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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

Urząd Miasta Oleśnica

2. Rodzaj zadania publicznego1) 16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

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: FUNDACJA "OFCA", Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000559954, Kod pocztowy: 56-
400, Poczta: Oleśnica, Miejscowość: Oleśnica, Ulica: Sejmowa, Numer posesji: 1, Numer lokalu: 5,
Województwo: dolnośląskie, Powiat: oleśnicki, Gmina:m. Oleśnica, Strona www: , Adres e-mail:
biuro@festiwalofca.pl, Numer telefonu: 504562215,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Aleksandra Czyżewska
 
Adres e-mail: ale.czyzewska@gmail.com Telefon: 
504562215

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Zaangażowanie młodzieży w działania w ramach projektu
"Kontrasty"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

09.02.2022 Data
zakończenia

15.04.2022

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

Zadanie zakłada zachęcenie młodzieży do zaangażowania się w działania realizowane w ramach
projektu "Kontrasty" - projektu społecznego realizowanego w ramach ogólnopolskiej olimpiady
Zwolnieni z Teorii. Misją projektu jest edukowanie młodych ludzi w zakresie kultury debatowania i
metod poszukiwania rzetelnych źródeł informacji a także rozszerzanie ich wiedzy dotyczącej zjawisk
takich jak polaryzacja społeczna, uprzedzenia czy bańki informacyjne poprzez współpracę z
ekspertami i wykładowcami akademickimi. Akcja ma promować otwartą i empatyczną postawę w
stosunku do osób reprezentujących inne poglądy.

Grupą docelową są przede wszystkim mieszkańcy Oleśnicy w wieku 15-25 lat, ale dzięki
udostępnianiu treści w przestrzeni internetowej również osoby z całej Polski. Beneficjentami będą
również oleśniccy seniorzy, którzy dzięki warsztatom zorganizowanym w ramach zadania będą
mogli podzielić się swoim cennym doświadczeniem z młodym pokoleniem oraz jednocześnie
nauczyć się nowych umiejętności.

Sposób zaspokajania potrzeb grupy docelowej: w ramach realizacji zadania młodzież będzie mieć
możliwość wysłuchania wykładowców akademickich oraz możliwość bezpośredniego zadania im
pytań a także udziału w profesjonalnym szkoleniu z zasad debatowania. Warsztaty wymiany
doświadczeń dla młodzieży i seniorów umocnią społeczność lokalną oraz wpłyną pozytywnie na
relacje międzypokoleniowe. Dzięki realizacji zadania mieszkańcy Oleśnicy i okolic będą mogli
zaangażować się w projekt społeczny realizowany w skali ogólnopolskiej i aktywnie działać na rzecz
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - zarówno w skali lokalnej jak i w skali krajowej.
Dodatkowym atutem projektu jest promocja miasta Oleśnica, jako miasta otwartego na dialog i
wspierającego integrację międzypokoleniową, wolontariat oraz działania edukacyjne.

Miejsce realizacji

1) Miasto Oleśnica - działania w przestrzeni miejskiej oraz w lokalu "FORMA Otwarta Oleśnica" lub
w pomieszczeniu należącym do Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. M. Reja przy ul. Reja 10; 2)
działania w przestrzeni internetowej.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba wydarzeń społecznych
(stacjonarnych) w ramach zadania

2 wydarzenia:
1) Debata dla młodzieży "Czy
wybór jednostki może
uratować środowisko?"
2) Warsztaty wymiany
doświadczeń (integracyjne)
dla młodzieży i seniorów

Lista obecności, relacja
fotograficzna
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Warsztaty dla uczestników wydarzenia
- debaty

2 godziny zegarowe Faktura

Liczba uczestników wydarzeń
stacjonarnych

20 Lista obecności, relacja
fotograficzna

Liczba wydarzeń społecznych (online)
w ramach realizacji zadania

1 wydarzenie: webinar na
portalu Facebook o
tematyce "Jak bycie
wolontariuszem pomaga
wyjść z własnej bańki?"

Nagranie webinaru

Liczba uczestników wydarzenia online 30 Zrzut ekranu wykonany
podczas webinaru

Liczba wolontariuszy
zaangażowanych w realizację
zadania

10 Umowy z wolontariuszami,
lista obecności

Projekt, skład i wydruk
materiałów promocyjnych, np:
ulotki, plakaty, broszury, naklejki

300 sztuk Faktury

Projekt i koszt zakupu prezentów/
gadżetów dla uczestników wydarzeń i
osób wspierających ich organizację
(koszulki, torby, magnesy, kubki)

200 sztuk Faktury

Liczba odbiorców treści
udostępnionych w przestrzeni
internetowej (na portalach
społecznościowych)

