zawodowe Fundatora - Marty Grzelak, działania Fundacji skoncentrowane są w główniej mierze na
wspieraniu przedsięwzięć integrujących społeczeństwo lokalne z dorosłymi osobami z
niepełnosprawnością intelektualną (ONI) uczęszczającymi do placówek terapeutycznych (Warsztat
Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy). Fundacja zamierza w sposób ciągły
realizować projekty aktywizujące do wspólnych działań różne grupy społeczne. Członkowie Zarządu
Fundacji od lat związani są z działalnością organizacji pozarządowych, wspierają osoby wykluczone
lub zagrożone wykluczeniem społecznym, zatem doskonale znają potrzeby tego środowiska.
Ponadto mają wieloletnie doświadczenie w realizowaniu projektów finansowanych zarówno z
funduszy krajowych, jak i unijnych.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Fundacja Pracownia Pomysłów uzyskała zgodę Prezydenta Miasta Koszalina na prowadzenie
bezpłatnych warsztatów o tematyce prospołecznej i proekologicznej dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie (ONI). Na mocy trójstronnego porozumienia z Zarządem Dróg i Transportu w
Koszalinie oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Koszalinie, realizowane są
działania mające na celu zagospodarowanie terenu zielonego należącego do miasta oraz dbanie o
jego czystość: grabienie liści, zamiatanie chodników, zbieranie gałęzi oraz śmieci. Udało się pozyskać
środki na realizację zadania publicznego pn. "Recepta na uśmiech" realizowanego ze środków
budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegało ono na wykonaniu przez ONI upominków
dla małych pacjentów Oddziału Dziecięcego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie z okazji Dnia
Dziecka. Ze środków Programu Społecznik zorganizowany został projekt "Integracyjny Festyn
Rodzinny”, który skupił podczas jednej wspólnej zabawy 103 osoby z różnych grup społecznych i
wiekowych, w trakcie imprezy uroczyście otworzony został Ogród Sensoryczny, a także
zaprezentowana została wystawa rękodzieła ONI Zorganizowane zostało również zadanie publiczne
pn. „Eko-Inspiracje” realizowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
Polegało ono na zorganizowaniu cyklu warsztatów edukacyjnych i praktycznych z zakresu
podnoszenia świadomości ekologicznej. Do inicjatywy tej dołączył się Wydział Środowiska Urzędu
Miejskiego w Koszalinie, który udostępnił materiały informacyjne oraz Nadleśnictwo Karnieszewice,
jak również Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy w Koszalinie. Udało nam się również
pozyskać środki z Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” w ramach konkursu Moje miejsce na Ziemi na
realizację projektu „Mistrzostwa Bowlingowe pod hasłem Mistrz Kręgla”, które polegało na
zorganizowaniu zawodów dla 11 drużyn z różnych placówek terapeutycznych i opiekuńczych dla
ONI z terenu Województwa Zachodniopomorskiego (m.in. powiat koszaliński, wałecki, szczecinecki
oraz miasto Koszalin). Do tej inicjatywy przyłączył się Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego, który ufundował nagrody dla zwycięskich drużyn oraz Prezydent Miasta
Koszalina, który ufundował nagrody dla drużyny, która zajęła pierwsze miejsce. Ponadto Prezydent
Miasta Koszalina, objął Mistrzostwa Bowlingowe honorowym patronatem. W okresie pandemii
COVID-19, członkowie Fundacji zaangażowali się w szycie maseczek jednorazowych dla personelu
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Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie oraz dla harcerzy - wolontariuszy wspierających seniorów,
którzy poddani zostali izolacji we własnych domach. Ponadto Fundacja zorganizowała akcję
społeczną "Zostań przyjacielem z pocztówki" w mediach społecznościowych. Zadaniem akcji było
zachęcenie rodziców i ich dzieci do wykonania kartek, laurek i listów, które w wersji elektronicznej
były wysyłane w okresie Świąt Wielkiej Nocy do seniorów w całodobowych placówkach
opiekuńczych. Fundacja Pracownia Pomysłów zrealizowała zadanie publiczne pn. "W czym mogę
pomóc?" ze środków budżetu PFRON przekazanych za pośrednictwem Województwa
Zachodniopomorskiego, na realizację wolontariatu ONI w 2020 roku, w ramach tej akcji
wolontariusze przygotowywali upominki dl małych pacjentów, wykonali legowiska dla zwierząt oraz
wykonywali działania proekologiczne w parku miejskim. Ze środków Programu Społecznik,
