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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 Miejski w Gdańsku

2. Rodzaj zadania publicznego1) Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej

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 Nowy Port Sztuki, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000311220, Kod
pocztowy: 80-834, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Złotników , Numer posesji: 13/18, Numer lokalu: 16,
Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk, Strona www: www.nowyportsztuki.pl, Adres e-mail:
nowyportsztuki@o2.pl, Numer telefonu: 507705970,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Marcin Bildziuk
 
Adres e-mail: nowyportsztuki@o2.pl Telefon: 507705970

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Sąsiedztwo Sztuki

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

20.11.2019 Data
zakończenia

31.12.2019

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

Celem projektu jest animacja wielopokoleniowej lokalnej społeczności Nowego Portu poprzez twórcze spędzanie wolnego
czasu w postaci różnorodnych aktywności.
Zadanie obejmować będzie cykl 5 wydarzeń
2 warsztaty ekologiczno – plastyczne z ozdabiania ekologicznych toreb oraz twórczego podejścia do recyklingu.
2 warsztaty kulinarne
1 spektakl teatralny o tematyce świątecznej skierowany do najmłodszych mieszkańców dzielnicy wraz z opiekunami.

Oferta wydarzeń skierowana będzie do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Nowego Portu : dzieci, młodzieży oraz
osób dorosłych, w tym w wieku senioralnym. Rekrutacja uczestników prowadzona będzie na bieżąco przez cały okres
realizacji projektu rozwiniętymi w dzielnicy kanałami informacji i promocji – plakaty oraz internetowe profile
społecznościowe. Plakaty dotyczące wydarzeń będą rozpowszechnione wśród partnerów Stowarzyszenia, placówek
edukacyjnych, rady dzielnicy, kościoła, MOPRu itp. O udziale w wydarzeniach będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Działania te umożliwią uczestnikom na integracji we własnej grupie wiekowej oraz integrację międzypokoleniową. Projekt
stanowi doskonałe narzędzie profilaktyczne w walce z zachowaniami ryzykownymi często spotykanymi w dzielnicy.

Miejsce realizacji

Warsztaty i spektakl będą miały miejsce w Nowym Porcie przy ulicy Wyzwolenia 49. Wszystkie działania będą odbywały
się w pomieszczeniach Stowarzyszenia Nowy Port Sztuki gdzie od wielu lat działa Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Zorganizowanie spektaklu teatralnego dla
dzieci

30 osób Na bieżąco,przez cały okres
prowadzenia zadania ,
dokumentacja fotograficzna, lista
obecności

Przeprowadzenie 2 warsztatów kulinarnych 30 osób Na bieżąco,przez cały okres
prowadzenia zadania ,
dokumentacja fotograficzna, lista
obecności

Przeprowadzenie 2 warsztatów ekologiczno-
plastycznych

20 osób Na bieżąco,przez cały okres
prowadzenia zadania ,
dokumentacja fotograficzna, lista
obecności

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 Nowy Port Sztuki powstało w 2008 roku, a od 2010 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.
Zrzesza interdyscyplinarną grupę artystów, animatorów kultury. Celem organizacji jest rozwój członków, promocja ich
twórczości, kształcenie i wychowywanie odbiorców oraz twórców kultury i sztuki poprzez prowadzenie działań
edukacyjnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych, starszych wiekiem. Stowarzyszenie z
sukcesem prowadzi integrację i animację lokalnej społeczności oraz działalność rewitalizacyjną poprzez działania związane
ze sztuką i edukacją kulturalną jako formy włączania społecznego w gdańskiej dzielnicy Nowy Port. Działalność
Stowarzyszenia na terenie Nowego Portu koncentruje się wokół prowadzonego przy ulicy Wyzwolenia 49 Domu
Sąsiedzkiego w Nowym Porcie. W ubiegłym roku Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki wspólnie z Gdańskim Archipelagiem
Kultury zainicjowało cenną współpracę w ramach akcji ,,Dom Kultury wraca do Nowego Portu'' Dzięki tej inicjatywie udało
się zorganizować liczne wydarzenia w Dzielnicy np ; warsztaty, spektakle teatralne, koncerty skierowane do młodszych i
starszych wiekiem mieszkańców Nowego Portu.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Stowarzyszenie realizuje działania edukacyjne i animacyjne od 2008 roku.
Ważniejsze projekty realizowane na przestrzeni ostatnich lat przez Stowarzyszenie
- Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie
-Warsztat i Wyobraźnia
- Sąsiedztwo Sztuki
-Eko-Port
- Działalność Kulturalno Wystawiennicza Galerii NPS
- Galeria NPS
- Port Sztuki - równe szanse w dostępie do edukacji artystycznej dzieci i młodzieży

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Koordynator projektu będzie odpowiedzialny za rekrutację oraz promocję wydarzenia oraz osiągnięcie rezultatów
projektu.
Warsztaty kulinarne będą przeprowadzone przez osobę posiadającą wieloletnie doświadczenie w organizacji tego typu
przedsięwzięć.
Warsztaty artystyczne będą prowadzone pod nadzorem osób posiadających wykształcenie artystyczne, absolwentów
uczelni plastycznych.
Spektakl teatralny odbędzie się w ramach współpracy z Teatrem Barnaby, którego założycielem i twórcą scen jest Marcin
Marzec, aktor, reżyser i scenograf marionetkowy. Teatr Barnaby regularnie współpracuje z wieloma instytucjami
kulturalnymi w całej Polsce i Europie. Przedstawienia teatru lalkowego zaprezentowane przez Teatr Barnaby można
zobaczyć także na licznych festiwalach, takich jak Feta Gdańsk, Frytka OFF Częstochowa, GO Augustów, Oblężenie
Malborka, Ulicznicy Gliwice i wiele innych.
Warsztaty i spektakl będą odbywały się w pomieszczeniach Stowarzyszenia Nowy Port Sztuki, wyposażone w niezbędny
sprzęt oraz odpowiednio przystosowaną przestrzeń pracownianą.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Spektakl, wynagrodzenie aktorów (faktura lub
umowa cywilnoprawna)

800,0    

2. Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych.
Wynagrodzenie instruktora warsztatów
kulinarnych (faktura lub umowa
cywilnoprawna)

800,0    
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3. Wynagrodzenie instruktorów warsztatów
ekologiczno plastycznych (umowa
cywilnoprawna)

500,0    

4. Zakup materiałów do przeprowadzenia
warsztatów

650,0    

5. Druk plakatów A3 300,0    

6. Koszty eksploatacyjne pomieszczeń , sprzątanie 400,0    

7. Koordynacja i projekt plakatów. 600,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 4050,0 4000,0 50,0

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

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.


	 
	UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

	V. Oswiadczenia

