


3) numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

0000242393 - REJESTR STOWARZYSZEN, INNYCH ORGANIZACJI SPOlECZNYCH I
ZAWOOOWYCH, FUNOACJI ORAZ SAMOOZIELNYCH PUBLlCZNYCH
ZAKtAOOW OPIEKI ZOROVVOTNEJ

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 2005-09-29

•
9) nazwiska i imiona os6b upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferent6w1):

a) Kaniewski Ryszard (prezes)
b) Pawel Maliszczak (wiceprezes)

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujqcej zadanie,

o kt6rym mowa w ofercie:9)

nie dotyczy

11) osoba upowazniona do skfadania wyjasnien dotyczqcych oferty (imi~ i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego) Fundac/Il

Marta Frank, tel. 694-21-14-28 Choice to Choose
ul. Mllk6w 29. 41-400 MyIioWlce

NIP: 7OHI068150 I REGON 1040270840
KRS: 0000242393



a) dziatalnosc nieodptatna pozytku publicznego

Fundacja zostata powotana w celu:
al pomocy ubogim dzieciom i rodzinom
bl szerzenia edukacji wsr6d os6b, dla kt6rych ona jest z r6Znych wzgl~d6w niedost~pna
cl pomocy potrzebujqcym w sytuacjach kryzysowych
dl szerzenia swiadomosci wsr6d rntodziezy 0 sytuacji na swiecie
el szkolenia wolontariuszy i wolontariat
fl propagowania idei wolontariatu, pomocy potrzebujqcym wsr6d rntodziezy
gl ksztatlowania postaw prospotecznych wsr6d dzieci i mtodziezy
hI propagowanie zdrowego trybu zycia i metod ochrony zdrowia
b) dziatalnosc odptatna pozytku publicznego

• 13) jezeli oferent loferenci1) prowadzi/prowadzq1) dziatalnosc gospodarczq:

a) numer wpisu do rejestru przedsi~biorc6w

b) przedmiot dziatalnosci gospodarczej

I Nie dotyczy

II. Informacja 0 sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczeniem podstawy prawnej10)

I Nie dotyczy

• Realizowane zadanie obejmuje organizacj~ warsztat6w projektowania wydawnictw. Warsztaty

przeznaczone b~dq dla dzieci i mtodziezy przebywajqcych w Centrum Pediatrii im. Jana Pawta II w

Sosnowcu, a wi~c znajdujqcych si~ w trudnej sytuacji - chorych i hospitalizowanych. Podczas

warsztat6w dzieci b~dq miaty okazj~ dowiedziec si~, na czym polega projektowanie wydawnictw, jak

wyglqdajq poszczeg61ne etapy pracy projektanta oraz sami zaprojektowac oktadk~ ptyty na podstawie

opowiedzianej im historii i wystuchanych utwor6w. Zaprojektowane przez nie prace zostanq nast~pnie

wykorzystane jako oktadki wydawnictwa "Sealesia 3", kt6ra ukaze si~ w 2013 r.

Plyta kompilacyjna "Sealesia 3" przedstawia najciekawszych artyst6w z Wojew6dztwa Slqskiego, kt6rzy

w roku 2012 stworzyli, nagrali, wydali swoje nowe piosenki. Plyta r6Znorodna gatunkowo (rock,

elektronika, hi-hop, jazz, blues, folk, ambient, alternatywa) nie pomija uznanych artyst6w, lecz przede

wszystkim pokazuje mniej znanych, r6wnie ciekawych wykonawc6w. "Sealesia 3" ukaze si~ naktadem

sl skie 0 w dawnictwa Falami. Wyborem piosenek za' t si Marcin Babko, wydawca c'i
Choice to Choose

ul. Mak6w 29, 41-400 MysIowice
NIP: 7010068150 I REGON 140270840
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(zafotyciel Falami), artysta audiosfery (hipiersoniK, Muariolanza) i dziennikarz muzyczny (m.in. Gazeta

Wyborcza, Jazz Forum, Prime, TVP).

Dzi~ki udziafowi w projekcie dzieci b~dq mogfy czynnie wsp6ftworzyc wydawnictwo, kt6re ukate si~ w

2013 roku i b~dzie prezentowafo rrnodq slqskq kultur~ i sztuk~. Ponadto artysci z "Sealesii 3" zagrajq

dla dzieci mafy recital.

Statut fundacji Choice to Choose zakfada koniecznosc szerzenia edukacji wsr6d os6b, dla kt6rych jest

ona z r6tnych wzgl~d6w niedost~pna oraz pomocy potrzebujqcym w sytuacjach kryzysowych.