zrealizowany został projekt "Coraz bliżej święta...", w ramach którego przygotowane zostały
świąteczne upominki oraz kartki z życzeniami bożonarodzeniowymi dla pacjentów Hospicjum.
W chwili obecnej Fundacja Pracownia Pomysłów przygotowuje się do realizowania wygranego
projektu ze środków Programu Społecznik, rekomendowanego przez Radę Młodzieży Województwa
Zachodniopomorskiego pod nazwą - "Ekologiczna Wyspa Sztuki".
Fundacja Pracownia Pomysłów współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie, które realizuje swoje cele w 4 placówkach:
Warsztacie Terapii Zajęciowej nr 1 i 2, Środowiskowym Domu Samopomocy i Ośrodku
Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym. Ponadto w zakresie podnoszenia własnych
kompetencji i rozwijania potencjału współpracuje z Pracownią Pozarządową oraz Ośrodkiem
Wsparcia Ekonomii Społecznej w Koszalinie.
W roku 2020 Fundacja Pracownia Pomysłów uzyskała tytuł laureata w kategorii Koszaliński Debiut
NGO 2020 oraz wyróżnienie w kategorii Zachodniopomorski Lider NGO 2020 – za najlepszą
inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2019 przez organizację zarejestrowaną w latach
2018–2019.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Prezesem Zarządu Fundacji, jest Marta Grzelak. Posiada wykształcenie z zakresu administracji i
zarządzania. Skończyła studia wyższe z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej z
poradnictwem społeczno - zawodowym, jak również pedagogiki resocjalizacyjnej z terapią
społeczną oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania
przedszkolnego. Posiada wykształcenie z zakresu oligofrenopedagogiki (pedagogika osób z
niepełnosprawnością intelektualną), jak również przygotowanie pedagogiczne. Ukończyła liczne
kursy i seminaria z zakresu podnoszenia kompetencji lidera organizacji. Była kierownikiem ds.
reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Integracji Społecznej "Od Nowa" w Mielnie. Od lat
zawodowo związana jest z placówkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych
intelektualnie (Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek
Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy, Centrum Integracji Społecznej, Warsztat Terapii
Zajęciowej, Zespół Mieszkalnictwa Treningowego i Wspomaganego). W chwili obecnej koncentruje
się na nowatorskiej inicjatywie stworzenia wolontariatu społecznego osób niepełnosprawnych
intelektualnie. Posiada doświadczenie zarówno w pozyskiwaniu środków, jak i realizowaniu
projektów, zarówno z funduszy samorządowych, jak i unijnych. Była koordynatorem zadania
publicznego pn. "Aktywna Rodzina" realizowanego ze środków budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego , koordynatorem projektu "E-Obywatel Nowe Umiejętności Cyfrowe"
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, koordynatorem projektu "Ogród Sensoryczny - naturalna terapia ONI" realizowanego
dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii oraz Fundacji Tesco, koordynatorem
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zadania publicznego "Aktywni Razem - wielozadaniowe ukulturalnienie młodych mieszkańców
Koszalina" współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Koszalin, koordynatorem zadania
publicznego "Recepta na uśmiech" realizowanego ze środków budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego, koordynatorem projektu "Integracyjny Festyn Rodzinny" realizowanego ze
środków Programu Społecznik, koordynatorem zadania pn. „Eko-Inspiracje” realizowanego ze
środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz koordynatorem projektu
„Mistrzostwa Bowlingowe pod hasłem Mistrz Kręgla” realizowanego ze środków Fundacji „ORLEN –
DAR SERCA”, zadania publicznego "W czym mogę pomóc?" realizowanego ze środków PFRON
przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego oraz projektu "Coraz bliżej
święta..." z Programu Społecznik. Jak również koordynatorem działania niefinansowego,
realizowanego w porozumieniu z Zarządem Dróg i Transportu w Koszalinie i Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej w Koszalinie pod nazwą Eko-park. Będzie ona wolontariacko
Koordynatorem zadania – odpowiadać będzie za stworzenie dokumentacji projektowej, będzie
nadzorować prawidłowy przebieg realizacji zadania, rozdysponowywać obowiązki. Wykona też
rozliczenie i sprawozdanie zadania.

