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Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami wmieszonymi przy poszczególnych polach
lub w przypisach.
W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy" lub przekreślić pole.
Zaznaczenie „*", np.: „Krajowym Rejestrem Sądowym */właściwą ewidencją*", oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „Krajowym Rejestrem Sądowym*/w łaśc iwq ew idencją*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

Urząd Gm iny Boćki

2. Rodzaj zadania publicznego1'

Nie dotyczy

3. Tytuł zadania publicznego

Gm ina Boćki - m ost do historii - etap II

4. Termin realizacji zadania publicznego

Data
rozpoczęcia

01.08 2018

Data
zakończenia

28.10.2018

II. Dane oferenta(-tów)1
1. Nazwa oferenta(-tów), numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby lub adres do
korespondencji
Fundacja O KOLICA, KRS 0000659027, adres: Dziecinne 3 5 ,1 7 -1 1 1 Boćki

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym dane
osób upoważnionych do składania wyjaśnień
dotyczących oferty (np. numer telefonu, adres

Magdalena Stopa - t e l 505-693-946, magda.stopa@wp.pl
Teresa Modzelewska - 504-450-000, teresa_modzelewska@op.pl

poczty elektronicznej, numer faksu)

3. Nazwa, adres i dane kontaktowe jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie publiczne, o którym mowa
w ofercie (należy wypełnić, jeżeli zadanie ma być realizowane przez oddział terenowy, placówkę lub inną jednostkę organizacyjną oferenta)
nie dotyczy

4. Przedmiot działalności pożytku publicznego:
1)

działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

Celem fundacji jest w yw oływ anie, pozyskiw anie, grom adzenie, przechow yw anie, opracow yw anie i upow szechnianie
źródeł, św iadectw historycznych i dzieł artystycznych i rzem ieślniczych zw iązanych z historią XIX i XX w ieku,
dotyczących losów jednostek, środow isk, społeczności, by zachow ać je dla następnych pokoleń, aktyw izow ać lokalne

11 Wypełnić jedynie w przypadku, gdy oferta została złożona w związku z ogłoszonym przez organ otwartym konkursem ofert.
Należy wskazać rodzaj zadania, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, wynikający z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
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społeczności i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałać deprecjonowaniu lokalnych tradycji i
związanych z nim wartości oraz wspomagać naukę, edukację, oświatę i wychowanie, promować walory kulturowe,
turystyczne i przyrodnicze.
2)

działalność odpłatna pożytku publicznego:

nie dotyczy

III. Informacja o sposobie reprezentacji oferenta(-tów) wobec organu administracji publicznej,
w tym imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania oferenta(-tów) wobec organu
administracji publicznej, wraz z przytoczeniem podstawy prawnej21
Magdalena Stopa - prezes fundacji
Teresa Modzelewska - wiceprezes fundacji
Zasady reprezentacji są określone w statucie organizacji
IV. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja przewidywanych kosztów zadania publicznego
1. Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji
Projekt „Gmina Boćki - most do historii II etap", jest kontynuacją przedsięwzięcia zrealizowanego w 2017 roku, w
ramach programu Patriotyzm Jutra Muzeum Historii Polski. W II etapie będziemy dalej nagrywać relacje biograficzne
najstarszych mieszkańców gminy Boćki, skanować historyczne zdjęcia i dokumenty rodzinne rozmówców, a także
zorganizujemy plenerową wystawę fotograficzną „Album rodzinny. Dzieciństwo", której towarzyszyć będzie katalog.
Udokumentowanie losów odchodzącego pokolenia, świadków okresu międzywojennego, II wojny światowej, w tym
okupacji sowieckiej i niemieckiej, oraz trudnych lat powojennych, utrwali historię społeczności gminy Boćki ostatnich 80
lat.
Nagrania przeprowadzone zostaną na terenie gminy Boćki, obejmującej 36 sołectw. Po zdigitalizowaniu na płyty CD
zostaną przekazane rozmówcom, udostępnione w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boćkach oraz włączone do Archiwum
Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Informacja o charakterze utworzonego
zbioru i jego zawartości zostanie umieszczona na stronie www.audiohistoria.pl.

2. Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania
W Gminie Boćki mieszka dużo osób, które urodziły się w latach 20. i 30. XX wieku, a których wspomnienia nie zostały
dotąd uwiecznione, dlatego w ramach projektu chcemy przeprowadzić nagrania biograficzne.
Najstarsze osoby, których biografie będziemy nagrywać pamiętają okres dwudziestolecia międzywojennego, dwóch
okupacji: sowieckiej i niemieckiej oraz trudne lata powojenne, liczną i długo aktywną partyzantkę. Są to osoby mające
za sobą często bardzo dramatyczne przeżycia: zsyłki w głąb ZSRR, uwięzienia, pracę przymusową, egzekucje bliskich,
skrajną biedę, życie na terenie opanowanym przez partyzantkę, prześladowania polityczne po II wojnie, kolektywizację
majątków, „rozkułaczanie", emigrację. Oprócz wydarzeń historycznych pamiętają też dawne zwyczaje, sposoby

21 Należy określić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo czy też inna podstawa.
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obchodzenia świąt, sposoby uprawy roli, techniki rzemieślnicze, metody budowania domów. Są jednak pokoleniem
coraz szybciej odchodzącym (spośród rozmówców, których wspomnienia zostały nagrane w ramach projektu z 2017 r.
troje zmarło tego samego roku), dlatego należy wykonać tę pracę jak najszybciej.
Gmina Boćki jest obszarem zamieszkałym przez ludność wielowyznaniową, o narodowości polskiej, białoruskiej,
ukraińskiej a przed wojną również żydowskiej. W nagraniach uwidaczniają się różne postawy i poglądy dotyczące
wydarzeń historycznych, zarówno lokalnych jak i dotyczących całego kraju, np. różny stosunek do tzw. żołnierzy
wyklętych czy do powojennej władzy.
Poprzez nagrania utrwalimy nigdy dotąd nie nagrywane wspomnienia tzw. zwykłych ludzi (nie trzeba być bohaterem
znaczących wydarzeń historycznych, aby mieć do opowiedzenia pasjonującą historię), a zeskanowane zdjęcia rodzinne i
dokumenty staną się obszernym źródłem ikonograficznym terenu, nigdy dotąd nie publikowanym, zawierającym często
nieznane informacje. Zdjęcia pokazane na wystawie plenerowej oraz opublikowane wraz z komentarzem w
towarzyszącym wystawie katalogu, staną się cennym, wspólnym zasobem mieszkańców gminy i pomostem pomiędzy
pokoleniami.
Projekt adresowany jest do mieszkańców Gminy Boćki, a także osób zainteresowanych historią z innych części kraju:
historyków, dziennikarzy, studentów, nauczycieli. Dzięki umieszczeniu zebranych nagrań w AHM Ośrodka KARTA i DSH
efekt pracy dostępny będzie dla szerokiego grona odbiorców.
Bezpośrednimi uczestnikami projektu będą:
- rozmówcy (20 osób) - przedstawiciele najstarszego pokolenia w Gminie Boćki, polskiej i białoruskiej narodowości,
mieszkańcy wsi. Ich rolą będzie podzielenie się wspomnieniami i doświadczeniami swojego życia, umożliwienie
zarchiwizowania nagrań i zdjęć
- osoby, które udostępnią zdjęcia na wystawę i do katalogu (ok.50 osób)
Pośrednimi uczestnikami będą:
- odbiorcy plenerowej wystawy (około półtora tysiąca osób) - wszystkie pokolenia mieszkańców Bociek, Gminy Boćki
oraz osoby przyjeżdżające do Bociek
- rodziny nagrywanych osób
- czytelnicy lokalnej prasy, odbiorcy lokalnego radia i telewizji
- historycy, nauczyciele, uczniowie i inni zainteresowani
3. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze
wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania31
nie dotyczy

4. Zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego3

3)Wypetnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.
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Celem projektu jest udokumentowanie i spopularyzowanie losów odchodzącego pokolenia mieszkańców gminy.
Poprzez nagrania biograficzne oraz zeskanowanie historycznych zdjęć i dokumentów należących do rozmówców
utrwalone zostaną wydarzenia historii lokalnej, a także zmieniające się warunki życia codziennego na przestrzeni
ostatnich 80 lat. Przeprowadzone nagrania pozwolą nie tylko utrwalić, ale też lepiej zrozumieć zawiłości lokalnych
wydarzeń historycznych. Wiele z nich do dziś nie jest całkiem wyjaśniona. Rozmowy wśród różnych grup
narodowościowych i wyznaniowych pozwolą spojrzeć na lokalną historię z różnych punktów widzenia.

5. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego (należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego - czy będą trwałe
oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia jego celu)

Zakładanym rezultatem projektu będzie przeprowadzenie, zdigitalizowanie, opracowanie i zarchiwizowanie 20 nagrań
biograficznych najstarszych mieszkańców Gminy Boćki oraz zeskanowanie historycznych zdjęć rodzinnych i
dokumentów (ok. 200). Nagrania oraz skany zostaną przekazanie zarówno do lokalnej biblioteki jak i warszawskiego
archiwum, a także do rozmówców. Informacja o charakterze i zawartości zbioru nagrań umieszczona zostanie na
stronie www.audiohistoria.pl
W ten sposób powiększy się kolekcja nagrań i fotografii tworzona od 2016 roku, licząca już 40 nagrań biograficznych
oraz ponad 400 historycznych zdjęć. Wystawa plenerowa i towarzyszący jej katalog (o objętości 32 stron i w nakładzie
100 egzemplarzy) spopularyzują tę kolekcję.
Zebrany materiał audiowizualny i ikonograficzny staje się cennym zasobem dla lokalnej społeczności. W nasze
działania będą włączone osoby starsze, na co dzień mające ograniczony dostęp do kultury. Dostęp do wystawy będą
miały też osoby niepełnosprawne.
Zebrane relacje i zdjęcia pozyskane od najstarszych mieszkańców gminy pozwolą zachować je od zapomnienia,
zniszczenia, staną się zachętą do szanowania rodzinnej historii i jej pamiątek, do dumy ze swojego miejsca, regionu,
kraju.
Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego41
Zakładane rezultaty zadania publicznego

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

6. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego (opis musi być spójny z harmonogramem; ponadto opis
powinien zawierać liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego, np. liczbę świadczeń udzielanych
tygodniowo, miesięcznie, liczbę odbiorców; przy opisie działania oferent może dokonać analizy wystąpienia ryzyka
w trakcie realizacji zadania publicznego)

Realizację zadania rozpoczniemy od wywiadu środowiskowego, w celu odnalezienia osób najstarszych w
Gminie Boćki i stworzenia listy rozmówców, których wspomnienia nie zostały jeszcze nagrane. W tym samym
czasie podpiszemy umowę z AHM Ośrodka KARTA i DSH przyjęcia do archiwum zebranych przez nas
materiałów. Część drugą, stanowić będą nagrania biograficzne 20 rozmówców oraz zebranie, zdigitalizowanie i
opisanie materiałów ikonograficznych (zdjęć, dokumentów, ok. 200 egz). Długość nagrań biograficznych

4|Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał te informacje jako
obowiązkowe.
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będzie zróżnicowana, niektóre jedno- inne wielogodzinne. Część trzecia to merytoryczne opracowanie każdego
nagrania wg standardów wypracowanych przez Ośrodek KARTA i Dom Spotkań z Historią i przekazanie
opracowanych nagrań oraz skanów zdjęć i dokumentów do Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i
DSH, gdzie wejdą w skład największych zbiorów nagrań biograficznych w kraju. Informacja o charakterze i
zawartości

