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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

Zarząd Powiatu Ełckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 27) promocja i organizacja wolontariatu

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: Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży "inicjatywa", Forma prawna:
stowarzyszenie, KRS: 0000464842, Kod pocztowy: 19-300, Poczta: Ełk, Miejscowość: Ełk, Ulica:
Gen. Wł. Sikorskiego , Numer posesji: 7, Województwo: warmińsko-mazurskie, Powiat: ełcki,
Gmina: Ełk, Strona www: , Adres e-mail: stowedu@gmail.com, Numer telefonu: 87 6104323,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Małgorzata Ladzińska
 
Adres e-mail: malad@vp.pl Telefon: 694416026

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego 15-lecie Szkolnego Koła Caritas

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

09.02.2020 Data
zakończenia

09.03.2020

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

Od dawna, w Zespole Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Ełku podejmowane były przez młodzież
ciekawe i ważne inicjatywy na rzecz drugiego człowieka. Uczniowie- pełni dobrej energii, ciekawych
pomysłów i otwarci na nowe wyzwania, zawsze gotowi do działania, w miarę potrzeb angażowali się
w pomoc tym, którym czasem brakowało nadziei na lepszą przyszłość. Widzieli wokół siebie ludzi,
którym coś się w życiu nie udało się, coś nie wyszło, kiedyś zabrakło pomocnej dłoni i ciepła drugiej
osoby. Jesienią-15 lat temu młodzież z klasy Ie zwróciła się do Hanny Gutowskiej z propozycją: ,,
Może założylibyśmy w naszej szkole Szkolne Koło Caritas”, skoro i tak podejmujemy różne ciekawe
działania? Na realizację pomysłu nie trzeba było długo czekać. Na wniosek ówczesnego dyrektora p.
Krzysztofa Piłata powołano w naszej szkole organizację młodzieżową opartą na wartościach
chrześcijańskich. Nieliczna grupa (12) osób zasiliła szeregi Szkolnego Koła Caritas, powołano jego
zarząd, powstał program i przystąpiono do działania. Pierwszym Asystentem z ramienia Kościoła
został oddany służbie Bogu i człowiekowi śp. ks. Szymon Sobolewski.
Długo zastanawiano się nad patronem SKC, musiała to być postać wyjątkowa, która byłaby
przykładem i wzorem do naśladowania. Po namyśle wszyscy doszli do wniosku, że opiekę nad tym
działaniem powierzy się św. Jadwidze Królowej, kanonizowanej przez św. Jan Paweł II - na
krakowskich Błoniach, 8 czerwca 1997 r., w obecności ponad miliona ludzi, w 18. rocznicę pierwszej
Mszy o bł. Jadwidze odprawionej w Krakowie. Święta jest dla członków Koła do dziś przykładem
bezgranicznej miłości do Boga, zatroskania o losy Ojczyzny i postawy miłosiernej wobec bliźnich.
Hasłem inspirującym nas do działania są słowa wypowiedziane 8.06.1999 roku przez św. Jana Pawła
II podczas homilii w Ełku: ,,Nie zatwardzajcie serc waszych” (Ps. 95, 8). Biedni są również wśród nas:
ludzie bezrobotni, żebracy, ludzie głodni wzgardzeni, zapomniani przez najbliższych i przez
społeczeństwa, poniżeni i upokorzeni, ofiary różnych nałogów. Wielu z nich próbuje nawet ukryć
swoją ludzką biedę, ale trzeba umieć ich dostrzec.”
Pierwsza akcja charytatywna, którą podjęto, były Walentynki - święto komercyjne, które powinno
trwać przez cały rok. Piękne tulipany, słodkie lizaki, okazjonalne kartki z pięknymi cytatami o miłości
zaczerpniętymi z Pisma św. przygotowane przez wolontariuszy już czekały na 14 lutego. Pierwsze
fundusze pozyskane z akcji trafiły do potrzebujących.

