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~^gtaszamy inicjatywe lokalna dotyczaca realizacji:

URZ^D MIASTA ZIELONA GORWydziat Sportu, Kultury i Turystyki

nieinwestycyjnego zadania publicznego

22 -08- 2018
Nr
Ilo^d zai.

Nazwa zadania publicznego:
podpis

Renowacja i ozywienie Jadtodzieini

Krotki opis zadania publicznego:
Zadanie publiczne polega na odnowieniu i ozywieniu Jadtodzieini.
Jego celem jest wzmocnienie jadtodzielnianej szafy, tak, aby byta ona odporna na warunki
atmosferyczne. Stoi ona bowiem na zewn^trz i jest narazona na czynniki pogodowe.
Natomiast ozywienie szafy, to zabieg polegaj^cy na uczynieniu jej bardziej widocznej dla
mieszkaricow okolicy, w ktorej szafa jest ustawiona. Szafa zostanie poddana wizualizacji, tak
by swoim wygl^dem przyciqgata i inspirowata do refleksji nad marnowaniem jedzenia.

Proponowany termin realizacji zadania publicznego:
24.09.2018-30.11.2018
Lokalizacja realizacji inicjatywy lokalnej:
ul. Moniuszki 35; Zielona Gora
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Pkt. 1 Szczegotowy zakres rzeczowy zadania
1.1.

Szczegotowy opis:

•

czego dotyczy inicjatywa lokalna:

Inicjatywa lokalna dotyczy renowacji i ozywienia Jadtodzieini.
Jadtodzielnia jest miejscem zatozonym przez inicjatywy Foodsharing Polsl<a. Jest to
niesformalizowany ruch oparty catl<owicie

na wolontariacie. Ide^ Jadtodzieini jest

zapobieganie marnowaniu jedzenia. W tym celu udostepniono miejsce, do ktorego kazdy
moze przyniesc zywnosc, jesli ma jej w nadmiarze i kazdy moze poczystowac siy, jesli
potrzebuje. Efektem jest swobodne dzielenie siy jedzeniem „wszystkich ze wszystkimi"
i ratowanie zywnosci przed wyrzuceniem. Przyczynia siy to do zmniejszenia marnowania
zywnosci, uswiadamia ludzi, uczy dzielic siy jedzeniem, a takze wspiera osoby mniej zamozne.
Miejscem, do ktorego mozna przyniesc jedzenie, jest czynna catodobowo szafa, mieszcz^ca siy
w Zielonej Gorze, przy ul. Moniuszki 35. Szafa wykonana jest z ptyty mdf i pomalowana farb^
olejn^. Materiaty te nie s^ odporne na warunki atmosferyczne - diatego szafa wymaga
renowacji. Zadanie to bydzie polegato na obiciu szafy ptyt^ typu DIBOUD. Cecli^ tego
materiatu jest trwatosc i odpornosc na warunki atmosferyczne. Jest to bardzo istotne,
poniewaz jadtodzieiniana szafa ustawiona jest na zewn^trz. Zabieg ten wzmocni j^ i uodporni
na warunki atmosferyczne.
Natomiast ozywienie szafy, to zadanie polegajqce na zwroceniu uwagi mieszkaricow Zielonej
Gory na obiekt Jadtodzieini, na jej idey zapobiegania marnowaniu zywnosci. Szafa zostanie
oklejona kolorowymi motywami i hastami zachecajacymi do refleksji nad marnowaniem
jedzenia.
Ozywienie szafy, to takze oznaczenie jej, tak, aby byta rozpoznawana przez mieszkaricow.
Szafa zostanie oznaczona szyldem, wykonanym z ptyty typu DIBOUD i ptyty STYRODUR.
Na szyldzie zostanie zamieszczony napis „Jadtodzielnia".
•

gdzie bedzie realizowana inicjatywa lokalna:

Inicjatywa lokalna bydzie realizowana przy ul. Moniuszki 35 ; Zielona Gora (adres Jadtodzieini)
•

w Jakim czasie bydzie realizowana inicjatywa lokalna:

Termin realizacji zadania: 24.09 - 30.11. 2018 rok
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•

kto b^dzie realizowat zadanie:

Zadanie zrealizuj^ wolontariusze ze spotdzieini socjalnej „Cuda Wianki" i z Jadtodzieini - razem
5 osob. Wyliczono, ze praca zajmie im tacznie 88 godzin. Stawka za jedn^ godzin^ pracy wynosi
20,00 zl (ustalono j^ w oparciu o ceny rynkowe za pracy o porownywalnym charakterze).
Wartosc pracy wolontariuszy rowna siy zatem 1 760,00 zt.

