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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 RUMOR, Forma prawna: organizacja pozarządowa (tzw. Opiekun)
realizująca projekt wspierający przedsięwzięcia wykonywane/ podejmowane i prowadzone przez
grupy nieformalne, KRS: 0000672628, Kod pocztowy: 78-600, Poczta:Wałcz, Miejscowość:Wałcz,
Ulica: Gen.L.Okulickiego , Numer posesji: 13, Numer lokalu: 1, Województwo: zachodniopomorskie
, Powiat: wałecki, Gmina:Wałcz, Strona www: , Adres e-mail: stowarzyszenierumor@gmail.com,
Numer telefonu: 667952525,
 
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)

Ewa Janicka-Olejnik
 
Adres e-mail: ewa.janickaolejnik@gmial.com Telefon: 
502240466

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego "Młodzi dla młodych - pamięć miejsca"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

17.12.2020 Data
zakończenia

31.12.2020

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

Zadanie "Młodzi dla młodych - pamięć miejsca" ma na celu zapoznanie i zainteresowanie młodzieży
z mało znaną częścią historii Wałcza i obecnością w mieście społeczności żydowskiej, lokalną
historią i dziedzictwem kulturowym, a także rozwinięcie umiejętności dziennikarskich, badawczych i
twórczych. Zadanie polega na realizacji filmu krótkometrażowego, w którym młodzież przedstawi
samodzielnie zgromadzone informacje o terenie, na którym zbudowano Wałeckie Centrum Kultury
(dawniej znajdowała się tu Synagoga i kirkut) oraz odtworzy gry i zabawy żydowskich dzieci.

Film w całości zostanie zrealizowany przez młodzieżową grupę “Teatr Inaczej” działającą przy
Wałeckim Centrum Kultury (15 osób), będzie miał charakter badawczo-artystyczny i ma składać się z
dwóch części. W pierwszej części, młodzież przeprowadzi wywiady ze swoimi rówieśnikami i rodziną
w celu poszukiwania “śladów pamięci” oraz zbada stan wiedzy o historii tego miejsca. Następnie
przeprowadzi kwerendę w zbiorach bibliotecznych oraz zbiorach Muzeum Ziemi Wałeckiej na temat
historii synagogi i kirkutu w Wałczu. W drugiej części zadania młodzież zapozna się z elementami
kultury i zwyczajów żydowskich i spróbuje zrekonstruować kilka gier i zabaw żydowskich dzieci.
Każda z tych aktywności będzie na bieżąco przez młodzież dokumentowana i filmowana.

Realizacja zadania zakłada jak największy udział młodzieży w filmowanie, montowanie, tworzenie
scenariusza i ostatecznego kształtu filmu pod okiem doświadczonych instruktorów-przewodników.
Zrealizowany film krótkometrażowy zamieszczony zostanie na portalach społecznościowych
Stowarzyszenia Rumor, Teatru Inaczej i Wałeckiego Centrum Kultury.

Zrealizowane zadanie będzie również pierwszym etapem do realizacji większego projektu
zakładającego przygotowanie z młodzieżą spektaklu teatralnego nawiązującego do obrzędu Dziady
w połączeniu z mitem Dybbuka. Dzięki udziałowi w tym zadaniu młodzież poszerzy wiedzę na temat
lokalnej historii i dziedzictwa kulturowego naszego miasta i obu kultur, rozwinie umiejętności pracy
z kamerą, dokumentacji video, montażu filmu oraz zdobędzie fundament do dalszej pracy nad
spektaklem Dybbuk.