Jubileusz, to dobry czas na podsumowanie, ale też na promowanie szlachetnych humanitarnych
postaw, bezinteresownej pomocy, ludzkiej wrażliwości i życzliwości, o które coraz rzadziej w świecie
komercji. To czas podziękowań 15 najbardziej wyróżniającym się wolontariuszom na piętnastolecie.
Nigdy członkowie i opiekun Koła nie zostawali z tym sami, zawsze mogli liczyć na wsparcie,
życzliwość i dobre rady p. Ani Rudzińskiej, która wówczas pełniła funkcje koordynatora i opiekuna
wolontariatu. Opiekę duchową nad ich działalnością sprawował ks. Jacek Nogowski, który z
cierpliwością i determinacją słuchał, odpowiadał na trudne pytania i konsekwentnie rozwiązywał
piętrzące się problemy. Przez 15 lat istnienia Szkolnego Koła Caritas, ponad 500 uczniów,
absolwentów szkoły kształtowało w nim swoje charaktery. Opuszczając jej mury, stawali się oni
dobrze przygotowanymi wolontariuszami, potrafiący w dorosłym życiu budować właściwą
hierarchię wartości. To ludzie wrażliwi na drugiego człowieka- jego potrzeby, krzywdę i cierpienie. I
za to im dziękowała, za 15 lat w służbie drugiemu człowiekowi na łamach "Martyrii" Hanna
Gutowska, opiekun Szkolnego Koła Caritas, zdobywczyni wyróżnienia Ełckiego Bociana 2019 w
kategorii - rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej.
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Harmonogram działań

1. Promocja działania -9.02. 2020 - 27.02.2020
2. Przygotowanie materiałów z działalności SKC , kronik, zdjęć na wystawę -9.02. 2020 - 27.02.2020
3. Wystawa w ZS nr 2 im. K.K. Baczyńskiego - ECK-u, potem - w ZS nr 2 im. K.K. Baczyńskiego -24.02.
2020 - 28.02.2020
4. Msza święta poprowadzona przez absolwentów - 27.02.2020, godz. 19.00 - Kościół Najświętszej
Maryi Panny Królowej Apostołów.
5. Uroczystości jubileuszowe w ECK - 28 .02.2020, godz. 11.00 - 13.00
6. Zakupy materiałów niezbędnych do realizacji działania - 9.02.2020 - 20.02.2020

Miejsce realizacji

1. Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku, u. Sikorskiego 7 w Ełku - organizacja wystawy
2. Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów.
3. ECK - uroczysta akademia,

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Organizacja obchodów 15-lecia
Szkolnego Koła Caritas

1 uroczystość
1 wystawa
2 publikacje w mediach
1 artykuł w "Martyrii"

lista wolontariuszy
zaangażowanych w
organizację obchodów
dokumentacja fotograficzna
linki do publikacji, np. na
stronie ZS nr 2 im. K. K.
Baczyńskiego,
artykuł w "Martyrii"

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

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży działa od 2013 roku, koncentruje się na
działaniach statutowych, angażując się w różne projekty i przedsięwzięcia służące młodzieży, np. -
konkursy, wymiany, szkolenia, działania propagujące szczytne idee społeczne, narodowe czy
szeroko pojęte artystyczne. Przykładowo w 2018, 2019
1. Współorganizowało XXIII i XXIV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji K.K. Baczyńskiego,
przyznało nagrodę książkową dla laureata w Konkursie Historycznym
2. Przygotowało dokumentacje grantowe celem pozyskania funduszy na realizację zadań
publicznych współfinansowanych m.in. przez Urząd Miasta Ełku , np.

