Część I: Dane Wnioskodawcy
Wniosek składa:
[ ] A. Organizacja pozarządowa
[X] B. Grupa nieformalna działająca przy organizacji pozarządowej lub innym uprawionym podmiocie
2. W którym obszarze mieszczą się działania zaplanowane w projekcie?
31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka
3. Pełna nazwa Wnioskodawcy (patrona):
Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych "Działamy Razem"
4. Forma prawna Wnioskodawcy (patrona):
[X] stowarzyszenie
[ ] fundacja
[ ] Inna
5. W jakim rejestrze figuruje Wnioskodawca (patron)? :
[X] Krajowy Rejestr Sądowy
[ ] Inny
6. Numer rejestru:
0000572844
7. Numer NIP:
7792434159
8. Dane kontaktowe Wnioskodawcy (patrona):
•
Ulica, nr budynku/lokalu lub nazwa wsi i nr budynku: Rokosowo
•
Kod: 63-805
•
Miejscowość: Rokosowo
•
Województwo: wielkopolskie
•
Powiat: gostyński
•
Gmina: Poniec
•
Telefon: 666739981
•
Fax:
•
E-mail: ngo@dzialamyrazem.pl
•
Strona www:
9. Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyżej):
•
Ulica, nr budynku/lokalu lub nazwa wsi i nr budynku:
•
Kod:
•
Miejscowość:
•
Województwo:
10. Nazwiska i funkcje osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy (patrona):
•
Karolina Krawiec, Prezes Zarządu
11. Pełna nazwa Grupy nieformalnej realizującej projekt:
Malarskie rodziny
12. Członkowie Grupy nieformalnej. Proszę wskazać trzech członków :
1.

Imie i Nazwisko

Numer dowodu

Adres zamieszkania

Telefon

Email

Anna Przybylska

ul. Polna 72a/3, 60803 Poznań , woj.
wielkopolskie

606 982 153

partmar51@gmail.c
om

Jerzy Szramski

Os. Czecha 62/19,
61-288 Poznań ,
woj. wielkopolskie

695 961 490
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Ina Wieczorek

ul.
Szamarzewskiego
44f/1a, 60-552
Poznań, woj.
wielkopolskie

783 107 907

13. Dane kontaktowe Grupy nieformalnej:
•
Ulica, nr budynku/lokalu lub nazwa wsi i nr budynku: ul Polna 72a/3
•
Kod: 60-803
•
Miejscowość: Poznań
•
Województwo: wielkopolskie
•
Telefon: 606 982 153
•
Fax:
•
E-mail: partmar51@gmail.com
14. Czy organizacja/grupa nieformalna realizowała zadanie w poprzednich edycjach Konkursu?
[ ] TAK
[X] NIE
15. Charakterystyka Realizatora projektu (maks 1000 znaków)
Jesteśmy grupą pasjonatów rozwijania swoich talentów plastycznych, głównie malarskich. Realizujemy swoje
pasje podczas różnych warsztatów na które staramy się zapisywać. Rozwijamy swoje pasje rodzinnie i
staramy się by również nasze rodziny brały udział w różnych zajęciach plastycznych. Są to zajęcia które
oprócz zdolności manualnych doskonale pozwalają budować więzi rodzinne. Rozwijamy swoje pasje od 5 lat,
a nasze amatorskie prace staramy się prezentować na różnych wystawach.
16. Zasoby Realizatora (maks 1000 znaków)
Naszym największym zasobem jest zamiłowanie do malarstwa. Na potrzeby realizacji projektu będziemy
również wykorzystywać zasoby, którymi są kontakty osobiste. Posiadamy również własne akcesoria
malarskie w postaci pędzli i różnego rodzaju farb w tym farb, którymi mogą malować dzieci - pozbawione
substancji toksycznych. Naszym zasobem są również telefony komórkowe, komputery i dostęp do internetu,
które będziemy wykorzystywać do komunikowania się.

Część II: Informacje o projekcie
1. Tytuł projektu
Rodzinne warsztaty portretowe

2. Czas trwania projektu od 2021-11-10 do: 2021-12-14
3. Zasięg oddziaływania projektu – gdzie będą realizowane główne
działania? (max 400 znaków):
Projekt swoim zasięgiem obejmuje rodziny z terenu Osiedla Jeżyce w mieście Poznaniu.

4. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (max 1500 znaków):
Nasz grupa znajomych pasjonatów malarstwa i rysunku liczy 40 osób. Podczas różnych spotkań warsztatowych
wszyscy (100%) wyrazili potrzebę i chęć uczestniczenia w zajęciach plastycznych doskonalących nasze techniki.
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Jednak w naszej dzielnicy brak było oferty rozwijającej zainteresowania plastyczne. Jedynym miejscem na
naszym osiedlu, gdzie możemy rozwijać naszą pasję jest Jeżyckie Centrum Kultury, ale warsztaty, które są tam
realizowane są dedykowane seniorom. Nasi znajomi rodzinnie pasjonują się malarstwem, rysunkiem i innymi
technikami plastycznymi i chcieliby te pasje rozwijać. Dwa lata temu grupa 20 osób wpadła na pomysł, że świetne
by były, gdybyśmy mogli zorganizować rodzinne warsztaty portretowe. Na tych warsztatach moglibyśmy
namalować lub narysować sobie wzajemnie portrety, które były by doskonałym upominkiem gwiazdkowym.
Tworzenie portretów nie jest łatwe i techniki najlepiej uczyć się pod okiem fachowca. Jeżeli okazałoby się, że
przedstawiciele rodzin jednak nie będą wstanie wzajemnie się portretować, to zaproponujemy wspólne
malowanie innych prac (pejzaż, martwa natura itp.). Oprócz doskonalenia technik malarskich wspólne spędzanie
czasu w gronie rodzinnym ma wiele wymiarów np. zacieśnianie więzi rodzinnych, budowanie wzajemnego
szacunku do siebie oraz do tego czym się zajmujemy, oderwanie młodszego pokolenia od gadżetów
elektronicznych, budowanie umiejętności rozmowy na różne tematy i wiele innych. Bardzo byśmy chcieli mieć
możliwość zorganizowania takich warsztatów. Planujemy, że nasze prace następnie zostaną zaprezentowane na
wystawie.

5. Cele projektu (max 500 znaków):
Celem głównym będzie zacieśnianie i odbudowa więzi rodzinnych poprzez wzajemne poznanie i rozwijanie pasji
malarskich w gronie rodzinnym. Osiągnięcie tego celu w efekcie doprowadzi do poprawy relacji rodzinnych i
dalszego wspólnego rozwijania pasji.

6. Odbiorcy projektu (max 1000 znaków):
Bezpośrednimi odbiorcami projektu będzie 10 rodzin (rodzice, dzieci, dziadkowie, wnukowie, ciocie, wujkowie)
mieszkańcy Osiedla Jeżyce. Pośrednimi odbiorcami projektu będą osoby (w tym rodziny), które odwiedzą
wystawę prac.

7. Ile osób zostanie objętych wsparciem w ramach realizowanego
projektu ?:
20

8. Szczegółowy opis działań (max 2500 znaków):
Podczas realizacji projektu wspólnie z prowadzącym warsztaty zaplanujemy i zorganizujemy 5 spotkań
warsztatowych, na których poznamy tajniki tworzenia portretów, poznamy różne techniki malarskie oraz będziemy
tworzyć rodzinne portrety.
Na pierwszym spotkaniu podejmiemy decyzję o tym, kto z rodzin biorących udział w projekcie podejmie wyzwanie
malowania sobie nawzajem portretów, a kto nie podejmie się tego wyzwania i skupi się na tworzeniu innego
dzieła artystycznego. Na pierwszym spotkaniu poznany również technikę tworzenia portretu pod fachowym okiem
artysty plastyka. Zakładamy, że warsztaty nie będą prowadziły do rywalizacji poszczególnych rodzin w tym komu
uda się zrobić portrety lub inne dzieła. Cały czas będziemy się starali, by na warsztatach panowała świetna
zabawowa atmosfera sprzyjająca odbudowie i zacieśnianiu się więzi rodzinnych.
Na kolejnych czterech spotkaniach będziemy kontynuować tworzenie naszych prac, tak by finalnie były gotowe
do zaprezentowania na wystawie.
Podczas warsztatów, będziemy się również wzajemnie pozytywnie wzmacniać dopingując się by powstały
wspaniałe prace.
Mamy świadomość tego, że 5 spotkań warsztatowych to trochę za mało by zgłębić techniki malarstwa, ale może
to być początek rozwijania wspólnych rodzinnych pasji.
Po zakończeniu spotkań warsztatowych ich uczestnicy zorganizują wystawę by zaprezentować swoje prace. Na
wystawę zostaną zaproszone inne znajome rodziny, a uczestnicy projektu jako "kuratorzy" wystawy będą

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , numer projektu: 42, suma kontrolna: 54f7-b2cb-9182

opowiadać gościom jak wyglądał przebieg tworzenia prezentowanego dzieła od pomysłu po finałową pracę
prezentowaną na wystawie.