Proponowany przez nas projekt opiera si~ na propozycji edukacyjnej dla dzieci, kt6re z rotnych

powod6w, najcz~sciej zdrowotnych, nie mogq uczestniczyc w pozalekcyjnej edukacji i alternatywnych

sposobach sp~dzania wolnego czasu.

Gf6wnym celem zadania jest zapewnienie dzieciom w czasie hospitalizacji dost~pu do pozalekcyjnych

zaj~c edukacyjnych, zapoznanie ich z procesem projektowym "od pomysfu do projektu", pobudzenie

kreatywnego myslenia oraz wzrost wratliwosci na pi~kno. Watnym aspektem jest takte motliwosc

stworzenia czegos wsp6lnie, dzi~ki czemu dzieci b~dq mogfy przekonac si~, te ci~tka praca prowadzi

do sukcesu i daje satysfakcj~.

Warsztaty skfadac si~ b~dq z ok. 20 spotkan, rozfotonych na kilka tygodni i odbywajqcych si~ jako

zaj~cia pozalekcyjne, popofudniowe; czas trwania katdego spotkania to ok. 2 h. Docelowo w projekcie

wezmie udziaf minimum 300 dzieci. Centrum Pediatrii im. Jana Pawfa II zadeklarowafo jut ch~c udziafu

w projekcie. Spotkania prowadzone b~dq przez przeszkolonych wolontariuszy - m.in. muzyk6w,

kt6rych utwory znajdq si~ pfycie "Sealesia 3".

2. Opis potrzeb wskazuj<:\cych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis

ich przyczyn oraz skutk6w

Niniejszy projekt wynika z koniecznosci stworzenia alternatywy dla dzieci hospitalizowanych,

wyr6wnania szans, a takte zapewnienia im zaj~c psychoedukacyjnych, wzmacniajqcych wiar~, te
wfasne pomysfy nalety realizowac, niezaletnie od stopnia ich skomplikowania i przeciwnosci losu -

b~dzie to dla nich dobry przykfad, kt6ry mote pom6c im w walce z chorobq. Zaj~cia tego typu mogq

umocnic dzieci w przekonaniu, te jesli si~ w cas wierzy i intensy'v'mie nad tym pracuje, to motna tego

dokonac. Jednym z cel6w projektu jest stymulowanie do tworzenia wfasnych historii, kt6re motna

zaprojektowac, wyprodukowac i wydac - nauczy ich to m6wienia 0 swoich przetyciach, co r6wniet

ma znaczenie terapeutyczne. Projekt ten jest szczeg61nie istotny dla dzieci hospitalizowanych, kt6re

nie majq motliwosci pefnego i swobodnego uczestnictwa w kulturze i edukacji.

Projektowanie wydawnictw to dziedzina sztuki, kt6ra doskonale wpisuje si~ w dzisiejsze czasy, b~dqc

kompromisem pomi~dzy walorami estetycznymi a utytkowymi przedmiotow. Proponowane w ramach

zadania warsztaty pomogq kreatywnej, utalentowanej mfodziezy odkryc pomysf na swojq zawodowq

nerzy s stale oszukiwani na olskim oraz eur e'skim

Choice to Choose
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rynku pracy. warsztaty majq takte za zadanie stymulowanie kreatywnego myslenia oraz umiej~tnosci

manualnych.

Potrzeba realizacji warsztat6w wynika z:

00 koniecznosci wyr6wnania szans z grupq r6wiesniczq, kt6rej nie dotkn~ta choroba
00 koniecznosci zainspirowania dzieci, umotliwienia spotkania z czyms nowym i swiezym, co w

murach szpitala cz~sto jest niemotliwe
00 koniecznosci rozwijania wyobrazni i zdolnosci tw6rczych
00 koniecznosci stworzenia alternatywnych sposob6w sp~dzania wolnego czasu, kt6re b~dq

ciekawq i wartosciowq ofertq rozwojowo-edukacyjnq, jednoczesnie nie b~dqc zbyt forsujqcymi
i m~czqcymi fizycznie

00 niedostatecznej oferty szk6t w zakresie edukacji artystycznej i estetycznej, kt6ra wptywa na
wzrost og6lnej wrazliwosci i szacunku dla autorskiej I r~cznej pracy innych ludzi

Zadanie to jest 0 r6wniez tyle istotne, ze mtodzi ludzie zainteresowani sztukq nie widzq dla siebie

przysztosci na dzisiejszym rynku pracy, w zwiqzku z czym nie inwestujq w swoje umiej~tnosci i talent

w przekonaniu, ze "ze sztuki nie da si~ wytye". Warsztaty mogq zatem bye inspiracjq, kt6ra wskate

wtasciwy kierunek dalszej scietki edukacyjnej tych os6b oraz zaprezentuje motliwosci oferowane

przez rynek pracy. Jednoczesnie istotnym celem zadania jest zach~canie mtodziezy do rozwijania

swoich pasji i zainteresowan.

