Załącznik nr 1 do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)

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 jest adresowana oferta
2. Rodzaj zadania publicznego

Prezydent Miasta Zielona Góra

1)

Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

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

ZIELONOGÓRSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE „CIVILITAS”, STOWARZYSZENIE OPP, KRS:0000020187,
UL. BOH. WESTERPLATTE 27/103, 65-034 ZIELONA GÓRA, www.civilitas.org.pl ,
Adres do korespondencji: ul. Chopina 15a, 65-031 Zielona Góra (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)
2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu,
adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego

2. Termin realizacji zadania
2)
publicznego

Nauczanie języka polskiego jako obcego przy zastosowaniu
tablicy interaktywnej

Data
rozpoczęcia

25.04.2019

Data
zakończenia

15.07.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
1. Zadanie publiczne Nauczanie języka polskiego jako obcego przy zastosowaniu tablicy interaktywnej zostanie
zrealizowane poprzez:
1) zakup (w komplecie technicznym z oprogramowaniem) tablicy interaktywnej i jej zainstalowanie w sali dydaktycznej
Instytutu Filologii Polskiej UZ przy al. Wojska Polskiego 69 w Zielonej Górze;
2) zestaw będzie wykorzystywany w nauczaniu języka polskiego jako obcego jako przedmiot służący realizowaniu
projektów edukacyjnych we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego;
3) celem zastosowania tablicy interaktywnej jest m.in. zwiększenie efektywności nauczania, skrócenie czasu dla uzyskania
podstawowych kompetencji językowych przez cudzoziemców i zwiększenie liczby uczestników zajęć edukacyjnych;
4) projekty mają i będą miały charakter interkulturowy, w zamierzeniu mają wpływać na poziom integracji społecznej
poprzez dynamiczne ujmowanie tożsamości językowej uczestnika, poszanowanie jego języka i poczucia przynależności
narodowej i kulturowej. To działanie ma na celu projektowanie pozytywnych relacji w środowisku językowym poprzez
zrozumienie, naukę i współdziałanie.
2. Realizacja zadania jest także odpowiedzią na rosnące potrzeby Miasta Zielonej Góry i województwa lubuskiego
w zakresie wspierania przez edukację rozwoju kompetencji komunikacyjnych cudzoziemców, ale również przygotowanie
metodyczne nauczycieli do pracy z dziećmi obcojęzycznymi, w tym powracającymi z zagranicy dziećmi polskimi.
3. Zestaw interaktywny będzie wykorzystywany m.in. do już rozpoczętego zadania, jakim jest trzyletni projekt Słucham,
rozumiem, działam. Poszerzanie kompetencji językowych cudzoziemców w celu zapobiegania alienacji społecznozawodowej i kolejnych zadań.
4. Wkład osobowy to udział merytoryczny i techniczno-organizacyjny członków ZTE „Civilitas” i nauczycieli akademickich
na etapie przygotowania i wdrożenia projektu.
5. Wkład rzeczowy to przede wszystkim bezpłatne udostępnienie sali dydaktycznej przez Wydział Humanistyczny
Uniwersytetu Zielonogórskiego, niektórych materiałów, pozostałych pomocy dydaktycznych oraz sprzętów potrzebnych
do wykonania zadania.
___________________________
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.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość
docelowa)

1. Zakup tablicy interaktywnej –
do sali dydaktycznej do nauczania
języka polskiego jako obcego.

1. Zakup jednej tablicy interaktywnej
(w komplecie technicznym z
oprogramowaniem).

2. Zainstalowanie tablicy
interaktywnej.

1. Unowocześnienie jednej sali
dydaktycznej Instytutu Filologii
Polskiej UZ do aktywnego nauczania
j. polskiego jako obcego.
1. Wykorzystanie programu nauczania
j. polskiego do nauczania osób
obcojęzycznych w okresie trwania
projektu w trzech grupach
projektowych łącznie w czasie 90
godzin zajęć.
1. Szkolenie – instruktaż obsługi tablicy
interaktywnej dla nie mniej niż 3 osób.