4000 Liczba wyświetleń filmów w
serwisie YouTube, zasięgi
postów na fanpage projektu
"Kontrasty" na portalu
Facebook oraz na profilu
projektu "Kontrasty" na
portalu Instagram

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 7eb8-2119-5704

Charakterystyka oferenta

Zgodnie z zapisami Statutu Fundacji OFCA do jej celów należą m.in. generowanie i wspieranie
działalności społecznej we wszelkich jej postaciach oraz przedsięwzięć pobudzających rozwój
uczestnictwa w życiu społecznym i aktywności na polu kultury, sztuki, sportu, rekreacji i edukacji a
także promocja i organizacja wolontariatu. Od roku 2014 oferent organizuje Festiwal OFCA (w 2014
jako grupa nieformalna, od 2015 już jako Fundacja). Działania Fundacji skupiają się na aktywizacji
kulturalnej mieszkańców, współtworzeniu społeczeństwa obywatelskiego i animowaniu życia
publicznego za pomocą sztuki cyrkowej. Powyższe cele są realizowane poprzez coroczną organizację
3-dniowego festiwalu. Festiwal popularyzuje alternatywne formy spędzania wolnego czasu -
aktywnie, z całą rodziną i na świeżym powietrzu. Jest ponadto atrakcyjnym medialnie wydarzeniem.
Przyciąga ogólnopolskie (TVN24, TVP2) i regionalne (TVP3 Wrocław) stacje telewizyjne. Informacje
na temat poszczególnych edycji wydarzenia pojawiały się także w prasie (Gazeta Wyborcza
Wrocław), radiu (Polskie Radio Program III, Czwórka, RMF MAXXX, Radio RAM) oraz w licznych
publikacjach online. Festiwal OFCA był również jednym z wydarzeń w ramach Europejskiej Stolicy
Kultury 2016.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Fundacja OFCA od wielu lat wspiera budowanie społeczności lokalnej dzięki dużemu zaangażowaniu
mieszkańców w organizację Festiwalu OFCA, a także w budowanie społeczeństwa obywatelskiego i
promowanie działań prospołecznych wśród młodzieży, czego najlepszym dowodem jest prężnie
działający wolontariat podczas każdej edycji Festiwalu. Oleśnicka młodzież (a także osoby
przyjezdne) w czasie wydarzenia uczą się współpracy i komunikacji w grupie, w tym również z
seniorami. Uczestnicy Festiwalu doświadczają styku z innymi kulturami, poglądami i postawami
życiowymi, dzięki czemu stają się bardziej otwarci, tolerancyjni i empatyczni w stosunku do osób
inaczej patrzących na świat.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe

1) ALEKSANDRA CZYŻEWSKA - Aleksandra Czyżewska - koordynator administracyjny zadania,
wiceprezes Fundacji OFCA, Magister Politologii. koordynator Festiwalu, wiceprezes Fundacji OFCA,
Magister Politologii, pracownik PZU. Współkoordynowała wszystkie edycje Festiwalu OFCA. Jej rola
w organizacji to podjęcie kontaktu i negocjacje finansowe z artystami również w języku angielskim,
rozliczanie otrzymanych środków. W roku 2021 koordynator projektu Festiwalu OFCA
finansowanego m.in. z UM - 300k zł, Fundacji PZU - 30k zł, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej -
23k zł, Instytutu Francuskiego - 4566zł oraz 116490zł z tytułu przychodów Fundacji. W latach 2017-
2021 koordynator 4 projektów współfinansowanych z Fundacji PZU. W latach 2009-2011 zdobyła
doświadczenie w pracy przy projektach unijnych w firmie CTC Polska Sp. z o. o. w Opolu - realizując
zadania związane z aplikacją o środki unijne, realizacją, koordynacją projektów i rozliczeniem
otrzymanych dotacji (2010-2011 Menager ds. projektów EFS, Koordynator projektu POKL
"Reaktywacja - kompleksowe wsparcie dla kobiet niepracujących w wieku 45+" oraz w języku
angielskim przy projekcie międzynarodowym www.tesc.cz; 2009-2010 Specjalista ds. europejskich
dotacji inwestycyjnych dla MSP w ramach RPO WO; 2009 Specjalista ds. promocji w projekcie POKL.
Od 2012 zatrudniona
w PZU, kolejno na stanowiskach: Główny Specjalista ds. Organizacji w Zespole Wsparcia Oddziałów,
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Główny Specjalista ds. Procesów i Produktów Życiowych oraz od 2014 Główny Specjalista ds. Jakości
Procesów.

