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

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

2. Tryb, w którym złożono ofertę

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

4. Tytuł zadania publicznego

SPOTKANIE Z KULTURĄ WSCHODU -„ Piękno w różnorodności”

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2018-10-04

Data
zakończenia

2018-10-31

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 Chrześcijańska Godność
forma prawna: kościelna osoba prawna
KRS: 0000315571
adres siedziby: Nadbrzeżna, 73-110 Stargard Szczeciński, poczta: Stargard Szczeciński
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: j.birylko@wp.pl, telefon: 661-877-000
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Jarosław Biryłko , adres e-mail: j.birylko@wp.pl, telefon: 661877000

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
Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Działania popularyzujące kulturę mniejszości narodowych w różnej formie: poprzez koncert muzyki w nowatorskim
wydaniu, prezentację kuchni regionalnych, oraz stworzenie możliwości spotkania Polaków z kulturą mniejszości w sposób
czynny poprzez udział w koncercie i kuchnią regionalną. Celem jest umożliwienie poznania bogactwa kultury mniejszości
mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego. Pomorze zachodnie jest bowiem szczególnym miejscem,
umożliwiającym wzajemne przenikanie się różnych wpływów kulturowych, tradycji, zachowań, ich współpracę i rozwój.
Organizacja projektu daje im taką możliwość, przez co wpłynie pozytywnie na młode pokolenie, które tutaj przyszło na
świat i chce kultywować bogactwo swej kultury.
SPOTKANIE Z KULTURĄ WSCHODU„ Piękno w różnorodności” ma stać się ukoronowaniem działań prowadzonych przez
Stowarzyszenie oraz partnerów w ciągu roku i prezentacją ich wyników szerokiej publiczności.
Program imprezy będzie prezentował kulturę w różnorodny sposób: zarówno kulturę Łemków, Ukraińców, Białorusinów
mieszkających w zachodniopomorskim, jak i tych mieszkających na „swoich terenach”. Zaproszony zespół ma w swoim
repertuarze piosenki łemkowskie, białoruskie i ukraińskie.
07.10.2018 Koncert zespołu Łemko Tower - Park Chrobrego - Letnia Scena
Degustacja potraw kuchni regionalnej.
Prezentacja wydawnictw mniejszościowych.
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Cel realizacji zadania
Główną potrzebą będzie wzajemne poznanie się i integracja środowisk różnych narodowości co, niewątpliwie posłuży
wzmocnieniu poczucia tożsamości w wolnej Europie. Organizacja planowanych przedsięwzięć na terenie województwa,
gdzie mieszkają osadnicy, którzy na Pomorze Zachodnie przywieźli kulturę, język, tradycje, da możliwość zaprezentowania
bogactwa regionalnego wschodu, zachodu południa jak i północy wszystko to łącząc w całość.
Miejsce realizacji zadania
Stargard woj. zachodniopomorskie - Scena Letnia Park Chrobrego
Grupa odbiorców zadania
Projekt skierowany jest do odbiorców różnych grup wiekowych zarówno kobiet i mężczyzn, dzieci jak i osób
niepełnosprawnych przez co wpływa na zasadę równych szans, nikogo nie dyskryminując.
Będzie skierowany także do osób zamieszkujących często tereny, gdzie jest utrudniony jest dostęp do kultury (okoliczne
wsie) a społeczeństwo posiada bogactwo tradycji i kultury.
Bezpośrednimi odbiorcami/ beneficjentami projektu są: *dorośli, młodzież i dzieci, *zespoły, chóry m.in. placówek
kultury, i szkół m.in. mniejszości narodowe, wyznaniowe i etniczne, przyjezdni turyści oraz ludność lokalna.
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Współpraca ze Stargardzkim Centrum Kultury. Scena letnia w Parku Chrobrego, nagłośnienie, osoby zaangażowane w
pomoc 10 wolontariuszy.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
Kontakt z kulturą mniejszości, doświadczenie aktualnych problemów grupy, zrozumienie dylematów tożsamości przez
wolontariuszy zaangażowanych w realizację projektu.
Aktywizacja środowisk związanych z mniejszością.
Uzyskanie podstawowej wiedzy o mniejszościach, ich historii, dniu dzisiejszym, kulturze.
Zainteresowanie muzyką mniejszości.
Zainicjowanie dyskusji w prasie lokalnej na temat aktualnych problemów kultury i tożsamości mniejszości narodowych i
etnicznych.
Łamanie stereotypów.
Tolerancja, poszanowanie innych kultur i tradycji
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
do poniesienia z
pochodzących z
wnioskowanej dotacji
3)
innych źródeł, wkładu
(zł)
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity(zł)

1

WYSTĘP ZESPOŁU ŁEMKO TOWER

6 000,00 zł

6 000,00 zł

0,00 zł

2

TRANSPORT

1 500,00 zł

1 500,00 zł

0,00 zł

3

POCZĘSTUNEK: WYSTĘPUJĄCY PLUS
GOŚCIE

2 000,00 zł

1 500,00 zł

500,00 zł

4

REKLAMA

400,00 zł

0,00 zł

400,00 zł

9 900,00 zł

9 000,00 zł

900,00 zł

Koszty ogółem:
Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)

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 faktycznym;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
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..............................

Załączniki:
1.

Potwierdzenie złożenia oferty (złożony elektronicznie)

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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