przekazanego

zbioru

zostanie

umieszczona

na

stronie

www.audiohistoria.pl

Nagrania

zdigitalizowane przez AHM na płyty CD przekazane zostaną rozmówcom, a kolejna kopia Gminnej Bibliotece
Publicznej w Boćkach. Część czwarta to organizacja wystawy plenerowej „Album rodzinny. Dzieciństwo” i
wydanie towarzyszącego jej katalogu. Na wystawę złożą się fotografie rodzinne pozyskane podczas nagrań
biograficznych, przedstawiające realia w jakich rozgrywało się dzieciństwo w gminie Boćki w pierwszej
połowie XX wieku (zaprezentowane na 20 wodoodpornych planszach formatu AO). Zdjęcia zobrazują naukę w
szkole, pracę w gospodarstwie rodziców, zabawy w czasie wolnym, uroczystości religijne (chrzciny, komunie).
Na zdjęciach widać warunki życia codziennego, np. dawne stroje (często brak butów), dawne narzędzia,
pojazdy, w tym konne, drewniane budownictwo. Fotografiom towarzyszyć będzie komentarz oraz wybrane
fragmenty opowieści najstarszych mieszkańców dotyczących ich dzieciństwa. Zebrane materiały pozwolą
porównać realia życia dzieci w przeszłości i dziś. Chcemy zwrócić uwagę na zmieniający się stosunek do
dzieci, ich pracy, nauki, zabawy. Z pozoru trudne dawniej dzieciństwo, w niedostatku, pozbawione zabawek,
obarczone pracą niosło jednak wartości, za którymi dzisiaj tęsknimy. Rozgrywało się w wielodzietnych i
wielopokoleniowych rodzinach integrowanych poprzez wspólną pracę. Często brakowało wygody i komfortu,
ale nie brakowało relacji i poczucia tożsamości. Wystawa będzie eksponowana w Boćkach - miejscowości
gminnej, w jej centrum, przy głównej ulicy (będącej jednocześnie częścią drogi krajowej nr 19), w pobliżu
kościoła i przychodni zdrowia, dzięki czemu będzie dostępna dla szerokiego grona odbiorców. Plansze zostaną
zamontowane na istniejącym tam wysokim i rozległym ogrodzeniu. Wystawa potrwa blisko trzy miesiące, od 9
września do 30 listopada 2018 r. Warto podkreślić, że będzie pierwszą jak dotąd wystawą plenerową w
Boćkach. W przyszłości będzie mogła być prezentowana również w innych miejscowościach gminy, a także
poza gminą. W katalogu (o objętości 32 stron, formatu 21x23 cm) zamieścimy zdjęcia prezentowane na
wystawie wraz z autorskim komentarzem a także obszerniejsze niż na wystawie fragmenty wspomnień
dotyczących dzieciństwa. Katalog zostanie nieodpłatnie przekazany rozmówcom i innym osobom, które
udostępniły zdjęcia. Kolejne egzemplarze ofiarujemy nauczycielom, Urzędowi Gminy (posłuży do promocji
gminy), lokalnym historykom i dziennikarzom. Na wszystkich materiałach (płytach, planszach wystawy,
katalogu, notach dla prasy) umieszczone zostaną informacje o współfinansowaniu projektu przez grantodawcę.
Ostatnim etapem projektu będzie jego rozliczenie.
7. Harmonogram na rok 2018
(należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań; w przypadku oferty wspólnej obok nazwy działania należy podać
nazwę oferenta realizującego dane działanie; w przypadku większej liczby działań istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy; w przypadku
zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy należy dołączyć załącznik nr 1.1 do oferty dla każdego roku odrębnie)
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Nazwa działania (w przypadku oferty wspólnej przy nazwie
Lp.

1.

działania należy wskazać oferenta odpowiedzialnego za realizację
działania)

Planowany
termin
realizacj'i

Zakres działania realizowany przez podmiot
niebędący stroną umowy51

01.05.2018
Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego,
odnalezienie osób najstarszych w Gminie Boćki i 01.06.2018 Nie dotyczy
stworzenie listy rozmówców.
01.06.2018

2.

Nagrania rozmów i zeskanowanie oraz opisanie
zdjęć i dokumentów

Nie dotyczy

01.08.2018

3.

Opracowanie scenariusza wystawy, wybór zdjęć i 01.07.2018
tekstów
31.07.2018

4.

Opracowanie każdego nagrania wg standardów
wypracowanych przez Ośrodek KARTA i Dom
Spotkań z Historią

01.08.2018
Nie dotyczy

20.10.2018
28.07.2018

5.

Nie dotyczy

Przygotowanie tekstów do katalogu

Nie dotyczy

07.08.2018
07.08.2018
6.

7.

8.

9.