Szkolny Klub Ratownika "Cor"- Pierwsza Pomoc - UM Ełk
Ścieżkami pamięci - Młodzi o i dla Niepodległej - UM Ełk
Poczuj się jak u siebie! Witamy Bocholt! / Fühlen Sie sich wie zu Hause! Willkommen in Bocholt !-
UM Ełk
Poczuj się jak u siebie! Witamy w Ełku ! / Fühlen Sie sich wie zu Hause! Willkommen in Ełk !- UM
XXIII, XXIV WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI POEZJI KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO -
UM Ełk
Szkolny Klub Ratownika "Cor"- Pierwsza Pomoc - pomoc przedmedyczna UM Ełk
- rozpatrzone pozytywnie.
3. Współorganizowało wymiany polsko- niemieckie.
4. Promowało edukację przedmedyczną społeczności ełckiej – dzieci i dorosłych- wpierając
działania Szkolnego Klubu Ratownika "Cor".
5. Uczestniczyło w celebrowaniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przez
społeczność szkolną.
6. Propagowało osiągnięcia i dorobek szkoły w mediach.
7. Nominowało do nagród- wnioskowało, np. do „Ełcki Bocian” w kategorii:
Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku może mówić o ogromnym sukcesie.
Trzy wyróżnienia w trzech kategoriach na tegorocznej gali Ełcki Bocian
2019 odebrały Dyrektor szkoły, Barbara Fiedoruk, opiekun Szkolnego Koła Caritas Hanna Gutowska i
opiekun Szkolnego Klubu Ratownika ,,COR”, Kamila Banachowska
W kategorii edukacji i wychowaniu za krzewienie idei i postaw demokracji społecznej, rozwijanie
pasji i zainteresowań uczniów w kołach tematycznych wyróżnieniem
uhonorowano Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku. W kategorii rozwój
społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej za
promowanie idei chrześcijańskiego wolontariatu wśród młodzieży ełckiej i uczącej się w Ełku
wyróżniono Hannę Gutowską, opiekuna Szkolnego Koła Caritas. Z kolei za
szerzenie wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy w kategorii nagrody specjalne wyróżnienie
przyznano Szkolnemu Klubowi Ratowmika ,,COR” . W imieniu jego członków
wyróżnienie odebrała Kamila Banachowska, opiekun koła.

*Wyróżnienia otrzymane w poprzednich latach:
2015 - Szkolny Klub Europejski – m. in. za aktywne wspieranie integracji Polski z Unią Europejską,
uczestnictwo w wyjazdach i spotkaniach przybliżających aspekty
kulturowe, polityczne i geograficzne w Europie, prowadzenie cyklicznych spotkań, przeprowadzanie
konkursów i olimpiad o tematyce ogólnoeuropejskiej –
kategoria: kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
2016 - doceniono trud organizacji od 1995 roku Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego- kategoria: kultura i ochrona
dziedzictwa kulturowego
2017 - Zespół Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Ełku został w kategorii: edukacja i wychowanie
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Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Przykładowe granty na realizację zadań - rozpatrzone pozytywnie:

2.1. XXIV WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI POEZJI KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO -–
Starostwo Powiatowe w Ełku – 1000 zł – 2019
2.2. Poczuj się jak u siebie! Witamy w Ełku ! / Fühlen Sie sich wie zu Hause! Willkommen in Ełk ! -
Starostwo Powiatowe w Ełku – 1150 zł – 2018
2.3. XXIII WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI POEZJI KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO-
Starostwo Powiatowe w Ełku – 1000 zł – 2018

To pierwsze tego typu doświadczenie - organizowanie imprezy jubileuszowej

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

2 członków Stowarzyszenia świadczących prace społeczną - ewaluatora- sprawozdawcy - M.
Ladzińska, oprzygotowującego rozliczenie finansowe- Irena Bartoszewicz,
1 wolontariusz -opiekun SKC

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zakup plakatów ze zdjęciami
upamiętniającymi uroczystość
obchodów 15-lecie SKC - 5szt. x 20 zł

100,0    

2. zakup papieru na dyplomy 1pakiet X
20 zł

20,0    

3. zakup jubileuszowego roll-upu 190,0    

4. zakup koszulek z napisem
jubileuszowym 15 szt x 60 zł

900,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 1210,0 1210,0 0,0

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;
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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.

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

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

Załączniki:

1. Potwierdzenie złożenia oferty (obligatoryjny - papierowo)

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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