Adresaci projektu to grupa szczeg6lna: dzieci chore, ostabione, borykajqce si~ z ci~tkq, czasem

nieuleczalnq chorobq, rzadko opuszczajqce budynek szpitala; cz~sto doskwiera im nuda,

spowodowana brakiem mozliwosci przemieszczania si~, kontaktu z innymi ludzmi - to adresat, do

kt6rego nalety wyjse z ofertq, poniewaz sam nie ma mozliwosci uczestniczenia w tym, co jest

oferowane na zewnqtrz.

Ch~e udziatu w projekcie zadeklarowato Centrum Pediatrii im. Jana Pawta II w Sosnowcu, w kt6rym

przebywajq dzieci w r6Znym wieku, od szkoty podstawowej po liceum.

Pobudzajqce kreatywne myslenie warsztaty majq za zadanie zach~cie ich do rozwijania swoich pasji i

uczynienia z nich sciezki kariery. Ponadto warsztaty umozliwiq dzieciom stworzenie grupy

r6wiesniczej 0 podobnych zainteresowaniach.

Mtodzi ludzie, kt6rych totsamose jest dopiero w fazie ksztattowania, Sq szczeg61nie podatni na

przyswajanie propagowanych przez zadanie postaw tw6rczej aktywnosci w miejsce pasywnego

konsumeryzmu. Co wi~cej, wi~kszose z nich poszukuje zar6wno alternatywy dla sp~dzania czasu

wolnego, jak mozliwosci doksztatcenia - nalezy zaznaczye, ze udziat w warsztatach moze stanowie

dla nich impuls do dalszego rozwijania swoich umiej~tnosci, umozliwi im tw6rcze realizowanie si~

oraz odciqgnie ich od zagrozen, Jakie niosq ze sobq nuda i bezczynnose.
Funoacr
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4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiqzanych z realizacjq zadania

publicznego, w szczeg61nosci ze wskazaniem w jaki spos6b przyczyni si~ to do podwyzszenia

standardu realizacji zadania.11)

I Nie dotyczy.

5. Informacja, czy w ciC\Qu ostatnich 5 tat oferent/oferenci1) otrzymatlotrzymali1) dotacj~ na

dofinansowanie inwestycji zwiqzanych z realizacjq zadania publicznego z podaniem inwestycji,

kt6re zostaty dofinansowane, organu kt6ry udzielit dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji.11)

I Nie dotyczy.

Cele realizacji zadania:
iEl szerzenie edukacji wsr6d os6b, dia kt6rych ona jest z r6Znych wzgl~d6w niedost~pna
00 pomoc potrzebujqcym w sytuacjach kryzysowych
00 wyr6wnanie szans
00 tworzenie mozliwosci udziatu w pozalekcyjnych formach edukacji dla grupy, kt6ra ze wzgl~du

na hospitalizacj~ nie moze w nich uczestniczyc
['?J kontakt z kulturq wydawniczq
00 zapoznanie rrnodych ludzi z praktykq projektowania wydawnictwa - projektowanie jako

spos6b na uczynienie swiata pi~kniejszym
00 aktywizacja tw6rcza dzieci i mtodziezy
00 pobudzanie wyobrai:ni i kreatywnego myslenia
00 stworzenie grupy r6wiesniczej 0 podobnych zainteresowaniach
00 mozliwosc doksztatcenia
00 stworzenie alternatywy sp~dzania czasu wolnego
00 propagowanie postawy tw6rczej aktywnosci w miejsce pasywnego konsumeryzmu
00 edukacja artystyczna
00 przyblizenie dzieciom mtodej slqskiej sceny muzycznej, umozliwienie im kontaktu ze slqskq

kulturq i sztukq, a poprzez uczestnictwo w projekcie, r6wniez wsp6tlworzenie jej

Sposoby realizacji powyzszych cel6w:
00 przeprowadzenie warsztat6w
00 pobudzanie wyobraini poprzez uczestniczenie w stuchowisku muzycznym
00 potqczenie wiedzy teoretycznej z praktykq
00 zapoznanie rrnodziezy z ciekawymi, nowatorskimi realizacjami projektowymi

Warsztaty odbywac si~ b~dq w Centrum Pediatrii im. Jana Pawta II w Sosnowcu. Stanowic to b~dzie

doskonaty sposob urozmaic8nia chorym dzieciom czasu woln890, 9dyz nie mogq one korzystac z
Fundacja
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dost~pnych poza szpitalem motliwosci uczestniczenia w tego typu wydarzeniach i cz~sto borykajq si~

z trudnosciami w os odarowaniu swoim wain m czasem.