Projekt graficzny zaproszenia, plakatu i plansz
wystawy, opracowanie historycznych zdjęć
Organizacja wernisażu, który odbędzie się 9
września: przygotowanie zabaw naszych
dziadków, stworzenie listy gości, kontakty z
mediami, materiały prasowe, montaż wystawy
Druk zaproszenia, plakatu, plansz wystawy oraz
katalogu

Nie dotyczy

30.08.2018
16.08.2018
Nie dotyczy

09.09.2018
16.08.2018
Nie dotyczy

29.08.2018
Archiwizacja nagrań, zdjęć i dokumentów w
Archiwum Historii Mówionej Ośrodka Karta i
Domu Spotkań z Historią

20.10.2018

Demontaż wystawy

1.12.20182.12.2018

10.

Rozliczenie projektu

Nie dotyczy

30.11.2018
Nie dotyczy

15.11.2018
Nie dotyczy

11.

15.12.2018

51 Dotyczy zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym
mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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8. Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 2018
(w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy; w przypadku zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy należy dołączyć załącznik
nr 1.2 do oferty dla każdego roku odrębnie)
Rodzaj kosztów
(należy uwzględnić wszystkie
planowane koszty, w szczególności
zakupu usług, zakupu rzeczy,
wynagrodzeń)

Kategoria
kosztu

1

Liczba
jednostek

Koszt
jednostkowy
(w zł)

Rodzaj miary

Koszt
całkowity
(w zł)

z wnioskowanej
dotacji
(w zł)

z innych środków
finansowych61
(w zł)

z wkładu
osobowego*71
(w zł)

z wkładu
rzeczowego 8), 9)
(w zł)

Numer(y) lub
nazwa(-wy)
działania(-łań)
zgodnie
z harmonogra
mem

Koszty merytoryczne10’

Nr
poz.

Koszty po stronie:
Fundacja OKOLICA.:
(nazwa oferenta)

1

2

3

Przeprowadzenie
wywiadu
środowiskowego,
odnalezienie osób
najstarszych w
gminie Boćki i
stworzenie listy
rozmówców
Nagrania
biograficzne
Zebranie,
zeskanowanie i
opisanie zdjęć i

20

30,00

godzina

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

1.

20

250,00

nagranie

5 000,00

0,00

5000,00

0,00

0,00

2.

200

10,00

sztuka

2000,00

200,00

0,00

0,00

2.

1 800,00

61
71
8)
91

Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.
Wkładem osobowym są praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego.
Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał podanie tych informacji jako obowiązkowe.
Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej
organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) planowana do wykorzystania w realizacji zadania publicznego.
101 Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego. W przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego oferenta oddzielnie.
W przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

dokumentów (250
egz-)
Opracowanie
każdego nagrania wg
standardów
wypracowanych
przez Ośrodek Karta i
Dom Spotkań z
Historią
Transport (dojazdy
do rozmówców)
Archiwizacja nagrań,
zdjęć i dokumentów
w Archiwum Historii
Mówionej Ośrodka
Karta i Domu
Spotkań z Historią
Opracowanie
scenariusza wystawy,
wybór zdjęć i tekstów
Organizacja wystawy
i wernisażu:
przygotowanie zabaw
naszych dziadków,
stworzenie listy
gości, kontakty z
mediami, materiały
prasowe. 2 osoby
Graficzny projekt
wystawy,
opracowanie
historycznych zdjęć.
20 plansz x 65 zł

20

400,00

nagranie

250

4,60

20

8 000,00

800,00

7200,00

0,00

0,00

4.

litr paliwa 1150,00

0,00

1150,00

0,00

0,00

100,00

usługa

2000,00

0,00

2000,00

0,00

0,00

9.

15

100,00

godzina

1500,00

0,00

1500,00

0,00

0,00

3.

20

35,00

godzina

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

7.

1

1 300,00 usługa

1 300,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

6.

8

10.
11
12.
13.

14.

15.

Graficzny projekt
zaproszenia i plakatu
Druk zaproszeń i
plakatów
Druk plansz wystawy
w formacie AO
Graficzny projekt
katalogu, złamanie,
przygotowanie do
druku 32 str x 65 zł
(umowa o dzieło)
Druk katalogu 32
strony, format 21 x23
cm. kolor, nakład 100
egz. (faktura)
Przygotowanie
tekstów do katalogu

1

150,00

usługa

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

6.

