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Załączniki do rozporLądzl:nia Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016r. (poz. 570)

FUNDACJA
PRZESTRZEŃ KULTU
NIP 6631870305

r.

Załącznik
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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

/

l.I"

1.v

P. UCZENIE co do s osobu wełniania

~

fertę należy wypełnić

raz

wyłącznie

ofert

:

w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami

umieszczonymi

przy poszczególnych

polach

w przypisach.

aznaczenie

gwiazdką,

np.: "pobieranie*

jniepobieranie*"

oznacza, że należy skreślić niewłaściwą

odpowiedź,

pozostawiając

prawidłową. Przykład: "f3tIl3ieFaRie* jniepobieranie*".

I. Podstawowe

informacje

1. Organ administracji

o złożonej ofercie
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów.

publicznej,

do którego adresowana

jest oferta

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

2. Tryb, w którym złożono ofertę

publicznego

j

o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego')

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

4. Tytuł zadania publicznego

LIDERFOKU5- obiektywnie i naturalnie o ludziach Suchedniowa.
Data

2

5. Termin realizacji zadania publicznego

II. Dane oferenta
1. Nazwa oferenta

)

.

[10.06.2018

[ Data.

.

.

ł

13o.oa.2018

zakonczenla

rozpoczęcia

(-ów)
(-ów), forma prawna,

numer Krajowego

Rejestru Sądowego

lub innej ewidencji}

adres siedziby oraz

adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
Fundacja Przestrzeń Kultury K3. Nr KR5: 0000542583 ul. RzecznalO, kod 27-215 Parszów, NIP 6631870305
REGON: 36077540000000 Data wpisu 13.02.2015
2. Inne dodatkowe

dane kontaktowe,

tym dane osób upoważnionych

w

do

składania wyjaśnień dotyczących oferty (np.

Krzysztof Szczygieł, t. 505008880, kontakt@przestrzenkultury.pl

numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego
proponowanego
do realizacji wraz ze wskazaniem,
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego
do wykorzystania wkładu

w szczególności celu, miejsca
osobowego lub rzeczowego

jego

Cel/idea projektu
Korzystając z aktywności i różnorodności działań liderów, grup - organizacji, (w tym stowarzyszeń) kreujących
życie społeczności lokalnej w wymiarze społecznym, kulturalnym,
gospodarczym w Gminie Suchedniów,
pragniemy zrealizować projekt polegający na: wykreowaniu wizerunku poszczególnych
grup-organizacji, ora
'ego rejestracji w postaci powstałego w trakcie zadania materiału fotograficznego,
ukazującego różnorodność,
charakterystykę,
otografowanych,

kreatywność,

indywidualizm,

poczucie

humoru,

wspólnoty,

pozytywną

energię ...

we wspólnym projekcie.

Projekt jest więc przedsięwzięciem

o charakterze

artystyczno-społecznym,

a jego głównym

celem jest integracja

l)

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

2)

publicznego i o wolontariacie.
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

1

i aktywizacja
rup -

lokalnych grup społecznych poprzez współtworzenie

będą tematem

współtwórcami

działań twórczych

artysty

- fotografika,

a jednocześnie

ww.

- poprzez swoją aktywność

dzieła.

adania
1) organizacja cyklu spotkań - sesji fotograficznych
wybór grup,
nawiązanie kontaktów
t-

sztuki. Uczestnicy projektu - członkowie

z lokalnymi grupami (min. 20 grup):

z liderami - zaproszenie do projektu,

uzgodnienie terminów/miejsca

spotkań/zasad współpracy,

wykonanie fotografii
2) opracowanie techniczne fotografii/wybór

najlepszych zdjęć/opracowanie

graficzne całości materiału wraz z

ppisem - w formie plików graficznych gotowych do druku (kalendarz- album).
3) opracowanie prezentacji multimedialnej z realizacji projektu
~a realizację projektu odpowiadają:
1) koordynator - członek Fundacji - na podstawie oświadczenia o pracy wolontarystycznej
pdpowiedzialny

za aspekty organizacyjno-logistyczne

na rzecz Fundacji,

i formalne (kalkulacja kosztów pracy: 18 grup x 3 godziny

l/grupa = 54 godziny x 30 zł 1620 zł.)
2) artysta - fotograf - na podstawie autorskiej umowy o dzieło w ramach projektu, odpowiadający
"otografii i ich kompleksowe opracowanie (kalkulacja kosztów: 20 grup x 100 zł = 2 000,00 zł).

za wykonanie

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

,

.

1)

wykonanie materiału fotograficznego składającego się z kilkudziesięciu (min. 20) fotografii grupowych
ludzi z suchedniowskich
grup-organizacji,
profesji. Fotografii wykreowanych
według indywidualnych
scenariuszy

i uzgodnień,

uwzględniających

- eksponujących

odmienność,

wyjątkowość

i szczególny

charakter prowadzonych działań społeczno-zawodowych tych grup, w Gminie Suchedniów.
Materiał fotograficzny będzie posiadał uniwersalną wartość z uwagi na wysoką jakość i walory artystyczne
wartość społeczną - sentymentalną,

dokumentalną

budującego lokalną tożsamość.
2) przygotowanie
i przekazanie,
wykorzystania
3)

i historyczną, jako wynik projektu

obrobionego

i gotowego

np. przy druku artystycznych suchedniowskich

do

druku

o charakterze

materiału

oraz

społecznym,

fotograficznego,

do

kalendarzy,

integracja i aktywizacja społeczności lokalnej wokół sztuki

IV. Szacunkowa

kalkulacja

kosztów

realizacji

zadania

publicznego

(w przypadku większej liczby kosztów

istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Koszt całkowity
(zł)

Rodzaj kosttu

-

do poniesienia

do poniesienia

z wnioskowanej

ze środków
finansowych
własnych, środków
pochodzących z
innych źródeł,
wkladu osobowego

dotacji'}
(zl)
Lp., ':

,

,

lub rzeczowego4)

(zl)
; obróbka

Wykonanie
autorska

-,

materiału fotograficznego

2000,00

2000,00

0,00

1620,00

00,00

1620,00

umowa o dzieło

Koordynacja

projektu

Koszty ogółem:

Oświadczam(-y),

-

3620,00

1620,00

2000,00

że:

3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10000 zł.
4)W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

2
I

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
w ramach składanej oferty przewidujemy l3el3ieraAie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3} wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
4) oferent*/efe.fe.Aeł. składający niniejszą ofertę nie zalega (ją)*/lalega (ją). z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
5) oferent*/efereAEi. składający niniejszą ofertę nie zalega (ją)*jzalega (ją). z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia spo zne.
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(podpis osoby upo
lub podpisy osób
ważnionych
do składania oświ~dczeń woli w imieniu oferenta)

PlłZESTRZ£1Q KULTURY

NIP 6631870305
Data 12.04.2018

Załacznik:
W przypadku, gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
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