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)

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

Flash mob integrujący- roztańczyć życie.

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2016-08-16

Data
zakończenia

2016-11-08

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: "Ja i Ty" stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000420188
adres siedziby: Por. Łagody, 18-400 Łomża, poczta: Łomża
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: stowarzyszeniejaity@gmail.com, telefon: 664 868 313
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Katarzyna Kuklińska, adres e-mail: stowarzyszeniejaity@gmail.com,
telefon: 664 868 313

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
Ośrodki kulturalne w mieście posiadają niewielką ofertę atrakcyjnych zajęć ruchowo-tanecznych, na bazie zumby, fitness
dance itp. oraz instruktorów. Natomiast ci, którzy są prowadzą zajęcia odpłatne. Efekt tego jest taki, że wiele dzieci i
młodzieży a zwłaszcza osoby z niepełnosprawnością, nie korzystają z tego typu aktywnej rozrywki, - mało tego nie mają
świadomości że coś takiego istnieje.
Rozchwiana psychomotoryka zaburza obraz samego swojego ciała i utrudnia społeczne funkcjonowania. W celu
udokumentowania tej tezy, chcemy zaprosić grupę tancerzy z Ruminii oraz wspólnie zrealizować pokaz ruchowotaneczny oraz pokazać integrację społeczną poprzez zrealizowanie flash mob'u. Realizatorami będą: instruktorzy
taneczni, młodzież oraz osoby z niepełnosprawnością oraz gościnna grupa tancerzy "Just Dance II" z miasta Brasov w
Rumunii.
Projekt „Flash mob integrujący - roztańczyć życie” polega na realizacji jednorazowych warsztatów ruchowo-tanecznych,
przygotowujących grupę osób (dzieci, młodzież, osoby z niepełnosprawością, seniorzy) lubiących taniec, do
przeprowadzenia spontanicznego wydarzenia tanecznego w przestrzeni publicznej, (np. centrum handlowym lub parku
miejskim) które ma zachęcić innych mieszkańców miasta do włączenia się do wspólnej zabawy tanecznej.

Cel realizacji zadania
Głównym efektem realizacji zadania jest edukacja ruchowo-taneczna uczestników projektu i mieszkańców miasta oraz
pokazanie, że taniec, ruch jest dobrym sposobem na pokonanie barier, kompleksów i wewnętrznych ograniczeń.
Spontaniczna akcja taneczna zrealizowana w przestrzeni miejskiej pod nazwą "Flash Mob Integrujący - roztańczyć życie"
- może stać się dla jej uczestników źródłem radości, zabawy i satysfakcji.
Celami szczegółowymi są:
1.
rozbudzenie aktywności ruchowo-tanecznej mieszkańców,
2.
opracowanie i zrealizowanie Fash mob'u w przestrzeni miejskiej, wspólnie z tancerzami tańca integracyjnego z
Rumunii,
3.
nowatorska formuła promocji miasta i jego mieszkańców w mediach ogólnopolskich,
4.
zachęcenie mieszkańców do wspólnej aktywności ruchowej połączonej z muzyką,
5. pokazanie, że społeczność lokalna potrafi tańczyć i bawić się na ulicy,
6.
ukazanie zasad integracji poprzez przeprowadzenie cyklu warsztatów ruchowo-tanecznych oraz realizację 1-2
akcji tanecznych,
7.
realizacja specjalnego pokazu tanecznego zaproszonej formacji tamecznej "Just Dance II"
8. popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu, np. poprzez taniec w grupie.
Z doświadczeń zebranych na podstawie takich akcji wynika, że ludzie chętnie włączają się w podobne projekty,
pragniemy więc zachęcić i zaangażować mieszkańców Łomży do wspólnej aktywności ruchowej połączonej z muzyką i
pokazać, że na ulicy, centrum handlowych, rynku miejskim, skateparku, itp. - też można tańczyć!
W każdym z nas, tkwi potencjał twórczy, a sztuką jest wydobycie go na zewnątrz i rozwinięcie. My, niniejszym projektem
chcemy jednorazowo roztańczyć miasto i jego mieszkańców.
Miejsce realizacji zadania
Miasto Łomża i okolice.
Grupa odbiorców zadania
Bezpośrednio projektem zostanie objętych 30 - 50 osób, w tym: młodzież szkolna, dzieci, osoby z niepełnosprawnością,
jak też zagrożone wykluczeniem społecznym, w przedziale wiekowym 15-65 lat, - mieszkańcy miasta oraz regionu. Dzięki
zaproszonej 20 osobowej grupie instruktorów i tancerzy tańca terapeutycznego z Rumunii, pośrednio projekt
oddziaływał będzie także na społeczność zagraniczną. Ze względu na tematykę i charakter projektu jego odbiorcami
będzie społeczność miejska, studenci, dzieci i młodzież. Planowana liczba adresatów i odbiorców projektu szacowana
jest na około 100 - 200 osób.
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Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Przygotowaniem i realizacją projektu zajmą się doświadczeni działacze Stowarzyszenia i specjaliści:
1). Katarzyna Kuklińska – pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w
Łomży, studentka specjalności pedagogika rewalidacyjna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w
Białymstoku, realizatorka i uczestniczka projektów z dziedziny kultury i sztuki. Koordynator i instruktor warsztatów
poetycko-teatralnych.
2). Sylwia Kraszewska - pedagog, instruktor fitness, nauczyciel tańca, absolwentka Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego
w Olsztynie, studentka pedagogiki o specjalizacji animacja turystyki i rekreacji, studentka podyplomowych studiów
Edukacja Taneczna Wydział Wychowania Fizycznego na Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w
Warszawie, absolwentka szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Bogaty dorobek dydaktyczny w zakresie pracy w
charakterze instruktora tańca i fitness.
Sprzęt nagłośnieniowy, kamera cyfrowa, telefony, drukarka, laptop, samochód osobowy, itp. a przede wszystkim zasób
wiedzy i doświadczenia w zakresie realizowanych zadań, które zostanie użyczone nieodpłatnie przez członków
Stowarzyszenia.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
1.
Realizacja pierwszego miejskiego Falsh mob’u w Łomży
2.
Promowanie form aktywnego spędzania wolnego czasu i alternatywnych rozrywek rekreacyjnych
realizowanych w przestrzeni miejskiej.
3 . Integracja społeczna środowiska osób z niepełnosprawnością poprzez wspólną, plenerową zabawę ruchowotaneczną
4.
Zwiększenie społecznej otwartości na nowe wyzwania, wiary we własne siły i możliwości.
5.
Wzajemne zrozumienie siebie i swoich potrzeb.
6.
Wzrost aktywności psychofizycznej i społecznej lokalnej społeczności.
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

Gaża instruktora tanecznego

800,00 zł

0,00 zł

800,00 zł

2

Koszty transportu

2 200,00 zł

2 200,00 zł

0,00 zł

3

Zakwaterowanie i wyżywienie
tancerzy i instruktorów

1 500,00 zł

900,00 zł

600,00 zł

4

Koordynator projektu

500,00 zł

0,00 zł

500,00 zł

5 000,00 zł

3 100,00 zł

1 900,00 zł

Koszty ogółem:

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.
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.............................................
.............................................
.............................................
(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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