8

20,00

komplet

160,00

0,00

160,00

0,00

0,00

8.

20

116,00

usługa

2 320,00

0,00

2 320,00

0,00

0,00

8.

1

2 080,00

usługa

2 080,00

1000,00

1080,00

0,00

0,00

6.

1

2 200,00 usługa

2 200,00

0,00

2200,00

0,00

0,00

8.

10

100,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

5.

strona

0,00

30 160,00
Razem:

II

2000,00

28160,00

0,00

Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne111
Koszty po stronie:
Nr
poz.

(nazwa oferenta)

1.
2.

11)

8
Obsługa księgowa
projektu
Koordynacja projektu 8

123,00

miesiąc

984,00

0,00

984,00

0,00

0,00

400,00

miesiąc

3 200,00

0,00

3 200,00

0,00

0,00

13

Należy wpisać koszty obsługi zadania, które są związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym z obsługą finansową i prawną projektu.
W przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego oferenta oddzielnie. W przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.

9

4184,00

0,00

41 84,0 0

0,00

0,00

32344,00

0,00

0,00

Razem :
III

Planowane koszty
poszczególnych oferentów
ogółem121:

(nazwa oferenta 1)

(nazwa oferenta 2)
34344,00

0,00

Ogółem:

12)

Dotyczy oferty wspólnej. W przypadku większej liczby oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
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9. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

Lp.

1

Nazwa źródła

Wnioskowana kwota dotacji

Inne środki finansowe ogółem131:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1-2.4)

2

Wartość

2000,00 zł

32344, 00 zł

’
4
2.1 Środki finansowe własne131

0,00 zł

2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego13’

0,00 zł

Środki finansowe z innych źródeł publicznych13’ 141
2.3 Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych,

28000,00 zł

który(-ra,-re) przekazana, y) lub przekaże(-żą) środki finansowe): Muzeum Historii

2.4 Pozostałe13’

4344,00 zł

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:

0,00 zł

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)

3.1 Wkład osobowy

0,00 zł

*’
6
3.2 Wkład rzeczowy151

0,00 zł

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego161

5,82 %

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji171

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji18’

3

94,18 %

0,00 %

13) Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
14) Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki
z funduszy strukturalnych.
151 Wypełnić jedynie w przypadku, gdy kalkulacja przewidywanych kosztów obejmowała wycenę wkładu rzeczowego.
16) Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
171 Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy
podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
181 Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy
podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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a
---------------------------------------------------------------------------------- _ —.—.------------------------------------------------------------------------------------10. Informacja o zamiarze odpłatnego wykonania zadania (jeżeli oferent(-nci) przewiduje(-ją) pobieranie świadczeń pieniężnych od
odbiorców zadania, należy opisać, jakie będą warunki pobierania tych świadczeń, jaka będzie wysokość świadczenia poniesiona przez
pojedynczego odbiorcę oraz jaka będzie łączna wartość świadczeń)___________________________________________________________
'

Nie dotyczy

11. Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego (należy opisać kwalifikacje osób oraz ich
sposób zaangażowania w realizację poszczególnych działań, z uwzględnieniem wolontariuszy oraz członków stowarzyszeń świadczących
pracę społecznie)___________________________________________________________________________________________________________

Magdalena Stopa - historyk sztuki i dziennikarka (www.magdalenastopa.pl). Autorka książek o Warszawie i jej
mieszkańcach przygotowanych w oparciu o nagrania biograficzne, m.in.: trzytomowy cykl „Ostańce. Kamienice
warszawskie i ich mieszkańcy", „Przed wojną i pałacem" a także: „Rzemieślnicy warszawscy", „Kapliczki warszawskie",
„Jerzy Staniszkis-architekt". Laureatka Nagrody Literackiej m.st. Warszawy (2011), Nagrody im. Witolda Hulewicza
(2013), dwukrotna laureatka Nagrody KLIO (2016, 2017). Od kilkunastu lat współpracuje z Ośrodkiem KARTA oraz
Domem Spotkań z Historią. Nagrała ponad 200 relacji biograficznych, m.in. w Warszawie, na Białorusi i Łotwie, w
Kanadzie, w Izraelu. Od 2015 roku mieszka we wsi Dziecinne, w gminie Boćki.
Teresa Modzelewska - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach, bibliotekarz, nauczyciel mianowany (35 lat
pracy), dziennikarka. Prowadzi zajęcia dla dzieci, rodziców i nauczycieli m.in. w Centrum Edukacji Nauczycieli w
Białymstoku edukacja regionalna i biblioterapia. Absolwentka rocznego studium edukacji regionalnej „Kultura w
społeczności lokalnej" organizowanego przez Centrum Animacji Kultury w Warszawie. Współpracuje z prasą lokalną
oraz redaguje gminną gazetę „Boćkowiak", stąd dobra znajomość lokalnego środowiska i historii.