•

wskaz w jaki sposob zadanie jest spojne z celami miasta wynikajqcymi ze Strategii
Rozwoju Miasta, Wieloletni^ Prognoz^ Finansow^ Miasta lub innych szczegolnych
dokumentow strategicznych i planistycznych:

Jednym z priorytetow Strategii Rozwoju Miasta Zielona Gora opracowanym na lata 2012 2022, jest tworzenie warunkow do rozwijania aktywnosci obywatelskiej, budowanie poczucia
wspolnoty wsrod mieszkaricow, co ma znaczenie dla rozwoju miasta,
Jadtodzielnia jest oddolnym ruchem, opartym na wolontariacie. Dziata na rzecz
niemarnowania jedzenia. Jest to ruch, ktory przyczynia siy do budowania wspolnoty wsrod
mieszkaricow. Tworz^c w przestrzeni publicznej miejsce, otwarte dla kazdego, Jadtodzielnia
wptywa nie tyIko na zapobieganie marnowania zywnosci, ale takze i na budowanie zaufania
spotecznego. Jadtodzielnia zostata bowiem utworzona przez mieszkaricow Zielonej Gory
dla mieszkaricow Zielonej Gory. Obiekt jest wspolny, a to uczy odpowiedzialnosci, wspolnej
troski o to miejsce. Zdarza siy, ze wolontariuszki Jadtodzieini doswiadczaj^ wspotpracy
z osobami, ktore przychodz^ do Jadtodzieini, aby zabrac cos do jedzenia. Osoby takie
pomagaj^ uktadac towar w szafie, ktory wolontariuszki dostarczajq do Jadtodzieini, nawiqzujq
siy rozmowy, ktore inspirujq do wspotpracy, wymiany doswiadczeri. Z jednej strony uprawiane
jest ratowanie zywnosci przed wyrzuceniem, a z drugiej buduj^ siy relacje miydzy ludzmi.
Przyczynia siy to do wzmacniania wiyzi spotecznych i budowy poczucia tozsamosci.
Tworzq siy takze nowe sieci spoteczne - Jadtodzielnia, realizuj^c swoje zadania na rzecz
niemarnowania zywnosci, udziela siy w przestrzeni publicznej. Przyktadem moze bye
uczestniczenie w Festiwalu Innowacji Spotecznych, organizowanym przez
„Partycypacja"

i

Instytut

Socjologii

Uniwersytetu

Zielonogorskiego,

Fundacjy

wspotpraca

ze spotdzielniami socjalnymi „Zielone Oko" i „Cuda Wianki", ale takze i przygotowany przez
Jadtodzielniy ,,Piknik S^siedzki". Jest to zatem aktywnosc oparta na kontaktach z innymi
inicjatywami, gdzie wystypuje dzielenie siy doswiadczeniem i dobrymi praktykami.

Wszystko razem stanowi mat^ cegietky w budowie spoleczeristwa obywatelskiego.
Przedstawione powyzej przyktady wskazuj^, ze dziatalnosc Jadtodzieini wpisuje siy w cele
miasta Zielona Gora.
•

Jakie ma bye i jak ma wygl^dac wsparcie ze strony Miasta:

Zakup i przekazanie materiatow do renowacji i ozywienia szafy.
•

Podaj informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniajqcych
wykonanie zadania oraz o posiadanych wtasnych srodkach i wysokosci srodkow
finansowych uzyskanych na realizacjy tego zadania z innych zrodet:

