
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
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta Zarząd Województwa Dolnośląskiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) Promocji i organizacji wolontariatu

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 email, numer telefonu

Stowarzyszenie Liveform
43-450 Ustroń
Dr. Michała Grażyńskiego 23
Forma prawna: stowarzyszenie
KRS 0000465554

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

Mikołaj Wicher, +48 509 366 268, mikolaj.wicher@liveform.pl
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego W służbie historii - Wolontariusz/ka w obiekcie historycznym

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2021-12-16 Data

zakończenia 2021-12-18

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

Stowarzyszenie Liveform od 2014 roku organizuje międzynarodowe wydarzenia kulturalne w zabytkowych przestrzeniach
Województwa Dolnośląskiego i Opolskiego. Są to duże imprezy dla międzynarodowej publiczności, która w
niekonwencjonalny sposób poznaje walory turystyczne naszego kraju. W toku realizacji tych wydarzeń Stowarzyszenie
stworzyło społeczność skupiającą ponad setkę wolontariuszy, wykształciło swoich liderów i koordynatorów. Są to ludzie
przygotowani, by działać i organizować wydarzenia w historycznych lokacjach, tak by nie tylko nie szkodzić, ale też
podkreślać walor tych miejsc. 

Przez epidemię działalność Stowarzyszenia została zawieszona i zaburzony został naturalny przepływ wiedzy między
generacjami wolontariuszy, którzy nie mogli spotykać się na żywo. Nasz projekt "W służbie historii - Wolontariusz/ka w
obiekcie historycznym" ma za zadanie naprawę tego stanu rzeczy. Podczas dwudniowego spotkania w Pałacu
Krobielowice, przez pierwszym post-pandemicznym wydarzeniem, chcemy przeprowadzić wyczerpujący trening dla grupy
wolontariuszy, w oparciu o nasze doświadczenie. 

Odbiorcami naszego zadania będą osoby chętne do podjęcia roli wolontariusza na evencie rozrywkowym - niezależnie od
posiadanego doświadczenia. Celem naszego projektu, będzie podniesienie ich kompetencji dzięki serii szkoleń i
horyzontalny transfer wiedzy między uczestnikami. Przewidujemy przeszkolenie 12 osób, wyłonionych z puli zgłoszeń.
Projekt promowany będzie na naszych i publicznych grupach wolontariackich w serwisie facebook, w szczególności na
grupach lokalnych skupiających mieszkańców Wrocławia i okolic. 

Wolontraiusze, którzy wezmą udział w szkoleniu:

nabędą wiedzy i umiejętności, które będą mogli wykorzystać w nadchodzącym wydarzeniu
poznają inne osoby z regionu, chcące działać (wolontariuszy i liderów) co posłuży sieciowaniu środowiska
poznają specyfikę pracy wolontariusza na obiektach historycznych (jak pracować ze scenografią, jak robić zdjęcia,
jak prezentować walor historyczny lokacji)
zdobędą praktyczną wiedzę, przez uczestnictwo w nadchodzącym wydarzeniu

Podczas dwudniowego treningu odbędą się: 

wykład tłumaczący specyfikę pracy wolontariusza na zabytkowej lokacji 
warsztat umiejętności miękkich i komunikacji między członkami zespołu 
sesje zajęć praktycznych, pokazujące specyfikę pracy ze scenografią w obiekcie zabytkowym
szkolenie z obsługi sprzętu widowiskowego (systemów nagłaśniających i oświetleniowych) 
prelekcja na temat użycia środków pirotechnicznych podczas imprez rozrywkowych

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przy
realizacji zadania publicznego Oferent oświadcza, że do przeprowadzania działania korzystać będzie z części Pałacu
Krobielowice pozbawionej barier komunikacyjnych - parteru budynku wyposażonego w pochylnie i pozbawionego schodów.
W przypadku konieczności wyjścia poza przestrzeń parteru osobom o specjalnych potrzebach zapewniona zostanie pomoc
asystentów przy poruszaniu się po obiekcie (wolontariuszy). Specjalne potrzeby osób zgłaszających się do projektu
zostaną zbadane za pomocą ankiety rekrutacyjnej. Organizator dołoży wszelkich starań, żeby osoby z każdym rodzajem
niepełnosprawności mogły korzystać w programu w sposób możliwie najpełniejszy (w tym korzystając z nowoczesnych
technologii). 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Liczba godzin zajęć przypadająca na
beneficjenta 16 Listy obecności, zdjęcia

Liczba przeszkolonych wolontaiuszy 12 Listy obecności, zdjęcia

Liczba osób biorąca udział w
projekcie (z uwzględnieniem
prowadzących zajęcia)