12. Wycena wkładu osobowego przewidzianego do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego (należy opisać sposób
wyceny wkładu osobowego71, który zostanie zaangażowany przy realizacji zadania, wraz z podaniem cen rynkowych, na których podstawie
jest szacowana jego wartość)

Pomoc wolontariuszy przy organizacji wystawy plenerowej:
- przygotowanie poczęstunku - potrawy regionalne i ciasta - 5 h
- rozwiezienie zaproszeń oraz rozwieszenie plakatów- 8 h
- obsługa sprzętu audio - 2 h
- pomoc informatyczna - 2 h
- demontaż wystawy - 4 h
13. Wkład rzeczowy przewidziany do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego (należy szczegółowo opisać zasady oraz
sposób wykorzystania wkładu rzeczowego91 w realizację poszczególnych działań oraz, o ile kalkulacja przewidywanych kosztów obejmowała
wycenę wkładu rzeczowego, opisać sposób jego wyceny wraz z podaniem cen rynkowych, na których podstawie jest szacowana jego
wartość)

2 dyktafony
2 samochody
2 komputery
2 aparaty fotograficzne

191 Pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania jest realizowane wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej
działalności pożytku publicznego.
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14.Inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych
kosztów oraz oświadczeń zawartych na końcu oferty____________________________________________________________
W następnych latach planujemy kontynuować nagrania biograficzne wśród najstarszych mieszkańców gminy oraz
organizować kolejne wystawy tematyczne na bazie sukcesywnie powiększanej kolekcji fotografii. Będą nosić tytuły:
„Album rodzinny. Śluby", „Album rodzinny. Praca", itd. Wystawom towarzyszyć będą katalogi, które na zakończenie
kilkuletnich działań staną się materiałem wyjściowym do przygotowania jednej, obszernej publikacji. Składać się ona
będzie z bogatej kolekcji historycznych zdjęć pozyskanych z albumów rodzinnych mieszkańców Gminy Boćki
opatrzonych autorskim komentarzem oraz wybranymi fragmentami wspomnień.

15. Informacje o wcześniejszej działalności oferenta(-tów) w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, w tym informacje
obejmujące dotychczasowe doświadczenia oferenta(-tów) w realizacji podobnych zadań publicznych___________________
W 2016 r. Magdalena Stopa i Teresa Modzelewska wspólnie zrealizowały projekt „Gmina Boćki - historia zapamiętana",
a w 2017 „Gmina Boćki - historia zapamiętana - etap II" oraz „Gmina Boćki - most do historii"
Oświadczam(my)20), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta(-tów);
2) pob ieran ie św iadczeń p ien iężnych będz ie s ię odbywać wyłączn ie w ramach prowadzonej odpłatnej dz iała lnośc i pożytku
pub licznego*;
3) oferent* / of e renc i* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / załegaj-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
4) oferent* /-eferenet^-składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją )* / za lega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / w łaśc iwą e w id e ncją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
7) w zakresie związanym
z otwartym
konkursem 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
ustawą
z
dnia
29
sierpnia
1997
r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

...............fundacja OKOLICA
........

...... !........ < . . . . . . . . ł . ! . ^ . ' ^ « r .........................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

DxieeUne 35,17-111
KRS: W0M5M27
R £ G * \ 3M3M170 N lft 543-2144-127

Data 18.07.2018 r.

Załączniki:
1.1. Harmonogram211*.
1.2. Kalkulacja przewidywanych kosztów211*.
1.3. Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest
spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

201 Katalog oświadczeń jest otwarty.
211 Jedynie w przypadku zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy.
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