3. Zakup i korzystanie z programu
nauczania j. polskiego na tablicę
interaktywną.

4. Szkolenie – instruktaż obsługi tablicy
interaktywnej.

5. Trwałość zadania Nauczanie języka
polskiego jako obcego przy
zastosowaniu tablicy interaktywnej.

1. Zestaw interaktywny będzie
wykorzystywany m.in. do już
rozpoczętego zadania, jakim jest
trzyletni projekt Słucham, rozumiem,
działam. Poszerzanie kompetencji
językowych cudzoziemców w celu
zapobiegania alienacji społecznozawodowej i kolejnych zadań.

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika
1. faktura za zakup.

1. Oznakowanie ze wskazaniem źródła
wsparcia (naklejka), dokument
z wykonania instalacji.
1. Fakturta za zakup programu.
2. Oświadczenie o przeprowadzonych
zajęciach.
3. Plan zajęć.
4. Zdjęcia.
1. Kopie zaświadczeń o udziale
w szkoleniu.
2. Lista obecności.
1. Wspólne Oświadczenie Beneficjenta
projektu – Uniwersytetu
Zielonogórskiego i Partnera w
projekcie – Zielonogórskiego
Towarzystwa Edukacyjnego „Civilitas”
o umowie na realizację zadania.

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz
zasobów, które będą wykorzystane w realizacji zadania
Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas” zostało zarejestrowane w marcu 1997 roku. Jest organizacją pożytku
publicznego. Prowadzi edukację dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk, głównie w przedszkolach szkołach
i placówkach oświatowych. Głównym przedmiotem jest edukacja o prawach i wolnościach człowieka (dziecka),
o demokracji, samorządności, antydyskryminacji, integracji europejskiej itp.
W ostatnich latach zrealizowano projekty edukacyjne we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Poniższe projekty mały charakter pilotażowy i przyczyniły się do zdobycia doświadczenia w nauczaniu
języka polskiego, jako obcego, a cudzoziemcom ułatwiły poznanie polskiej kultury, asymilację w Zielonej Górze
i województwie lubuskim.
Język oknem na świat; Z komunikacją ku integracji; Dwa kroki do integracji: kultura i język - trzy projekty realizowane
we współpracy Z Wydziałem Humanistycznym – Instytutem Filologii Polskiej przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego
2016-2018.
Słucham, rozumiem, działam. Poszerzanie kompetencji językowych cudzoziemców w celu zapobiegania alienacji
społeczno-zawodowej - Uniwersytet Zielonogórski w partnerstwie z ZTE „Civilitas” . Projekt startuje w marcu 2019 roku
do końca 2021 roku dla 15 grup projektowych. W każdej grupie przewidziano tematykę praw człowieka.
Realizacja zadania jest także odpowiedzią na rosnące potrzeby Miasta Zielonej Góry i województwa lubuskiego w zakresie
wspierania przez edukację rozwoju kompetencji komunikacyjnych cudzoziemców, ale również przygotowanie metodyczne
nauczycieli do pracy z dziećmi obcojęzycznymi, w tym powracającymi z zagranicy dziećmi polskimi.
Wkład osobowy to udział merytoryczny i techniczno-organizacyjny członków ZTE „Civilitas” i nauczycieli akademickich
na etapie przygotowania i wdrożenia projektu, w tym koordynowanie wdrożeniem – 400,00 PLN – , 80,00 PLN – obsługa
księgowa wolontariat/ środki własne
Wkład rzeczowy to przede wszystkim bezpłatne udostępnienie sali dydaktycznej przez Wydział Humanistyczny –
1.800,00PLN, niektórych materiałów, pozostałych pomocy dydaktycznych oraz sprzętów potrzebnych do wykonania
zadania.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.
1.
2.
3.
4

Rodzaj kosztu
Koszt 1
Zestaw interaktywny
Koszt 2
Program nauczania j. polskiego na tablicę
interaktywną
Koszt 3
Montaż zestawu interaktywnego sali dydaktycznej
Koszt 4

Wartość
PLN
5.490,00
499,00
261,00
250,00

Z dotacji

Z innych
źródeł

5.
6.

Szkolenie – instruktaż obsługi tablicy interaktywnej
dla kilku osób.
Koszt 5
Obsługa księgowa
Koszt 6
Koordynowanie wdrożeniem projektu

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

80,00
400,00
6.980,00

6.500,00

480,00

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)* 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*;
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.

Zielona Góra, data: 02. 04. 2019 r.

.................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