Program warsztat6w zakfada ok. 20 spotkan dzieci i mfodziety. Spotkania b~dq odbywafy si~ w

okresie od kwietnia do maja 2013, zgodnie z ustalonym z Centrum Pediatrii harmonogramem. Czas

trwania katdego spotkania to ok. 2 h.

Katdy warsztat prowadzony b~dzie przez przeszkolonego wolontariusza. Szkolenie przeprowadzi

Marta Frank - uznana projektantka z woj. slqskiego (szerzej opisana w cz~sci V, punkt 1).

Na katdym spotkaniu uczestnicy b~dq mieli okazj~ pod opiekq wolontariusza zaprojektowac okfadki

ptyty na podstawie opowiedzianej im historii oraz wystuchanych utwor6w.

Przez cafy czas realizacji zadania prowadzona b~dzie obsfuga administracyjno-biurowa oraz

finansowo-ksi~gowa, pod nadzorem koordynatora projektu. Wydawane b~dq materiafy informacyjne i

pomocnicze niezb~dne do realizacji zadania oraz przeprowadzona b~dzie obsfuga pocztowa i

telekomunikacyjna oraz bietqcy zakup materiaf6w biurowych i pomocniczych.

Powotany zostanie zesp6f wolontariuszy, kt6ry wspomote obsfug~ promocyjnq zadania -

wolontariuszami b~dq takte muzycy, kt6rych piosenki znajdq si~ na pfycie "Sealesia 3" (m.in.

hipiersoniK, Fair Weather Friends, Lugozi, Ms. No One, CueFX Band, Holly Blue, The Abstinents, St.

James Hotel, Max Bravura).

1) promocja (informacja 0 motliwosci skorzystania z warsztat6w przez dzieci z Centrum Pediatrii
im. Jana Pawfa II w Sosnowcu)

2) przygotowanie warsztat6w (zgromadzenie niezb~dnych materiaf6w do cz~sci praktycznej)

3) przeprowadzenie warsztat6w

4) umieszczenie fotodokumentacji warsztat6w na stronie www.silossztuki.pl oraz profilu projektu
SEALESIA na portalu Facebook

5) wykorzystanie prac dzieci jako oktadek wydawnictwa "Sealesia 3"

Warsztaty odbywac si~ b~dq od marca do maja, w terminach uzgodnionych z Centrum Pediatrii im.
Jana Pawfa II w Sosnowcu. Czas trwania kazdego spotkania to ok. 2 h.

Przygotowania do zrealizowania warsztat6w odbywac si~ b~dq co najmniej na 2 tygodnie przed ich
rozpocz~ciem.

Po zrealizowanym zadaniu, w ustawowym terminie 30 dni od dnia zakonczenia realizacji zadania,
sporzqdzone zostanie stosowne sprawozdanie. Fundacje

Choice to Choose
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Zadanie publiczne realizowane w okresie od 1
kwiecien 2013 do 31 maj 2013.

Poszczeg61ne dzialania w zakresie realizowanego zadania Terminy realizacji

publicznego 14) poszczeg61nych

dzialan
dziatania organizacyjno-przygotowawcze

(w tym ustalenie terminu i planu warsztat6w, rekrutacja 1 IV 2013 - 1 V 2013
wolontariuszy, zakup niezb~dnych materiat6w)

promocja zadania 1 IV 2013 - 31 V 2013

przeprowadzenie warsztat6w dla dzieci i mtodziezy IV 2013 - V 2013

podsumowanie warsztat6w, ewaluacja 31 V 2013

Rezultaty"twarde":

IRl udziat w warsztatach hospitalizowanej dzieci i mtodziezy z Centrum Pediatrii im. Jana Pawta II
w Sosnowcu, tqcznie minimum 300 os6b w trudnej sytuacji, chorych i nie posiadajqcych
dost~pu do zewn~trznych zaj~6 pozalekcyjnych;

IRl tqcznie przeprowadzone zostanie ok. 40 h zaj~6 z zakresu projektowania wydawnictw;
00 zorganizowanie materiat6w niezb~dnych do realizacji programu poszczeg61nych spotkan

podczas warsztat6w;
00 wykorzystanie rezultat6w warsztat6w jako oktadki wydawnictwa "Sealesia 3".