^rodki wtasne: zasoby wtasne (sita robocza) oraz maszyny i urz^dzenia.
Wykonanie zadania

podjyii wolontariusze ze spotdzieini socjalnej

„Cuda Wianki"

i wolontariusze Jadtodzieini. Spotdzielnia socjalna „Cuda Wianki" gwarantuje udostypnienie
swoich maszyn i urz^dzeri do wycinania odpowiednich formatow ptyt oraz wykonanie
nadrukow i montaz catosci. Wyliczono, ze praca zajmie im tacznie 88 godzin. Koszt robocizny
przy renowacji i ozywieniu Jadtodzieini tacznie z udostypnieniem maszyn i narzydzi zostat
wyceniony na 2 310,00 zt^. Jezeli Miasto Zielona Gora pozytywnie rozpatrzy niniejszy
wniosek, to rozeznania, wyboru i zakupu materiatow do renowacji i ozywienia Jadtodzieini,
podejmie siy takze spotdzielnia socjalna „Cuda Wianki" (poczynita ona juz pierwsze krokl
w rozeznaniu rynku).

Pkt. 2 Znaczenie realizacji zadania publicznego dla spotecznosci lokalnej - efekt
spoteczny
(w tym miejscu opisz jal<ie potrzeby/problemy spotecznosci lokalnej zostan^ zaspokojone/rozwi^zane w wyniku
realizacji zadania. Wskaz rezultaty zadania. OkresI liczb^ mieszkaricow, ktorzy odnios^ korzysci z realizacji
inicjatywy lokalnej. W przypadku zadania inwestycyjnego podaj koszt inwestycji w przeliczeniu na mieszkarica
zameldowanego w bezpo^rednim otoczeniu inwestycji. Podaj informacje o dotychczasowej dziatalnosci
wnioskodawcy w zakresie, ktorego zadanie dotyczy.)

•

Dziatalnosc Jadtodzieini na rzecz zaspokajania potrzeb spotecznosci lokalnej:

Jadtodzielnia

podczas

swojej

rocznej

dziatalnosci

otrzymata

wiele

komunikatow

od mieszkaricow Miasta, ze jest to inicjatywa bardzo pozyteczna i potrzebna. Nastypuje tutaj
naturalna wymiana zywnosci pomiydzy tymi, ktorzy majq jej w nadmiarze i zamiast wyrzucic,
mogq przyniesc j ^ do szafy przy ul. Moniuszki 35, a tymi, ktorzy owej zywnosci potrzebujq.
^ Szczegdfowe informacje na temat zaangazowania wnioskodawcdw w realizacji zadania publicznego
przedstawia punkt 5 niniejszego wniosku

Szafa opatrzona jest instrukcj^, ktora mowi, jakie artykuty zywnosciowe mozna przyniesc,
a jakich nie mozna przynosic, tak, aby osoby korzystajqce z przekazywanego jedzenia nie
ucierpiaty na zdrowiu. Ide^ Jadtodzieini jest przede wszystkim zapobieganie marnowaniu
zywnosci.
Jakie potrzeby spotecznosci lokalnej zaspokaja szafa ustawiona przy ul. Moniuszki 35?
Jadtodzielnia dedykowana jest wszystkim osobom, niezaleznie od ich statusu materialnego czy
pozycji spotecznej. Jestesmy jednak ci^gle spoteczeristwem na dorobku i nie da siy ukryc,
ze osob potrzebujqcych i mniej zamoznych jest bardzo duzo. To one w najwiykszym stopniu
korzystaj^ z przynoszonych do szafy artykutow zywnosciowych. Jadtodzielnia wypetnia tu
bardzo wazng roly. Osoby biedne zabierajqce zywnosc przychodz^ do Jadtodzieini
dedykowanej wszystkim, niezaleznie od ich potozenia materialnego. Sprawia to, ze nie czujq
siy one stygmatyzowane biedq. Jadtodzielnia dziataj^c na rzecz niemarnowania zywnosci,
przyczynia siy zatem do waiki ze stygmatyzacj^ biedy. Jest to istotna rola, jak^ odgrywa ta
inicjatywa w zaspokajaniu potrzeb spotecznosci lokalnej.
Inn^, rownie wazn^ rolq, jest wptywanie na swiadomosc spotecznosci lokalnej. Dziatania
Jadtodzieini sktaniaj^ bowiem nad refleksjq, ze marnowanie jedzenia, to nie tyIko strata
pieniydzy, ale takze marnowanie wody i energii na jego wytworzenie i dystrybucjy. Wszystko
to razem przyczynia siy do budowania uwaznosci i swiadomego zaspokajania potrzeb
konsumenckich. Podczas pikniku sqsiedzkiego, zorganizowanego w czerwcu, br., dla
mieszkaricow Miasta, wolontariusze rozdawali ulotki edukacyjne zawieraj^ce informacje na
ten temat. Przekazywane byty takze porady, jak zagospodarowac resztki jedzenia, tak aby ich
nie wyrzucac.
Inicjatywa Jadtodzieini