Miejsce realizacji

Wałeckie Centrum Kultury

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

film krótkometrażowy "Ślady pamięci"
zamieszczony na portalach
społecznościowych

1500 osób mierzenie aktywności i
odsłon postów

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

Stowarzyszenie Rumor działa od kwietnia 2017 roku. W przeciągu trzech lat odnieśliśmy wiele
sukcesów w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, a także w projektach na poziomie
wojewódzkim. Stowarzyszenie Rumor prowadzi przede wszystkim działalność edukacyjno-
kulturalną, prowadzi inicjatywy, wydarzenia i programy z zakresu: rozwijania kompetencji
społecznych, wspierania i organizowania działalności artystycznej oraz budowania solidarności
międzyludzkiej i międzypokoleniowej. Projekty realizowane przez stowarzyszenie oscylują wokół
takich obszarów jak: działalność kulturotwórcza i artystyczna (spektakle teatralne, happeningi,
projekty taneczne) ochrona dziedzictwa kulturowego (warsztaty z rękodzieła, ceramika, warsztaty
tańców ludowych, warsztaty ze śpiewu naturalnego), działalność edukacyjna (spotkania "edukacja z
pasją",projekt "Edu Kreacje", współpraca z sektorem oświaty, warsztaty teatralne, muzyczne,
plastyczne i rękodzielnicze, taneczne). Wszystkie nasze inicjatywy integrują mieszkańców Wałcza i
okolic, łączą ludzi w bardzo różnym wieku oraz z różnych środowisk, które wcześniej by się nie
spotkały. Ponadto działania organizacji adresowane są do osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym (np.: spektakl realizowany we współpracy z Zakładem Karnym wWierzchowie,
happening w ramach Światowych Dni Autyzmu oraz w ramach Dnia Zdrowia Psychicznego).
Ponadto warto zaznaczyć, że Stowarzyszenie Rumor przygotowało projekt, który jest wpisany w
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wałcza, w ramach celu strategicznego: Aktywna społeczność
lokalna identyfikująca się z miejscem zamieszkania. Byliśmy również partnerem programu Edukacja
Kulturowa dla Umiejętności Społecznych dofinansowanego z środków programu "Bardzo Młoda
Kultura". Zgodnie ze statutem głównymi celami stowarzyszenia Rumor są: a) działalność kulturalna,
artystyczna oraz oświatowa na rzecz rozwoju i promocji kultury i sztuki; b) popularyzacja, promocja
oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego; c) szeroko pojęta integracja, wspieranie rozwoju,
promocja i aktywizacja kulturalnego oraz artystycznego potencjału miasta Wałcz i okolic; d)
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i wiejskich oraz integracja
lokalnego środowiska służąca przeciwdziałaniu i zapobieganiu wszelkim patologiom i wykluczeniom
społecznym; e) propagowanie sztuk wizualnych, performatywnych i muzycznych jako środka wyrazu
artystycznego; f) wyrażanie opinii w zakresie potrzeb społecznych i kulturalnych obywateli wobec
władz samorządowych i administracyjnych różnych szczebli g) prowadzenie działalności oświatowej,
w tym edukacja kulturalna dzieci, młodzieży, dorosłych; h) prowadzenie i udział w międzynarodowej
współpracy kulturalnej i edukacyjnej.
Dotychczas Stowarzyszenie Rumor współpracowało z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę" i
Polsko Amerykańską Fundacją Wolności, Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych i Twórczych "Ewa",
Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Wałczu, Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu,
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową wWałczu, Biblioteką Gminną w Karsiborze, Biblioteką
Publiczną w Wałczu, Wałeckim Centrum Kultury, Dziennym Domem Pomocy w Wałczu, Wałecką
Akademią Wiedzy, Pracownią Twórczego Rozwoju w Kaliszu Pomorskim, Klubem Seniora w
Kłębowcu, Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną - Wydziałem Zamiejscowym w Trzciance,
Pracownią Giwerart, Złocienieckim Ośrodkiem Kultury, Czaplinieckim Ośrodkiem Kultury, Zakładem
Karnym wWierzchowie, Stowarzyszeniem "Młodzi Wałcza", Muzeum Ziemi Wałeckiej, Warsztatami
Terapii Zajęciowej, Powiatowym Zakładem Aktywności Zawodowej, Cafe "Tęcza", Klubokawiarnią
"Warka". Poza tym Stowarzyszenie Rumor było partnerem w projekcie Narodowego Centrum
Kultury w Programie Edukacja Kulturowa dla Umiejętności Społecznych realizowanym w
województwie zachodniopomorskim.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Dotychczasowe doświadczenia stowarzyszenia Rumor to m.in::
- zaangażowanie i inicjatywy realizowane w ramach wieloletniego programu województwa
zachodniopomorskiego Edukacja Kulturowa dla Umiejętności Społecznych (2016-2019) m.in:
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spektakl "Tristian i Izolda" zrealizowany we współpracy z Zakładem Karnym wWierzchowie,
"Taneczna bitwa pokoleń" (warsztaty taneczne dla dzieci i osób starszych wraz z pokazem
powarsztatowym),-
- trzy happening w ramach Narodowego Czytania "Wesela" 2017 , "Przedwiośnia" 2018, “8 Nowel”
2019 we współpracy z Biblioteką Publiczną i Wałeckim Centrum Kultury oraz Biblioteką Gminną w
Karsiborze,
spektakl Teatru Inaczej Dziady 2017, 2018 i 2019, międzypokoleniowe warsztaty teatralne oraz
pokaz spektakli przygotowanych we współpracy z Dziennym Domem Pomocy oraz warsztaty z
rękodzieła i ceramiki dla edukatorów i animatorów,
- projekt "Artystyczna Jesień w Wałczu" dofinansowany przez Gminę Miejską Wałcz (cykl wydarzeń
integrujących lokalną społeczność: między innymi warsztaty międzypokoleniowe tańca ludowego z
Jackiem Hałasem),
- projekty "Edu kreacje" i "Operacja ODnowa - dawne rękodzieło w nowej odsłonie" - zadania
realizowane w 2019 r. i dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej Wałcz.
- projekt "Mężczyźni w akcji - Klub Rycerzy Wałeckich" (cykl wydarzeń skierowany do mężczyzn 60+)
realizowany we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę" oraz dofinansowany przez
Polsko Amerykańską Fundację Wolności,
- Rodzinne Niedziele - warsztaty dla dzieci i ich opiekunów we współpracy z Muzeum Ziemi
Wałeckiej,
- cykl warsztatów tańców ludowych wraz z potańcówkami zorganizowane we współpracy z
Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Wałczu oraz Klubokawiarnią "Warka"