Rezultaty "mi~kkie":

00 wyr6wnanie szans z grupq r6wiesniczq nie dotkni~tq chorobq;
IRl zainspirowanie dzieci, umozliwienie spotkania z czyms nowym i swiezym, co w murach

szpitala cz~sto jest niemozliwe;
00 stworzenia alternatywnych sposob6w sp~dzania wolnego czasu, kt6re Sq ciekawq i

wartosciowq ofertq rozwojowo-edukacyjnq, jednoczesnie nie b~dqc zbyt m~czqcymi fizycznie;
IE] trwaty wzrost zainteresowania mtodziezy zagadnieniami z zakresu sztuki i projektowania;
00 zach~cenie mtodych ludzi do wzi~cia pod uwag~ swoich zainteresowan i talent6w

artystycznych przy wyborze sciezki kariery zawodowej;
00 wzmocnienie postawy tw6rczej aktywnosci;
IRJ integracja utalentowanej mtodziezy z obszaru woj. slqskiego;
00 wspieranie inicjatyw ludzi mtodych i zdolnych.

Fundacja
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Z tego z o~;;.•...
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finansowych Koszt dol
z tego srodk6w pokrycia

wlasnych,
Kos do srodk6w z wkladu
zt pokryci osobowego,

Lp.
jedn Koszt a z innych w tyro pracy

Rodzaj kosztow'6l IIm;t ostk Rodzaj ir6del,
jednostek owy miary calkowity z w tyro wplat i

spo/ecznej
(w wniosko cz/onk6w
zt) (w zt)

wanej oplat
adresat6w i swiadczen

do tacji zadania wo/ontariusz
(w zt) publicznego17 y

) (w zt)

(w zt)

I. Koszty merytoryczne 18),po stronie Fundacji "Choice to Choose"19):

Specjalnie przygotowane arkusze,
na kt6rych kompozycj~ graficznq

1 b~dq projektowa6 uczestnicy
. warsztat6w Uednostronnie 1000 2,00 zt 5Z!. 2000,00 zt 2000,00 zt 0,00 zt 0,00 zt

zadrukowanie arkusze,
przygotowane do dalszej obr6bki
polia raficznej).

2 Zakup materiat6w na warsztaty
(farby, kredki, pisaki, papier 100,00

2000,00 zt 2000,00 zt. kolorowy) 20 komplet 0,00 zt 0,00 ztzt
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Q ~,8.z tego z ~<3~w
finansowych Of"~~~~!soU!z tego srodk6w

wlasnych,
Kos do srodk6w z wkladf)~g
zt pokryci osobowego,~

Lp.
jedn Koszt a zinnych w tym pracy

Rodzaj kosztow16)
lIose ostk Rodzaj ir6del,

jednostek owy miary calkowity z spolecznej
(w wniosko w tym wplat i czlonk6w
zt) (w zt)

wanej oplat
adresat6w i swiadczeil

dotacji zadania wolontariusz
(w zt) publicznego17 y

) (w zt)

(w zt)

3
T~oczenie p~t "Sealesia 3" 1000 1,50 z~ szt. 1 500,00 z~ 0,00 z~ 1 500,00 z~ 0,00 z~

Przygotowanie i przeprowadzenie
4 szkolenia dla wolontariuszy

(przygotowanie programu i 1
1 000,

szt. 1 000,00 z~ 0,00 z~ 0,00 z~ 1 000,00 z~. 00 z~
materia~6w niezb~dnych do
poprowadzenia zaj~6)

II Koszty obs~ugi20)zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie Fundacji "Choice to Choose" 19):

Wynagrodzenie dla koordynatora

1 projektu 1
1 000,

stawka 1 000,00 z~ 500,00 z~ 0,00 z~ 500,00 zt
00 zt
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Z tego z ~(,)o~ ,~ !IY~
finansowych -g E ~.~ ,

Koszt (J~ ~ ';'.(fJ
z tego srodk6w pokryciii2:J ~ -

wlasnych,do o~c
Kos srodk6w z wkladu :iC

pokryci .'zt osobowego; -

Lp. jedn Koszt a z innych wtym pracy
Rodzaj koszt6w16)

1I0se ostk Rodzaj ir6del, spolecznejjednostek miary calkowity zowy w tym wplat i czlonk6w(w wniosko
zt) (w zt)

wanej oplat
adresat6w i swiadczen

dotacji zadania wolontariusz
(w zt) publicznego17 y

) (w zt)