przyczynia

siy

takze

do zaspokajania

potrzeby kontaktow

miydzyludzkich, s^siedzkich - dato siy to zauwazyc podczas wymienionego juz pikniku
sqsiedzkiego, zorganizowanego w czerwcu w Parku Kolei Szprotawskiej. Piknik pokazuje
bowiem, ze mozna spydzic czas na swiezym powietrzu, razem z rodzin^ i innymi ludzmi.
Podsumowujqc - do najwazniejszych potrzeb spotecznosci lokalnej, jakie zaspokaja
inicjatywa Jadtodzieini,

nalezq: edukacja w zakresie nie marnowania jedzenia;

przeciwdziatanie stygmatyzowaniu biedy oraz potrzeba wzmacniania wiqzi i kontaktow
mi^dzyludzkicti.
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•

Rezultaty zadania:

Renowacja i ozywienie jadtodzielnianej szafy pozwoli na przedtuzenie jej zywota, a co za tym
idzie, pozwoli grupie wolontariuszy z Jadtodzieini, na kontynuacjy

swoich celow.

Dofinansowanie projektu przez Prezydenta Miasta umozliwi Jadtodzieini realizowac swoje
zadania, zwiqzane z propagowaniem i edukowaniem na rzecz niemarnowania jedzenia. Szafa
zostanie wzmocniona, tak by mogta stuzyc mieszkancom Miasta, jak najdtuzej. Wybrane
zostaty bardzo trwate materiaty, co daje gwarancjy na wieloletnie korzystanie z tego miejsca.
Ponadto, ozywienie szafy sprawi, ze stanie siy ona bardziej widoczna dla Mieszkaricow. Bydzie
Im tatwiej j^ rozpoznac i zrozumiec, czemu stuzy.
Najwazniejszym rezultatem bydzie mozliwosc kontynuowania przez Jadtodzielniy tego,
CO udato jej siy zbudowac do tej pory. Wazne jest by nie zmarnowac dotychczasowego wktadu
i zaangazowania grupy wolontariuszy w idey niemarnowania zywnosci, co w praktyce
przektada siy na zaspokajanie wymienionych wczesniej potrzeb spotecznosci lokalnej Miasta
Zielona Gora.
•

Liczba mieszkaricow, ktorzy odnios^ korzysci z realtzowanej inicjatywy lokalnej:

Z obserwacji wolontariuszow wynika, ze liczba osob, ktore przychodz^ do Jadtodzieini aby
poczystowac siy jedzeniem, wynosi ok. 100 osob miesiycznie. Natomiast liczby przynoszqcych
jedzenie do Jadtodzieini szacuje siy na ok. 30 osob w ci^gu miesi^ca.
•

Koszt inwestycji w przeliczeniu na mieszkarica zameldowanego w bezposrednim
otoczeniu inwestycji:

tqczny koszt inwestycji wynosi: 4 700,00 zt.
Liczba mieszkaricow zameldowanych w bezposrednim otoczeniu inwestycii:
Za bezposrednie otoczenie Jadtodzieini przyjyto nastypuj^ce ulice:
1) ul. Stanistawa Moniuszki
2) ul.lMaja
3) ul.Wisniowa
4) ul.Jaskotcza
5) ul. Ogrodowa
6) ul. Fabryczna
7) ul. Armii Krajowej
8) ul. Szarych Szeregow
9) ul. Powstaricow Warszawy

