
Zatącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw
Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADAMA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Załącznik nr 1

O~rtę należy ~ypełnió ącznie w bia~”ch pustych polach, zgodnie z instruk~ami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie g~azdką, np; pobeanie”Ynlepobierankf oznacza, że należy skieśić nieMaśdwą odpańedż, pozostząc
prawidłową. Przykład: „pobłefanie~/niepobieranie”~”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, Zarząd Powiatu Chrzanowskiego
do którego adresowana jest oferta

Podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości

2. Rodzaj zadania publicznego1~ narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, oświaty, i
wychowani a

li. 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 email numer telefonu

Stowarzyszenie dla Edukacji MOST. Stowarzyszenie rejestrowe. KRS: 0000580578

Kwaczała, ul. Jana Pawła Il, 32-566 Alwernia, www. — strona facebook”owa Stowarzyszenia dla
Edukacji MOST „e-mail: stowarzyszenie.most~interia.eu

el. +48 509 402 393

Krzysztof Kurzański
2. Dane osoby upoważnionej do składania

wyjaśnień dotyczących oferty (np imię i nazwisko,~
numer teiefonu, adres poczty eiektronicznej) ~„~Z~

~_tt_~~ t -

ni. zakres rzeczowy zadania publicznego

1.Tytułzadania publicznego „Z Regulic do Australii —wspomnienia z życia na
emigracji małą ojczyzną w sercu” — wydanie książki.

2. TermIn realizacji zadania publIcznego~ Data 04.05.2023 r. Data 31.07.2023 r.rozpoczęcia zakończenia

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



Celem zadania jest wydanie w postaci książki — wspomnień (250 egzemplarzy w twardej oprawie
z wkładką zdjęć i materiałów ze zbiorów autora i mieszkańców Regulic) mieszkańca powiatu
chrzanowskiego - Władysława Knapika — człowieka, którego życie pokierowało w taki sposób, że
pierwsze kilkanaście lat życia spędził w rodzinnych Regulicach w gminie Alwernia. Czasy II wojny
światowej i związane z tym wysiedlenie zmusiły go do podjęcia wieloletniej tułaczki. Jednak
sercem i myślami do końca swoich dni był w rodzinnej miejscowości — w Regulicach. Pozostałą
część swojego życia po zakończeniu II wojny światowej spędził w Australii, na obrzeżach
Sydney. Książka zawiera opis przeżyć autora, często dramatycznych z okresu II wojny światowej
- przebiegu okupacji przez pryzmat funkcjonowania życia codziennego w powiecie
chrzanowskim, jak i z lat powojennych w czasie jego zesłania do Niemiec. Ucieczki do Australii —

przymusowej emigracji, Wszystkie te wydarzenia autor ukazuje wraz z komentarzem do sytuacji
geopolitycznej w danym momencie niniejszej historii.

W niniejszym przedsięwzięciu wydawniczym na pierwszym miejscu nie jest najważniejsza osoba
autora ale niesamowity przekaz ukazany czytelnikowi. Życie w powiecie chrzanowskim w okresie
międzywojennym, w czasie okupacji wraz z ucieczką przed nią na wschód (Zamość, Sokal,
Lwów) i powrót do Regulic. Potem przymusowe roboty w niemieckich kopalniach w rejonie
Bohun, a po wyzwoleniu przez wojska US Army morska podróż na emigrację do Australii —

Sydney i tworzenie tam podwalin polskiej społeczności funkcjonującej do dziś.

Zadnie kierowane jest do mieszkańców powiatu chrzanowskiego (teraźniejszych i przyszłych
pokoleń), będzie realizowane w powiecie chrzanowskim w Gminie Alwernia na przełomie II i Ill
kwartału tego roku.

Realizacja zadania przyczyni się do pozyskania dodatkowego elementu o charakterze
edukacyjnym, który pokaże młodym ludziom, że patriotą można być, również wykonując uczciwie
powierzane codzienne obowiązki, kierując się zasadami moralnymi.
Książka będzie szczególnie ważna powiatu chrzanowskiego, gdyż ukazuje historię życia jego
mieszkańca, będącego świadkiem lokalnej historii, jednym z niewielu, który ją opisał w formie
wspomnień. Będzie doskonałym materiałem edukacyjnym dla uczniów szkół podstawowych jak
ponadpodstawowych oraz wszystkich interesujących się lokalną tematyką historyczną. Stanowić
będzie element promocji powiatu chrzanowskiego i rodzimych Regulic podczas lokalnych
wydarzeń kulturalnych (powiatowych i gminnych) w trakcie realizacji projektu, a także po jego
zakończeniu. Dodatkowo książka zasili wolumen zbiorów Miejsko Gminnej .. Biblioteki Publicznej
w Alwerni, bibliotek szkolnych oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.

Przeprowadzone zostanie uroczyste spotkanie promujące książkę pod patronatem Starosty
Chrzanowskiego, a wraz Biblioteką Publiczną w Alwerni przeprowadzona zostanie krótka
prelekcja nt. losów emigrantów wojennych i powojennych powiatu chrzanowskiego połączona
z video-spotkaniem z polonią australijską i córką autora.