(w zt)
Koszty administraeyjne (telefony,

2 poezta, obstuga ksi~gowa)
3

100,00
miesiC}c 300,00 zt 300,00 zt 0,00 zt 0,00 zt

zt

Praea wolontariuszy (kolportaz
materiat6w promoeyjnyeh,

100,003 prowadzenie warsztat6w - na 20 zaj~cia 2000,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 2000,00 zt
kazdyeh warsztataeh b~dzie

zt

obeenyeh 2 wolontariuszy)
Dokumentaeja fotografiezna
przebiegu warsztat6w i wykonanyeh

1 000,4 prae uczestnik6w (obr6bka eyfrowa 1 komple! 1 000,00 zt 0,00 zt 1 000,00 zt 0,00 zt
i przygotowanie zdj~6 do prezentaeji

00 zt

w interneeie i druku)

1/1. Inne koszty, w tym koszty wyposazenia i promoeji po stronie Fundacji "Choice to Choose" 19):



n '~'''-c-;

t.2 ~, '"
z tego z ..c u 'I: ')

~O~ ,~c5
finansowych '" r, -

KosztJdP~ ~,~
z tego srodk6w pokrycia ~,~,c

wlasnych,do
;. ~;~

Kos srodk6w z wkladu"5
zt pokryci osobowego, i

Lp.
jedn Koszt a z innych w tym pracy1I0se ostk Rodzaj ir6del,Rodzaj koszt6w16)

jednostek owy miary calkowity z w tym wplat i
spolecznej

(w wniosko czlonk6w
zf)

(w zf)
wanej oplat

adresat6w i swiadczefJ
dotacji zadania wolontariusz-

(w zf) publicznego17 Y
) (w zf)

(w zf)
Druk materiaf6w promocyjnych

1 1
500,00

komplet 500,00 zf 200,00 zf 300,00 zf 0,00 zf
zf

Utrzymanie i administracja strony

2 www.silossztukLpl i profilu
1

200,00
miesi'lc 600,00 zf 0,00 zf 600,00 zf 0,00 zfwarsztat6w na portalach zf

spofecznosciowych

IV. Og6/em: 11 900,00 zf 5000,00 zf 3400,00 zf 3500,00 zf

http://www.silossztukLpl


1. Wnioskowana kwota dotacji 5000,00 zt 42,02%

2. Srodki finansowe wlasne17) 1 600,00 zt 13,44%

Srodki finansowe z innych ir6de!
3. og6lem (srodki finansowe

wymienione w pkt. 3.1,3.2,3.3) 1 800,00 zt 15,13%

3.1 Wplaty i oplaty adresat6w zadania o zt 0,00%publicznego17)

Srodki finansowe z innych zr6det
publicznych (w szczeg6lnosci: dotacje

3.2 z budzetu pafJstwa /ub budzetu o zt 0,00%jednostki samorzqdu terytoria/nego,
funduszy ce/owych, srodki z
funduszy struktura/nych)17)

3.3 Pozostale17) 1 800,00 zt 15,13%

Wktad osobowy (w tym swiadczenia
4. wolontariuszy i praca spoteczna 3500,00 zt 29,41%

cztonk6w)

5. Og6tem (srodki wymienione w pkt
11 900,00 zt 100%1,2,3,4)

Nazwa organu Kwota srodk6w Informacja 0 tym, czy Termin rozpatrzenia -
administracji (w zt) wniosek (oferta) w przypadku

publicznej lub innej o przyznanie wniosk6w (ofert)
jednostki sektora srodk6w zostat (-a) nierozpatrzonych do

finans6w publicznych rozpatrzony( -a) czasu ztozenia
pozytywnie, czy tez niniejszej oferty

nie zostat(-a) jeszcze
rozpatrzony( -a)

TAKlNIE1)

TAKlNIE1)

TAKlNIE1)

TAKlNIE1)

Uwagi, kt6re mogq miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Warsztaty adresowane Sq dla minimum 300 os6b.