^

10) ul. Studzianki
11) ul. Morwowa
12) ul. Marii konopnickiej
Wyszacowano, ze liczba zameldowanych mieszkaricow przy powyzszych ulicach wynosi ok.
siedem tysiycy osob. Dzielic wyszacowano liczby zameldowanych mieszkaricow przez t^czny
koszt inwestycji, uzyskujemy wartosc 1, 49 zt.
Zatem

koszt

inwestycji

w przeliczeniu

na jednego

zameldowanego

mieszkarica

w bezposrednim otoczeniu inwestycji wynosi 1,49 zt,
•

Informacje o dotychczasowej dziatalnosci wnioskodawcy w zakresie, ktorego zadanie
dotyczy:

Jadtodzielnia dziata od 10 sierpnia 2017 roku. Skupia w swoich szeregach grupy wolontariuszy
licz^cq 17 osob. W celu propagowania niemarnowania zywnosci zostaty nawigzane
nastypuj^ce kontakty:
1) Polski Komitet Pomocy Spotecznej w Zielonej Gorze - udostypnit przestrzeri
do ustawienia jadtodzielnianej szafy.
2) Drukarnia KSERO EXPRESS STUDIO DRUKU CYFROWEGO - charytatywnie wydrukowali
ulotki informacyjne o Jadtodzieini i plakaty promujgce niemarnowanie zywnosci.
3) Miejski Zaktad Komunikacji - udostepnienie przestrzeni reklamowej dla plakatow
promujqcych niemarnowanie zywnosci w autobusach MZK.
4) Zielonogorski Osrodek Kultury - udostepnienie przestrzeni reklamowej dla plakatow
promuj^cych niemarnowanie zywnosci na stupach ogtoszeniowych.
5) Urz^d Statystyczny w Zielonej Gorze - udostepnienie artykutu promuj^cego
Jadtodzielniy i idey niemarnowania zywnosci na telebimie w siedzibie urzydu.
W przygotowaniu - utworzenie lokalnej Jadtodzieini na terenie urzydu statystycznego
oraz spotkanie chytnych pracownikow z wolontariuszami Jadtodzieini w celu blizszego
poznania idei i funkcjonowania Jadtodzieini.
6) Wtasciciele sklepow przy ul. Moniuszki (os. Winiarnia) - udostepnienie przestrzeni
reklamowej dla plakatow promujgcych niemarnowanie zywnosci.
7) Zarz^d Wspolnoty Mieszkaniowej „ANEDORA" - udostypnienie przestrzeni na
tablicach informacyjnych w blokach dla ulotek informacyjnych o Jadtodzieini.
8) Zaktad Gospodarki Komunalnej w Zielonej Gorze - charytatywnie przekazall
Jadtodzieini pojemnik na bioodpady.

9) Twoj Zielony Targ w Ochli - udostypnienie przestrzeni reklamowej oraz utworzenie
lokalnej Jadtodzieini na terenie Targu, sk^d zywnosc przewozona jest do punktu
gtownego przy ul. Moniuszki 35.
Ponadto, Jadtodzielnia wspotpracuje z dwiema Spotdzielniami Socjalnymi:
Zielone Oko - udostypniaj^ przestrzeh na potrzeby zebrari wolontariuszy Jadtodzieini.
Cuda Wianki - wykonaj^ zadanie renowacji i ozywienia Jadtodzieini.
Jadtodzielnia uczestniczyta takze w spotkaniach propagujacych inicjatywy spotecznosci
lokalnej :
Projekt KOMPAS-prezentacja Jadtodtodzieini i Idei niemarnowania zywnosci.
Festiwal Innowacji Spotecznych - przedstawienie Jadtodzieini gronu uczestnikom festiwalu.
Udziat w festiwalu wskazuje na duze zapotrzebowanie informacji w zakresie niemarnowania
zywnosci.
Osrodek Wsparcia Ekonomii Spotecznej - udziat wolontariuszy Jadtodzieini w szkoleniu
z zakresu realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Jadtodzielnia zorganizowata takze piknik sqsiedzki w czerwcu br. w Parku Kolei Szprotawskiej,
podczas ktorego propagowata niemarnowanie zywnosci. Przygotowano