9. Rezultaty projektu (max 1000 znaków):
Rezultatami projektu będą:
- 5 spotkań warsztatowych - listy obecności, zdjęcia
- 1 wystawa prac - fotoreportaż z wystawy,
- 20 uczestników - listy obecności

10. Czy w prowadzone działania będą zaangażowani partnerzy i/lub
wolontariusze? (max 1000 znaków):
W realizację projektu będzie zaangażowany partner, który udostępni nam pomieszczenie na realizację
warsztatów pobierając tylko opłatę związaną z kosztem eksploatacyjnym (ogrzewanie, energia elektryczna) oraz
nieodpłatnie użyczy nam przestrzeni do zorganizowania wystawy. Partner pomoże nam również w promocji
działań projektowych zamieszczając informacje na swoim profilu FB. Wolontariusze zajmą się stroną formalną
realizacji projektu, która będzie polegała na dokumentowaniu działań w projekcie.

11. Ilu wolontariuszy włączy się w realizację projektu ?:
1

12.Opis komunikacji i promocji (max 1000 znaków):
Uczestnicy projektu będą się ze sobą komunikowali głównie za pomocą telefonów komórkowych i e-mail. Grupa
nieformalna (inicjatywna) z uczestnikami projektu będzie się komunikowała głównie za pomocą telefonów
komórkowych. Promocja projektu będzie się opierała głównie na podawaniu informacji o działaniach na profilu
społecznościowym partnera oraz patrona.

13.Skąd dowiedziałeś się o konkursie ?:
•
•
•
•
•
•
•
•

Z ogłoszenia prasowego
Z Internetu (podaj adres strony) ( )
Od przedstawicieli samorządu lokalnego
Z telewizji lokalnej (jakiej?) ( )
Z lokalnego radia (jakiego?) ( )
Z plakatu/ogłoszenia
Od znajomych/rodziny
Z innego źródła (jakiego?) ( )
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Część III: Budżet:
UWAGA! Dopuszczalny wyłącznie wkład własny osobowy

Wynagrodzenie specjalisty prowadzącego warsztaty (5 spotkań po 2 godz.)

usługa

1

1 000,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

2

Materiały na warsztaty (farby, papier, pędzle, ołówki itp.)

komplet

1

1 000,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

3

Koszt wynajmu sali na warsztaty

usługa

1

400,00 zł

400,00 zł

400,00 zł

0,00 zł

Lp.

B. Koszty administrowania projektem (koszty obsługi)
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usługa

1

Wkład własny osobowy
Wkład własny osobowy

Finansowane z
dotacji

Wartość
100,00 zł

0,00 zł

100,00 zł

0,00 zł
Wkład własny osobowy

Finansowane z
dotacji

Koszt rozliczenia dotacji

0,00 zł

Wartość

1

0,00 zł
Cena jednostkowa

C. Koszty rozliczenia dotacji:

Liczba jednostek

Lp.

Wartość

Cena jednostkowa

Liczba jednostek
Liczba jednostek

Jednostka miary

0
Jednostka miary

1

Finansowane z
dotacji

1

Cena jednostkowa

A. Koszty wynikające ze specyfiki projektu (koszty merytoryczne)

Jednostka miary

Lp.

100,00 zł

0,00 zł

Razem
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2 500,00 zł

2 500,00 zł

0,00 zł

Wysokość wkładu własnego w stosunku do całości dotacji:

0%

Wysokość kosztów administrowania projektem pokrywanych z dotacji w stosunku do
całości dotacji:

4%

Wysokość kosztów rozliczenia dotacji pokrywanych z dotacji w stosunku do całości dotacji:

4%

Wysokość dotacji w stosunku do całkowitej wartości projektu:

100,00 %

Uwagi do budżetu
nie dotyczy

Część IV: Oświadczam (-y), że:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

proponowany projekt w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego Wnioskodawcy
(patrona);
w ramach składanego wniosku nie przewidujemy pobierania opłat od adresatów projektu;
Wnioskodawca (patron i/lub grupa nieformalna) związany jest niniejszym wnioskiem do dnia podpisania
umowy;
informujemy, że dniem 25 maja 2018 r. dane osobowe zawarte we wniosku przetwarzane będą zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem
danych jest Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”; zgodnie z obowiązującym
prawem, Państwa dane mogą zostać przekazane organom państwowym i samorządowym uprawionym do
kontroli Zadania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność poprawnej realizacji konkursu.
Akceptacja oświadczenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we
wniosku, jednocześnie mając świadomość możliwości wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie;
Wnioskodawca (patron) składający niniejszy wniosek nie zalega z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych ani składek na ubezpieczenia społeczne;
dane określone w części I niniejszego wniosku są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą
ewidencją;
wszystkie podane we wniosku oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym;
przyznana dotacja w całości lub części nie zostanie wykorzystana na działania związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę;
oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami rozliczania projektu

Podpis osób upoważnionych do reprezentowania
wnioskodawców
Data ......................
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Podpisy członków Grupy nieformalnej
Data ......................

Załączniki
1.

aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji - o ile nie jest
on dostępny w internetowej Wyszukiwarce patronów Krajowego Rejestru Sądowego - lub innych
dokumentów potwierdzających status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących;
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