2) IZABELA SOJEWSKA - odpowiedzialna za tworzenie i zawieranie umów, działania związane z
promocją projektu, współpracę i kontakt z partnerami oraz za rekrutację i zarządzanie
wolontariuszami w ramach zadania. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku
Komunikacja wizerunkowa na Wydziale Filologicznym oraz Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i
Ekonomii. Studentka Etnologii i antropologii kulturowej na Wydziale Nauk Historycznych i
Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikantka radcowska pierwszego roku przy
Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W latach 2013- 2016 Lider w projekcie Akademia
Przyszłości, organizowanym przez Stowarzyszenie Wiosna. W latach 2016-2020 roku pomysłodawca
i Koordynator projektu "doChmur" realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Oleśnicy.
Od 2021 roku Koordynator projektu "Kontrasty", organizowanego w ramach ogólnopolskiej
olimpiady Zwolnieni z Teorii. Z Fundacją OFCA działa od 2018 roku - najpierw jako wolontariusz,
później jako jeden z Koordynatorów. Obecnie zatrudniona w CE The Tower na stanowisku Lektora
języka angielskiego oraz w Kancelarii KSW Legal Kapułka & Superson-Winkowska Spółka Partnerska
Radców Prawnych we Wrocławiu.

3) DAWID GAWLIK - odpowiedzialny za kontakt z wykładowcami akademickimi, jakość merytoryczną
debaty, promocję projektu "Kontrasty" w oleśnickich liceach oraz za rekrutację i zarządzanie
wolontariuszami w ramach zadania. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku
Gospodarka przestrzenna na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. W latach 2014-
2016 Lider w projekcie Akademia Przyszłości, organizowanym przez Stowarzyszenie Wiosna. W
latach 2016-2020 roku pomysłodawca i Koordynator projektu "doChmur" realizowanego przez
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Oleśnicy. Od 2021 roku Koordynator projektu "Kontrasty",
organizowanego w ramach ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z Teorii.

4) DANIEL SEWERYŃSKI - odpowiedzialny za aspekty techniczne wydarzeń stacjonarnych, tj.
nagłośnienie, transport, zakup materiałów na warsztaty oraz zapewnienie cateringu a także za
montaż materiałów audiowizualnych w ramach zadania. Absolwent Niepublicznej Wyższej Szkoły
Medycznej we Wrocławiu na kierunku Elektroradiologia. Tutor w projekcie Akademia Przyszłości,
organizowanym przez Stowarzyszenie Wiosna w edycji 2012/2013. Inicjator i współorganizator akcji
"Moto Mikołajki", organizowanej wspólnie z oleśnickim barem "Ściema", mającej na celu m.in.
wsparcie Szlachetnej Paczki, w latach 2019-2020. Wolontariusz zespołu technicznego podczas
Festiwalu OFCA w 2021 roku. Od 2021 roku członek zespołu projektu "Kontrasty", organizowanego
w ramach ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z Teorii. Obecnie zatrudniony w Tomma Diagnostyka
Obrazowa na stanowisku Elektroradiolog.

5) SEBASTIAN SMOLARCZYK - odpowiedzialny za stronę internetową projektu "Kontrasty", reaguje
na bieżące awarie oraz problemy, czuwa nad technicznymi aspektami warsztatów i spotkań, które
odbywają się online. Absolwent studiów Politechniki Wrocławskiej na kierunku Informatyka
stosowana w j. angielskim na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji oraz student Informatyki
stosowanej II stopnia. Od 2021 roku członek zespołu projektu "Kontrasty", organizowanego w
ramach ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z Teorii. Od 2020 roku do chwili obecnej zatrudniony w
Parker Hannifin MFG Poland sp. z o.o. na stanowisku Starszy Specjalista ds. Systemów biznesowych i
infrastruktury (wcześniej na stanowisku Inżynier systemowy).
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Zasoby rzeczowe:
2 laptopy, urządzenie wielofunkcyjne drukująco-skanujące, 2 kolumny aktywne nagłośnieniowe,
mikrofon nagłowny, niszczarka.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Usługi poligraficzne (wydruki
materiałów promujących wydarzenie
oraz certyfikatów uczestnictwa, zakup
toreb, magnesów, naklejek, kubków,
koszulek z zaprojektowanym wzorem)

2 600,00    

2. Usługi księgowe 400,00    

3. Usługa trenerska w zakresie
przeprowadzenia warsztatów

350,00    

4. Catering dla uczestników wydarzeń
stacjonarnych (jedzenie, napoje)

450,00    

5. Usługi fotografa 400,00    

6. Usługi grafika 400,00    

7. Materiały na warsztaty 100,00    

8. Usługa promocji wydarzenia online w
mediach społecznościowych (na
portalu Facebook oraz Instagram)

300,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5 000,00 5 000,00 0,00

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;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną
właściwą ewidencją* ;
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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. Statut (obligatoryjny - papierowo, złożony również elektronicznie)
2. KRS (obligatoryjny - papierowo, złożony również elektronicznie)
3. Harmonogram działań (obligatoryjny - papierowo, złożony również elektronicznie)

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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