Wiceprezesem Zarządu Fundacji jest Dorota Jopek. Posiada wykształcenie wyższe z zakresu edukacji
wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
intelektualną (oligofrenopedagogika). Jest również dyplomowanym asystentem osoby
niepełnosprawnej i terapeutą zajęciowym. Była animatorem w ramach zadania „Aktywna Rodzina”
realizowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach wolontariatu
była animatorem w Strefie Malucha podczas obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną, a także wolontariuszem ds. organizacyjnych w ramach projektu „Mistrzostwa
Bowlingowe pod hasłem Mistrz Kręgla” realizowanego ze środków Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”
oraz w zadaniu publicznym "W czym mogę pomóc?" realizowanym ze środków PFRON
przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego. W zadaniu będzie
Animatorem warsztatów, odpowiedzialnym za sporządzenie planu oraz realizację działań, a także
przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów do realizacji działań.

Wiceprezesem Zarządu Fundacji jest Wojciech Grzelak. Studiuje pedagogikę na Politechnice
Koszalińskiej. Posiada doświadczenie w realizowaniu zadań publicznych, między innymi dzięki
zatrudnieniu na stanowisku Specjalisty ds. obsługi organizacyjnej w ramach projektu „E-Obywatel
Nowe Umiejętności Cyfrowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto, w ramach wolontariatu, realizował spoty promocyjne
dokumentujące imprezy integracyjne ("Poszukiwanie skarbu pirata", "Integracja z SENSem"),
których uczestnikami były między innymi osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz teledysk
promujący działalność młodego, lokalnego zespołu muzycznego ("Luna Eclipsis"). Wolontariacko
wykonywał działania na stanowisku Specjalista ds. promocji projektu w zadaniu „Eko-Inspiracje”
realizowanym ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, w projekcie
„Mistrzostwa Bowlingowe pod hasłem Mistrz Kręgla” realizowanego ze środków Fundacji „ORLEN –
DAR SERCA” oraz w projekcie „Integracyjny Festyn Rodzinny” realizowanym ze środków Programu
Społecznik. Ponadto wolontariacko wykonywał działania na stanowisku Specjalista ds.
organizacyjnych w zadaniu publicznym "Recepta na uśmiech" realizowanym ze środków budżetu
Województwa Zachodniopomorskiego oraz w projekcie "Coraz bliżej święta..." z Programu
Społecznik.

Wycena wkładu osobowego:
Koordynator zadania 20 godzin x 30,00 zł = 600 zł
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Zasoby rzeczowe
Fundacja Pracownia Pomysłów posiada zasoby rzeczowe, które zapewnią realizację zadania
publicznego (posiada namiot, dzięki któremu zrealizowane zostaną warsztaty plenerowe bez
względu na pogodę.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Materiały do realizacji warsztatów
twórczych (m.in. farby, sztalugi,
podobrazia, pędzle, elementy
dekoracyjne, proszek kolorowy,
materiały do zabezpieczania
powierzchni oraz ubrań, itd.) wraz z
ewentualnymi kosztami wysyłki

4750,0    

2. Artykuły ochrony osobistej (rękawiczki
jednorazowe, maseczki jednorazowe,
płyny do dezynfekcji) wraz z
ewentualnymi kosztami wysyłki

500,0    

3. Animator warsztatów - 25 godzin x
30,00 zł, umowa zlecenie

750,0    

4. Koordynator zadania - 20 godzin x
30,00 zł, umowa wolontariacka

600,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6600,0 6000,0 600,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), 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;
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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.

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Potwierdzenie złożenia oferty. (obligatoryjny - złożony elektronicznie)
2. Dokument potwierdzający status prawny oferenta. (fakultatywny)

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.
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