V. Inne wybrane informacje dotyczC\ce zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego21)

Osobq odpowiedzialnq za przygotowanie programu warsztat6w oraz przeszkolenie wolontariuszy

b~dzie Marta Frank - zajmuje si~ sztukq intermedialnq z wykorzystaniem performance, fotografii,

instalacji i video; uczestniczyta w pokazach indywidualnych i zbiorowych, r6wniez zagranicznych;

laureatka wielu konkurs6w, stypendystka Ministra Kultury, absolwentka Uniwersytetu Slqskiego w

Katowicach oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu; zatozycielka grupy kreatywnej Mamami

Studio, gdzie zajmuje si~ projektowaniem (m.in. jej projekty oktadek wydawnictw muzycznych, a

ostatnio takze naturalne produkty kosmetyczne); wraz z Marcinem Babko prowadzi wydawnictwo

muzyczne Falami, wsp61nie organizujq slqskie targi sztuki i dizajnu Silos Falami Fest. Warto doda6, ze

Silos Falami Fest ma tez sw6j element charytatywny: 15 % z obrotu 1. edycji przeznaczono na konto

Piotra Macha: chorego na nowotw6r kosci 17-latka, 6wczesnego podopiecznego G6rnoslqskiego

Centrum Zdrowia Dziecka; z kolei 10% z utargu z 2. edycji targ6w przekazano zostanie na konto

Mariki Noszczyk, dwuletniej dziewczynki z niedowtadem konczyn dolnych, znieksztatceniem st6p,

neurogennym zwichni~ciem stawu biodrowego, uszkodzeniem funkcji uktadu moczowego oraz

wodogtowiem.

Koordynator projektu: Magdalena Nosal - animatorka kultury, wsp6torganizatorka targow sztuki i

designu Silos Falami Fest, absolwentka Uniwersytetu Slqskiego oraz Politechniki Slqskiej z

doswiadczeniem w zakresie marketingu, szczeg61nie marketingu internetowego.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferent6w1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania22)

Warsztaty odbywa6 si~ b~dq w Centrum Pediatrii im. Jana Pawta II w Sosnowcu, kt6ry wyrazH zywe
zainteresowanie wsparciem inicjatywy warsztatow projektowania.

Oferent posiada nast~pujqce zasoby rzeczowe:
00 sprz~t audio-wideo
00 samoch6d
00 materiaty biurowe
00 materiaty plastyczne
00 wtasna domena internetowa www.silossztuki.pl

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju

(ze wskazaniem, ktore z tych zadan realizowane byty we wsp6tpracy z administracjq publicznq).

Organizacja Mi~dzynarodO\'Jych Targ6w Wolontariatu w Mystowicach w !atach 2006-2009
Wsp6torganizacja festiwalu Off Festival w Mystowicach w latach 2006-2009
Wsp6torganizacja mi~dzynarodowego projektu artystyczno-edukacyjnego Malarstwo
Emocjonalne 2006-2012

4. Informacja, czy oferenUoferencj1) przewiduje(-q) zleca6 realizacj~ zadania publicznego w trybie,

o kt6rym mowa wart. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziatalnosci pozytku publicznego

Fund8CJ8
Choice to Choose.

41-400 MysloWlCe
ul. M=~ IREGON 140270840

NIP: 701 I(RS: 0000242393

http://www.silossztuki.pl


I Nie dotyczy

Oswiadczam (-y), te:

1) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sir;; w zakresie dzialalnosci potytku pUblicznego

oferenta/ofer:ent6v1J;

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pol3ieranie/niepobieranie1) oplat od adresat6w zadania;

3) oferenVoferenei4-J jesVsq1) zWiqzany(-ni) niniejszq ofertq do dnia 31.05.2013;

4) w zakresie zwiqzanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i

przekazywaniem danych osobowych, a takte wprowadzaniem ich do system6w informatycznych,

osoby, kt6rych te dane dotyczq, zlotyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia

1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Oz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z p6in. zm.);

5) oferent/oferenei1 skladajqcy niniejszq ofertr;; nie zalega (-jq)/zaJega(jqyJ z oplacaniem naletnosci

z tytulu zobowiqzaii podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne1);

6) dane okreslone w czr;;sci I niniejszej oferty Sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowymlwlasciwq

ewidencjqlJ;

7) wszystkie podane w ofercie oraz za/qcznikach informacje Sq zgodne z aktualnym stan em prawnym

i faktycznym.

.~k~.p..~~.:..~.....:~.~.,:,:-.~r~....
:P . J Ya-!/JlC-?6LJ<....~ ..........................••............. Fundacje

Choice to ChooM
ul. Mak6w 29. 41-400 Myelowlce

NW: 7010068150 I REQON 1404170&40
KFl5: 00002423113

(pod pis osoby upowaznionej
lub podpisy os6b upowaznionych

do sktadania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferent6w1)

/4-- //3- '/DI'/
Data ;; .