poczystunek

z uratowanej przed wyrzuceniem zywnosci. Zespot bybniarski „7 Minut Przerwy" i spiewaczki
„Grupa Drewno" dali charytatywny koncert. Zorganizowano takze stoisko dla najmtodszych
(bariki mydlane; kredki; pitki do gry).
Jadtodzielnia jest w statym kontakcie z lokalnymi mediami.
Na CO dzieri wolontariusze odbierajq zywnosc od osob/instytucji, ktore nie maj^ mozliwosci
dostarczenia jej do szafy. W czerwcu br. Anonimowy Darczyrica ufundowat Jadtodzieini nowg
lodowky. Wolontariusze pracuj^ takze

nad programem edukacyjnym

w zakresie

niemarnowania zywnosci dla najmtodszych i od wrzesnia br. wyrusz^ z nim do zielonogorskich
przedszkoli i szkot. Jadtodzielnia otrzymuje duzg ilosc komunikatow swiadcz^cych
o zapotrzebowaniu na takq tematyky. Jadtodzielnia

pracuje takze nad udziatem

w tegorocznym Winobraniu (punkt informacyjny). A w sierpniu br. wezmie takze udziat
w „Pchlim Targu" organizowanym przez Spotdzielniy Socjaln^ „Zielone Oko". Jest to
inicjatywa, z ktorej dochod zostanie przeznaczony na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych
Zwierzgt w Zielonej Gorze. Podczas imprezy Jadtodzielnia zorganizuje punkt informacyjny
o swojej dziatalnosci.
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Podsumowujqc dziatalnosc Jadtodzieini, podkreslic nalezy, ze na przestrzeni roku udato siy jej
rozwinqc inicjatywy niemarnowania zywnosci. Dziyki nawiqzanym kontaktom, komunikat
trafit do mieszkaricow miasta. Jadtodzielnia posiada takze plany na przysztosc.

Pkt. 3 Opis stanu przygotowania lub realizacji zadania publicznego:
(Czy projekt realizacji zadania publicznego uzgodniono z jego potencjalnymi odbiorcami, czy zat^czono
harmonogram prac, czy za^czono kosztorys lub wykonano rozeznanie rynku, czy uzyskano decyzje lub
uzgodnienia niezbydne do realizacji zadania publicznego, czy zatqczono dokumenty potwierdzajqce uprawnienia
specjalistow lub doswiadczenie innych osob bior^cych udziat w 3)realizacji zadania publicznego, czy zat^czono
projekty, mapy, plany, makiety lub scenariusze potrzebne do realizacji zadania publicznego, czy uzyskano
informacje o stanie prawnym nieruchomosci, na ktorej ma bye realizowane zadanie publiczne, czy
przeprowadzono pilotaz lub prob^ dziatah)

1) Zatqczono harmonogram prac (pkt.4 wniosku)
2) Zatqczono kosztorys (pkt.5 wniosku)
3) Dokonano rozeznania rynku w zakresie doboru materiatow i ich cen. Czynnosc ty
przeprowadzit wykonawca projektu.
4) Szafa miesci siy na terenie Polskiego Komitetu Pomocy Spotecznej - kierownik tej
instytucji Pan Zbigniew Pydziriski wspiera Jadtodzielniy i wyraza zgody na prace
renowacyjne.
5) Wykonawcq zadania publicznego jest spotdzielnia socjalna „Cuda-Wianki" w Zielonej
Gorze. Dziatalnosc spotdzieini ma charakter innowacyjny poniewaz potrafi pogodzic
bardzo odmienne i z pozoru sprzeczne cele tj; zysk i dziatalnosc rynkowq, z celami
spotecznymi. Gtownym celem spotdzieini jest reintegracja osob zagrozonych
wykluczeniem spotecznym, poprzez prowadzenie wspolnego przedsiybiorstwa oraz
umozliwienie osobom bezrobotnym i niepetnosprawnym aktywizacjy zawodowq.
Wykonawca zadania ma doswiadczenie w pracy z drukami i drewnianymi dekorami.
Renowacja i ozywienie Jadtodzieini bydzie dla wykonawcy jednym z wielu, tego typu
zadari, ktore podejmuje w swojej codziennej dziatalnosci.
6) Do wniosku nie zatqczono planow i map - zadanie renowacji i ozywienia Jadtodzieini
nie wymaga szczegotowych map i makiet. Projekt polega na wzmocnieniu szafy ptytq
typu DIBOUD, wykonaniu szyldu z tejze ptyty oraz nadrukowaniu nosnych haset,
sktaniajqcych do refleksji nad marnowaniem jedzenia.
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Pkt. 4 Harmonogram realizacji przedsiewziecia
Lp.
Nazwa zadania
1 Zakup materiatow
Projektowanie haset informacyjnych
2
0 Jadtodzieini
3 Wykonanie nadruku na ptytach
4 Wykonanie szyldu
Przymocowanie ptyt do szafy i montaz
5
szyldu

