UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie 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
2. Tryb, w którym złożono ofertę

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1)

5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz
języka regionalnego
16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji

4. Tytuł zadania publicznego

Wielokulturowość mieszkańców Suwałk w 30-leciu XX wieku

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2016-10-01

Data
zakończenia

2016-12-22

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby
oraz adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
nazwa: Stowarzyszenie Twórczych Seniorów "rozłogi" w Suwałkach
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000619317
adres siedziby: Teofila Noniewicza 71 pokój 110, 16-400 Suwałki, poczta: Suwałki
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: jerzysidor@poczta.onet.pl; beworan@wp.pl, telefon:
508850334; 500581723
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Jerzy Kazimierz Sidor, adres e-mail: jerzysidor@poczta.onet.pl,
telefon: 508850334
Bogdan Byczkowski, adres e-mail: beworan@wp.pl, telefon:
500581723

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Stworzenie scenariusza i wyreżyserowanie spektaklu zatytułowanego „ZAKŁAD – z ambrotypów suwalskich” w oparciu o
książkę Macieja Ambrosiewicza „Sztetl z długą ulicą” oraz inne materiały archiwalne, w tym fotografie z zachowanych
„szkiełek” - ambrotypów. W celu przybliżenia społeczności suwalskiej, a zwłaszcza młodzieży, sytuacji społecznoobyczajowej i ekonomicznej Żydowskich kobiet mieszkających w Suwałkach w latach 30 tych XX w. Ich związkach z
Polakami i innymi narodowościami zamieszkującymi w tych latach miasto. Premiera spektaklu odbędzie się w
Restauracji „Na Starówce” w Suwałkach w grudniu 2016 roku. Zostanie także wydana ulotka ze zwrotami w jidysz
używanymi podczas spektaklu. Po spektaklu autorzy i realizatorzy spotkają się każdorazowo z publicznością aby
odpowiadać na pytania i dyskutować o spektaklu.
W grupie odbiorców będą nie tylko seniorzy, ale także suwalska młodzież.
Cel realizacji zadania
2. Zakładane rezultaty spektaklu pt. zatytułowanego „ZAKŁAD – z ambrotypów suwalskich” to:
- zwiększenie wiedzy Suwalczan o historii przedwojennej społeczności Żydowskiej miasta.
- przeciwdziałanie ksenofobii i rasizmowi,
- zebranie wspomnień o Żydach i wydanie ich w formie broszury,
- integracja pokoleniowa,
- edukacja w zakresie wielokulturowości, zwłaszcza młodszego pokolenia.
Miejsce realizacji zadania
Restauracja "Na Starówce" w Suwałkach
Grupa odbiorców zadania
Seniorzy i młodzież miasta Suwałk
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Obsługa techniczna i księgowa jako wolontariat

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
2. Zakładane rezultaty spektaklu pt. zatytułowanego „ZAKŁAD – z ambrotypów suwalskich” to:
- zwiększenie wiedzy Suwalczan o historii przedwojennej społeczności Żydowskiej miasta.
- przeciwdziałanie ksenofobii i rasizmowi,
- zebranie wspomnień o Żydach i wydanie ich w formie broszury,
- integracja pokoleniowa,
- edukacja w zakresie wielokulturowości, zwłaszcza młodszego pokolenia.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity(zł)

do poniesienia z
wnioskowanej
dotacji3) (zł)

do poniesienia ze
środków
finansowych
własnych, środków
pochodzących z
innych źródeł,
wkładu osobowego
lub rzeczowego4) (zł)

1

Honorarium współtwórcy
scenariusza spektaklu pt. „ZAKŁAD
– z ambrotypów suwalskich” a
zarazem animator spotkań po
spektaklowych z publicznością

3 500,00 zł

3 500,00 zł

0,00 zł

2

Honorarium - scenografii, reżyserii
spektaklu pt. „ZAKŁAD – z
ambrotypów suwalskich”

3 700,00 zł

3 700,00 zł

0,00 zł

3

Inne koszty: kostiumy oraz ZAiKS
(opracowanie muzyczne)

2 400,00 zł

2 400,00 zł

0,00 zł

9 600,00 zł

9 600,00 zł

0,00 zł

Koszty ogółem:
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Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i fizycznym;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
bezpieczenie społeczne.

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

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

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.
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3)
Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4)
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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