Przy realizacji zadania koordynator projektu, obsługa księgowa projektu oraz członkowie
stowarzyszenia będą zaangażowani w ramach wolontariatu. Oferent posiada zaplecze
administracyjne do realizacji działań programowych. Siedziba wyposażona jest w pomieszczenia
biurowe oraz salę do prowadzenia zajęć spotkań, warsztatów oraz organizacji wystawy. Ponadto
dysponuje sprzętem: komputer z oprogramowaniem, stałe łącze internetowe, drukarka. Koszty
utrzymania biura i koszty administracyjne (tel. ksero, materiały biurowe, media) są kosztami
Stowarzyszenia. Stowarzyszenie MOST nie będzie pobierać odpłat od beneficjentów zadania.



Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 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
Planowany poziom osiągnięcia Sposób monitorowania rezultatów Iźródło

Nazwa rezultatu rezultatów (wartość informacji o osiągnięciu wskazruka
docelowa)

Kompleksowe wydanie książki 250 szt. Faktura/rachunek
— (korekta/redakcja, skład,

projekt_okładki,_drukowanie)
Spotkanie promujące ok. 50 osób. Lista uczestników, dokumentacja

fotograficzna

5. Krótka chi~akterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będ~
wykorzystane w realizacji zadania

Stowarzyszenie dla edukacji MOST jest organizacją pozarządową powstałą w 2015 roku.
Realizacja proponowanego zadania doskonale wpisuje się w misję Stowarzyszenia MOST,
którego jednym z celów statutowych jest propagowanie postaw patriotycznych społecznych
oraz edukacja historyczna młodzieży, a realizacja zadania przyczyni się do pozyskania
dodatkowego elementu o charakterze edukacyjnym, który pokaże młodym ludziom, że patriotą
można być, również wykonując uczciwie powierzane codzienne obowiązki, kierując się
zasadami moralnymi.
Stowarzyszenie dla Edukacji MOST działa na rzecz środowiska lokalnego ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Zwraca ono szczególną uwagę na stały rozwój młodych
ludzi, wyrównywanie ich szans edukacyjnych oraz wpajanie im wartości nadrzędnych. Dużą rolę
przywiązuje się do mobilizowania młodych ludzi do samorozwoju, podejmowania innowacyjnych
działań, kultywowania więzi międzypokoleniowej. Celem stowarzyszenia jest; podnoszenie
jakości edukacji poprzez działania informacyjne, doradcze, szkoleniowe, mające na celu
podniesienie kompetencji osób zajmujących się edukacją. Propagowanie rozwoju
intelektualnego, fizycznego i duchowego dzieci i młodzieży, w szczególności rozwijanie
potencjału twórczego i uzdolnień dzieci i młodzieży. Rozwój kompetencji kluczowych
i wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży. Realizacja zadań mających na celu
integrację środowiska lokalnego poprzez organizację spotkań, warsztatów, wydarzeń
kulturalnych pikników promujących wartości patriotyczne, edukacyjne, profilaktyczne. Integracja
działań lokalnych i lokalnie działających grup społecznych wokół podejmowanych działań
edukacyjnych.

Stowarzyszenie posiada doświadczenie w realizacji kilkunastu projektów ze środków
zewnętrznych od roku 2015, m.in. wsparcie zorganizowania na terenie Gminy Alwernia imprez
i zajęć o charakterze sportowym lub kulturalno — wychowawczych w formie zająć sportowych,
rozgrywek, współzawodnictwa i innych, w celu profilaktycznego zagospodarowania wolnego
czasu dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Alwernia poza zajęciami szkolnymi. W roku 2021
i 2021 zrealizowano projektu pn .„Historia — nie taka daleka” - celem projektu było wydanie
suplementu do kroniki szkolnej Szkoły Podstawowej w Kwaczale.

W roku 2022 zrealizowano 2 duże projekty: pierwszy pn Animacja środowiskowa i wolontariat i
usługi integracyjne i edukacyjne dla rodzin” w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w
Gminie Alwernia” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz drugi pn.,, Swiat widziany



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

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 załega(~ją)* /~~aIega{~4ą3! z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
4) oferent” / et~enc4! składający niniejszą ofertę nie załega(-ją)” /—zalega( ją)” z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części łł niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym” I inną~wlaściwą~ewideneja!+
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie ~wiązanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,

a także wpr~wadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia
z~f dnie z ~r~e~isami ° ochronie danych osobowych.

Data

15 lutego 2023 r.

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

obiektywem” promujący kulturę medialną, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpowiednie
wykorzystywanie mediów społecznościowych, zagrożenia płynące z nadmiernej aktywności
medialnej dzieci oraz zwrócenie uwagi na przemoc w sieci i stalking.

Osoby zaangażowane w projekt jak i sam zarząd stowarzyszenia, to osoby posiadające bogate
doświadczenie związane z wieloletnią działalnością związaną z pozyskiwaniem, zarządzaniem,
realizacją i rozliczaniem zadań finansowanych z funduszy UE (ZPORR, MRPOI PROW, PO KL,
RPO), jak i funduszy krajowych. Jest to gwarantem właściwej realizacji niniejszego projektu,
tym bardziej, że osoby, które będą prowadzić działania mają bogate doświadczenia w realizacji
projektów.

Stowarzyszenie dla edukacji MOST do tej pory nie korzystało z dofinansowania ze strony
Powiatu Chrzanowskiego.

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych
PLN zrod&

Kompleksowe wydanie książki — 10 000

(korekta/redakcja, skład, projekt~ okładki, drukowanie) — 250 szt.
X 40 zł/szt.
Organizacja spotkania 2 000

2. promocyjnego — praca własna
wolontariuszy.
Koordynacja zadania, obsługa 3 000

3. księgowa - praca własna
wolontariuszy.

Suma wszystkich kosztów realizacji 15 000 10 000 5 000
zadania