Zatqczniki:
1 .1 .1 . Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego

rejestru, ewidencji lub wydruk
Sprawiedliwosci, z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sqdowegoze strony Ministerstwa

http://ems.ms.gov.pl/, 23)

1.1.2.
Sosnowcu.

1.1.3.

Fundaqe

Choice to Choose
~1.l~ak6w29,41-400 "

NIF'. 70.0068150 IRe~ ··.•Ice
KRS: 000024239314<J270840

http://ems.ms.gov.pl/,


'JH~:..-v) ;)lP'~.~SI{·,\:.,~"f:-:~~,~·iO\VC!.i
WYDZli\L I{T)",TUr;:y I SZTUKI

! WplYlli)lli 2013 -03- 1 5
I fI~.dz !.~.I ~~ I
! IOdPIS "flI-'W.~ .

1) Niepotrzebne skreslie
2) Rodzajem zadania jest jedno lub wi~cej zadan publicznych okreslonych wart. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie.
3) Kazdy z oferent6w skladajqcych ofert~ wsp61nq przedstawia swoje dane Kolejni oferenci dolqczajq wlasciwe
pola.
4) Forma prawna oznacza form~ dziaJalnosci organizacji pozarzqdowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej
okreslonq na podstawie obowiqzujqcych przepis6w, w szczeg61nosci stowarzyszenie
i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialajqce na podstawie przepis6w 0 stosunku Panstwa do
Kosclola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 0 stosunku Panstwa do innych kosciol6w i zwiqzk6w
wyznaniowych oraz 0 gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmujq prowadzenie
dziaJalnosci pozytku pUblicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straze pozarne oraz inne. Nalezy
zaznaczye odpowiedniq form~ lub wpisae innq.
5) Podae nazw~ wlasciwego rejestru lub eWidencji
6) W zaleznosci od tego, w jaki spos6b organizacja lub podmiot powstal.
7) Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. WypeJnienie nie obowiqzkowe. Nalezy wypelnie jezeli
zadanie publiczne proponowane do rea!izacji ma bye realizowane w obr~bie danej jednostki.
8) Nie wypelniae w przypadku miasta stolecznego Warszawy.
9) Dotyczy oddziaJ6w terenowych, plac6wek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wypeJnie jesli
zadanie ma bye realizowane w obr~bie danej jednostki organizacyjnej.
10) Nalezy okreslie czy podstawq Sq zasady okreslone w statucie, peJnomocnictwo, prokura czy
tez inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wsp6lnej.
11) WypeJnie tylko w przypadku ubiegania si~ 0 dofinansowanie inwestycji
12) Opis musi bye sp6jny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wsp61nej - nalezy wskazae
dokladny podzial dzialari w ramach realizacji zadania publicznego mi~dzy skladajqcymi ofert~ wsp6lnq.
13) W harmonogramie nalezy podae terminy rozpocz~cia i zakonczenia poszczeg61nych dzialari oraz liczbowe
okreslenie skali dziaJan planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego
zadania publicznego, np. liczba swiadczeri udzielanych tygodniowo, miesi~cznie, liczba adresat6w)
14) Opis zgodny z kosztorysem.
15) Nalezy opisae zakJadane rezultaty zadania publicznego - czy b~dq trwaJe oraz w jakim stopniu realizacja
zadania przyczyni si~ do rozwiqzania problemu spoJecznego lub zJagodzi jego negatywne skutki.
16) Nalezy uwzgl~dnic wszystkie planowane koszty, w szczeg61nosci zakupu uslug, zakupu rzeczy, wynagrodzeri
17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
18) Nalezy wpisac koszty bezposrednio zwiqzane z celem realizowanego zadania publicznego
19) W przypadku oferty wsp61nej kolejni oferenci dolqczajq do tabeli informacj~ 0 swoich kosztach.
20) Nalezy wpisac koszty zwiqzane z obsJugq i administracjq realizowanego zadania, kt6re zwiqzane Sq z
wykonywaniem dzialan 0 charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obslugq finansowq i
prawnq projektu.
21) Informacje 0 kwalifikacjach os6b, kt6re b~dq zatrudnione przy realizacji zadania publicznego,
oraz 0 kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wsp61nej nalezy przyporzqdkowac zasoby kadrowe do
dysponujqcych nimi oferent6w
22) Np lokal, sprz~t, materiaJy W przypadku oferty wsp61nej nalezy przyporzqdkowac zasoby rzeczowe do
dysponujqcych nimi oferent6w
23) Odpis musi bye zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal wydany.
24) Wypelnia organ administracji publicznej.
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