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby rzeczowe, lokalowe i osobowe.
Zasoby rzeczowe: stowarzyszenie Rumor dysponuje aparatem cyfrowym z funkcją nagrywania
filmów oraz laptopem z oprogramowaniem niezbędnym do zmontowania filmu, drukarką ze
skanerem w celach przeprowadzenia kwerendy (w celu profesjonalnego nagrania zdjęć do filmu
istnieje konieczność zakupu statywu, lampy i mikrofonu).
Zasoby lokalowe: stowarzyszenie dysponuje lokalem, w którym odbędą się spotkania organizacyjne,
prace badawcze i związane z realizacją techniczną filmu.
Zasoby osobowe: Wolontariusze związani ze stowarzyszeniem zajmą się promocją i
rozpowszechnieniem filmu.
Wśród członków stowarzyszenia są osoby posiadające doświadczenie w przeprowadzeniu
kwerendy, nagrywaniu i montowaniu filmów oraz reżyserowaniu: Ewa Janicka-Olejnik - dr nauk
humanistycznych, współtwórczyni duetu performatywnego Janicka_Elsner, autorka kilku filmów
krótkometrażowych m.in.: filmu "Złe zabawy", który otrzymał I nagrodę w konkursie 48 h Warsaw
Film Festival; Maciej Łukaszewicz - twórca Teatru Inaczej, reżyser, animator, menedżer kultury.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. koordynacja i administracja zadania
(wynagrodzenie 2 osoby x 35 godzin x
60 pln)

4200,0    

2. koszt reklamy internetowej 300,0    

3. obsługa księgowa 300,0    
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4. sprzęt do realizacji filmu (lampa
fotograficzna, mikrofon zewnętrzny i
statyw do kamery)

500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5300,0 5000,0 300,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

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

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)
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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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