18 Listy obecności

Wzrost praktycznej wiedzy
beneficjentów na temat specyfiki
działań na obiektach zabytkowych

75% Ankieta przeprowadzona przed i po
projekcie

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

Stowarzyszenie Liveform od roku 2013 prowadzi dzialalność skupioną na organizacji larpów. Larpy to w skrócie gry na
żywo, gdzie uczestnicy wcielają się role. Larpy powoli przestają być domeną pasjonatów fantastyki i coraz częściej stają się
narzędziem używanym w edukacji, kulturze i turystyce. Od tego czasu Stowarzyszenie zorganizowało ponad 30 edycji
wydarzenia College of Wizardry na Zamku Czocha, 6 edycji wydarzenia New Age Bal u Gatsberga w Pałacu Krobielowice,
2 edycje wydarzenia Convention of Thorns w Zamku Książ oraz 3 edycje wydarzenia Fairweather Manor. Część z tych
działań finansowana była w ramach projektów Erasmus+ (budżet 100.000 euro) i Europe for Citizens (budżet 100.000
euro). 
Stowarzyszenie dysponuje własną siatką wolontariuszy skupioną wokół liczącej ponad 500 osób grupy "Volunteer at larps!"
w serwisie facebook, oraz własnymi kanałami promocji (ponad 1600 obserwujących w serwisie facebook). 

W toku swoich działań Stowarzyszenie nabyło sprzęt niezbędny do realizacji zadania (komputery, nagłośnienie,
oświetlenie) ale również wykształciło profesjonalne kadry. członkowie Stowarzyszenia, korzystając ze swoich
wolontariackich doświadczeń działa w wielu branżach na poziomie profesjonalnych i podczas projektu z chęcią podzielą się
swoją wiedzą i doświadczeniem. W śród osób prowadzących zajęcia znajdą się: 
 
1. Dominik Dembiński - autor publikacji w dziedzinie projektowania doświadczeń i kreowania społeczności. Na codzień

właściciel i manager Karczmy Wrzos w Ustroniu, gdzie odpowiada za sprawne zarządzanie liczącą kilkadziesiąt osób
załogą. Podczas projektu przeprowadzi praktyczne zajęcia ze współpracy w realizacji zadań praktycznych. 

2. Szymon Boruta - z wykształcenia psycholog, współwłaściciel firmy TURBOLARP sp. z o. o. działającej w branży
eventowej, współpracuje między innymi ze szwedzkim producentem gier Paradox Interactive AB (twórcami gry
Europa Universalis 4). Podczas projektu przeprowadzi szkolenia z komunikacji i umiejętności miękkich.

3. Agnieszka Hawryluk-Boruta - projektantka strojów i scenografii z doświadczeniem w realizacji wydarzeń
Stowarzyszenia Liveform. Była odpowiedzialna za projekty o łącznej wartości przekraczającej 2 mln złotych.
Przeprowadzi warsztaty z pracy scenografa w obiekcie historycznym. 

4. Rafał Matraszek - absolwent  Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej i akustyk
tamże. Przeprowadzi warsztaty z obsługi sprzętu widowiskowego i estradowego. 

5. Krzysztof Kraus - pracownik firmy Fireshow. Produkcje pirotechniczne z Lubania, odpowiedzialny za efekty specjalne
na wydarzeniach rozrywkowych i produkcjach filmowych realizowanych przez tę firmę. Przeprowadzi prelekcje na
temat używania efektów specjalnych i pirotechniki na wydarzeniach. 

6. Krystyna Vaile - manager Pałacu Krobielowice. Podczas projektu przeprowadzi prelekcję specyfice pracy na obiekcie
historycznym i współpracy z obsługą. 

Stowarzyszenie Liveofrm wniesie do projektu wkład własny: 

niefinansowy - w postaci sprzętu komputerowego, oświetlenia, nagłośnienia

W tym osobowy: wszystkie osoby prowadzące szkolenia zgodziły się poprowadzić szkolenia nieodpłatnie 

finansowy - pokryje koszty obsługi księgowej zadania, sfinansuje produkcje materiałów szkoleniowych i materiałów
biurowych dla uczestników szkolenia
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IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji Z innych
źródeł

1 Noclegi uczestników zadania 3 600,00 zł

2 Wyżywienie uczestników projektu 3 240,00 zł

3 Obsługa księgowa projektu 300,00 zł

4 Wynajęcie sal na potrzeby szkoleń i warsztatów 2 000,00 zł

5 Druk materiałów szkoleniowych 240,00 zł

6 Materiały biurowe 100,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9 480,00 zł 8 840,00 zł 640,00 zł
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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 zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu

zobowiązań podatkowych;
4. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5. dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją;
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 oferentów

..................................

Przypisy
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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