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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

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

Nazwa: Stowarzyszenie Chrześcijańska Godność, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe,
Numer Krs: 0000315571, Kod pocztowy: 73-110, Poczta: Stargard Szczeciński, Miejscowość:
Stargard Szczeciński, Ulica: Nadbrzeżna, Numer posesji: 4, Województwo: zachodniopomorskie,
Powiat: stargardzki, Gmina:m. Stargard Szczeciński, Strona www: , Adres e-mail:
CHRZESCIJANSKAGODNOSC@WP.PL, Numer telefonu: 661-877-000,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

JAROSŁAW BIRYŁKO
 
Adres e-mail: J.BIRYLKO@WP.PL Telefon: 661-877-000

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego III SPOTKANIE Z KULTURĄ WSCHODU -„ Piękno w
różnorodności”

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

15.10.2020 Data
zakończenia

15.11.2020

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania

Projekt zakłada organizację przedsięwzięcia kulturalnego: SPOTKANIE Z KULTURĄ WSCHODU„
Piękno w różnorodności”

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.
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.
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.

17.10.2020 Koncert zespołu Łemko Tower , Zespół " JEZIORANKI:"

Degustacja potraw kuchni regionalnej.
Prezentacja wydawnictw mniejszościowych.

Planowany udział uczestników i odbiorów 120 osób.
Powyższe przedsięwzięcie będzie doskonałą okazją dla mieszkańców Stargardu do poznania tradycji,
kultury wschodniej. Będzie to dobry przykład ekumenicznego i międzykulturowego dialogu na
szczeblu wspólnotowym. Zaangażowanie w jego realizację prawosławnej mniejszości wyznaniowej
Stargardu może przyczynić się do uświadomienia mieszkańcom i przyjezdnym bogactwa miasta,
jakie stanowi historycznie uwarunkowana obecność różnorodności religijnej, narodowej, etnicznej i
kulturowej.
Działania realizowane w ramach zadania odpowiadają na następujące potrzeby:
1. Niski poziom partycypacji obywatelskiej w życiu kulturalnym mniejszości etnicznej,
2. Niski poziom współpracy międzypokoleniowej i międzykulturowej,
3. Niski poziom wrażliwości i edukacji integrujących wielokulturową społeczność lokalną wśród
mieszkańców Pomorza Zachodniego
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4. Niewystarczająca oferta kulturalna dedykowana mniejszościom lokalnym.

Miejsce realizacji

DOLICE GM DOBRZANY

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Koncert 1 Zdjęcia , relacja

Występujące chóry, zespoły 2 Zdjęcia, Informacja,
dokumentacja księgowa

Liczba słuchaczy 120 Zdjęcia , statystyki

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie Chrześcijańska Godność z siedzibą w Stargardzie działa na Pomorzu Zachodnim od
od 10 lat. Realizuje swoje cele realizuje min. poprzez:
- Prowadzenie działalności dydaktycznej poprzez organizowanie, finansowanie odczytów,
seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń jak również innych form działalności oświatowej
- Prowadzenie działalności wydawniczych i informacyjnych
- Akcje promocyjne, informacyjne, imprezy masowe w tym akcje charytatywne, kwesty, zbiórki,
festyny i aukcje przedmiotów przekazanych między innymi przez darczyńców.
- Organizowanie i sponsorowanie koncertów, występów, realizacji filmów, konkursów,
przedstawień teatralnych, wystaw, wydarzeń sportowych i wypraw podróżniczych, stypendia,
promowanie i prowadzenie artystów i zespołów
- Rewitalizacja, zachowanie i odbudowa dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, religijnego.
- Prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej poprzez organizację zajęć terenowych,
wycieczek, zielonych szkół, obozów letnich i zimowych oraz wczasów
- Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem
m.in. niepełnosprawni, mniejszości, uchodźcy, dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych lub
terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo.
- Prowadzenie chrześcijańskich ośrodków pomocy, poradnictwa i terapii od uzależnień,
- Nawiązywanie kontaktów i współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą w celu
wymiany doświadczeń,
- Prowadzenie działalności dobroczynnej,
- Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami
masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego zainteresowanymi rozwojem
chrześcijaństwa
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Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Oferent posiada doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć. Rokrocznie są realizowane
cykliczne imprezy kulturowo-edukacyjne min.
Koncert Kolęd Wschodniosłowiańskich – X -edycji
Przegląd Pieśni Liturgicznej i Paraliturgicznej – X- edycji
Spotkanie z Kulturą Wschodu II edycje
Warsztaty Ikonograficzne – V Edycji

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

W zadanie będą zaangażowane osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w
realizacji podobnych projektów, będą to członkowie stowarzyszenia 10 osób. Koordynatorem
projektu i odpowiedzialnym za projekt jest Ks. Jarosław Biryłko - Prezes Stowarzyszenia
Chrześcijańska Godność, który ma bogate doświadczenie w realizacji podobnych imprez
kulturalnych. min, Koncerty Kolęd Wschodniosłowiańskich 2011-2019; Przegląd Pieśni
Paraliturgicznej i Liturgicznej 2011-2019, Warsztaty Ikonograficzne – V edycji i Spotkanie z Kulturą
Wschodu 2 poprzednie edycje,
W zakresie zasobów rzeczowych Stowarzyszenie w celu organizacji koncertu korzystać będzie z
własnych zasobów tj.:
- pomieszczenie,
- sprzęt, ławki, stoły
- scena
W zakresie zasobów finansowych w celu organizacji koncertu Stowarzyszenie przekaże do budżetu
zadania kwotę 500 zł stanowiącą wkład własny w ramach realizowanego zadania.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. WYSTĘP ZESPOŁÓW 5000,0    

2. TRANSPORT 1500,0    

3. POCZĘSTUNEK: WYSTĘPUJĄCY PLUS
GOŚCIE

2000,0    

4. NAGŁOŚNIENIE 1400,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9900,0 9400,0 500,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);
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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.

........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Potwierdzenie złożenia oferty. (obligatoryjny - złożony elektronicznie)
2. Dokument potwierdzający status prawny oferenta. (fakultatywny)

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.
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