Rozpoczycie
24.09. 2018

Zakoriczenie
4.10.2018

5.10.2018

15.10.2018

16.10.2018
5.11.2018

31.10.2018
16.11.2018

19.11.2018

30.11.2018

Pkt. 5 Szacowane zaangazowanie wnioskodawcdw w realizacji zadania
publicznego
Wktad pracy spotecznej
(wartosc godzin pracy spotecznej nalezy okre^lic w odniesieniu do ceny rynkowej za pracy
0 porownywalnym charakterze)

Lp.

Rodzaj pracy
spotecznej

Liczba osob
zaangazowanych

Liczba
godzin na
osoby

Stawka za 1
godziny

Lqczna
wartosc

Rozeznanie, wybor
i zakup materiatow
Projektowanie haset
informacyjnych
0 Jadtodzieini
Wykonanie nadruku
na ptytach

1

4

20,00

80,00

2

5

20,00

200,00

2

5

20,00

200,00

4

Wykonanie szyldu

2

16

20,00

640,00

5

Przymocowanie ptyt
do szafy i montaz
szyldu

2

16

20,00

640,00

tqczna wycena pracy spotecznej:

1760,00

1
2
3

Wktad rzeczowy
udostypnienie maszyn i narzydzi
Ustuga wydruku na folii samoprzylepnej
(cena wydruku na folii samoprzylepnej wynosi 25,00 zt za lm2;
przeznaczano do wydruku 10m2 folii samoprzylepnej)
tqczna wycena wktadu rzeczowego:

Wartosc
300,00
250,00
550,00

Wktad finansowy

Wartosc

Nie posiadamy

0

Catkowity koszt po stronie wnioskodawcdw:

2310,00

(suma wartosci wktadu pracy spotecznej, rzeczowego oraz finansowego)
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Pkt. 6 Szacowane zaangazowanie rzeczowe lub finansowe Miasta
Zielonej Gory w realizacji zadania publicznego
Zaangazowanie finansowe Miasta Zielonej Gory
Lp.
1
2
3
3
4

Opis
Pokrycie kosztow zakupu nastypujqcych materiatow do renowacji
i ozywienia jadtodzielnianej szafy:
Ptyta typu „DIBOUD" do wzmocnienia szafy; cena za lm2 wynosi
100,00 zt; potrzebna ilosc: 20m2
Folia samoprzylepna do wydruku (do ozywienia szafy); cena za
lm2 wynosi 12,00 zt, potrzebna ilosc: 10m2
Ptyta typu „DIBOUD" do wykonania szyldu; cena za lm2 wynosi
100,00 zt, potrzebna ilosc: lm2
Polistryren ekstrudowany (potocznie „styrodur") do wykonania
szyldu; cena za lm2 wynosi 70,00 zt; potrzebna ilosc: lm2
Koszt transportu

Kwota
2000,00
120,00
100,00
70,00
100,00

Zaangazowanie rzeczowe Miasta Zielonej Gory
Wartosc

Opis
Brak zapotrzebowania na zaangazowanie rzeczowe

0,00

Catkowity koszt po stronie Miasta Zielonej Gory

2390,00

Catkowity koszt realizacji zadania publicznego: 4 700,00 zt
(suma catkowitego kosztu po stronie wnioskodawcow i Miasta Zielonej Gory)
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