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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) 15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży

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 "Przyjazne Pomorze", Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer
Krs: 0000174908, Kod pocztowy: 80-628, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Hoża,
Numer posesji: 14, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk, Strona www:
www.bibliotekapp.pl, Adres e-mail: biblioteka@bibliotekapp.pl, Numer telefonu: 583033796,
 
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)

Marzena Brzezińska
 
Adres e-mail: biblioteka@bibliotekapp.pl Telefon: 510-
666-905

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego "Przygoda z muzyką i plastyką"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

21.02.2022 Data
zakończenia

26.02.2022

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

"Przygoda z muzyką i plastyką" - czyli otwarte spotkania dla dzieci i młodzieży. Będzie to próba
zachęcenia do gry i sprawdzenia swoich sił w grze na różnych instrumentach muzycznych, gitarze,
skrzypcach dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Zajęcia poprowadzone zostaną przez studentów
Akademii Muzycznej w Gdańsku. Naszym celem jest, aby muzykowanie wzmocniło kreatywność,
pomogło przełamać nieśmiałość i przede wszystkim dało radosną zabawę.
Znając pozytywny wpływ muzyki na rozwój dziecka, pragniemy pokazać ile radości może dać
muzykowanie. W ramach zajęć uczestnicy będą mieli zapewnione instrumenty oraz wsparcie
nauczycieli.
Planujemy również odwiedziny w Klubie Mamy i Malucha, gdzie wspólnie pośpiewamy piosenki dla
najmłodszych z wykorzystaniem zestawu perkusyjnego dla maluchów.
Drugi blok spotkań to zajęcia z malarstwa (malowanie akwarelami i temperami), rysunku
(ołówkiem, kredką i tuszem), eksperymentowania ze sztuką, poprowadzone będą przez studentkę
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zajęcia te dadzą możliwość ekspresji i przygotują ręce do
pisania w późniejszych etapach edukacji.
Dzieci uczęszczające na nasze zajęcia zdobędą większą pewność siebie, a co za tym idzie będą
zdecydowanie lepiej radziły sobie w relacjach z rówieśnikami. Ostatnie miesiące nauk zdalnych i
zamknięcia w strefie domowej często ograniczały dzieciom działania twórcze.
Z doświadczenia wiemy, że dzieci, które spróbują swoich sił w grze na wymarzonym instrumencie
lub brały udział w zajęciach artystyczno-plastycznych, bardzo często chcą nadal rozwijać swoje
pasje.
Spotkania przeprowadzimy w terminie 21.02.2022 do 26.02.2022 , cztery godziny dziennie, na
których zawsze będzie dwoje instruktorów. Zaplanowany termin zadania pokrywa się z okresem
ferii zimowych w Gdańsku. Jak co roku o tej porze w naszej placówce przebywa wiele dzieci i
młodzieży. Będzie to doskonałe zagospodarowanie ich wolnego czasu, kojarzenie przyjemnego z
pożytecznym.

Miejsce realizacji

Spotkania będą przeprowadzane w salach muzycznych, plastycznych Biblioteki Społecznej
Stowarzyszenia „Przyjazne Pomorze”, przy ulicy Hożej 14, 80-628 Gdańsk.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

kampania informacyjna Publikacja 30 plakatów i
ulotek

zdjęcia, ankiety, rozmowy z
uczestnikami
(zakup papieru do drukarki,
taśmy, pinezki)
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spotkania muzyczne przeprowadzenie spotkań o
charakterze zabaw
muzyczno - ruchowych przez
6 dni po 4 godziny.
Zagospodarowanie czasu
wolnego, rozwijanie
zainteresowań muzycznych,
nauka systematyczności,
dyscypliny i ekspresji w
wyrażaniu emocji.
Możliwość sprawdzenia
własnych predyspozycji
muzycznych, dla 15 dzieci

listy obecności, zdjęcia,
ankiety, rozmowy z
uczestnikami

zakup akcesoriów muzycznych zakup strun do gitary,
pałeczek do perkusji, fletu
sopranowego, wymiana
pękniętego talerza perkusji.

faktury zakupu

spotkania plastyczne przeprowadzenie spotkań o
charakterze zabaw
plastycznych przez 3 dni po
4 godziny.
Zagospodarowanie czasu
wolnego, rozwijanie
umiejętności plastycznych,
nauka systematyczności,
dyscypliny i ekspresji w
wyrażaniu emocji, dla 15
dzieci

listy obecności, zdjęcia,
ankiety, rozmowy z
uczestnikami

zakup materiałów plastycznych zakup farb i akcesoriów
plastycznych, potrzebnych
do wykonania prac przez
małych artystów.

faktury zakupu

podsumowanie realizacji projektu, Każdy rodzic/opiekun/
uczestnik otrzyma do
wypełnienia anonimową
ankietę / kartę satysfakcji, w
której będzie mógł określić
poziom swojego
zadowolenia z zajęć, ale też
wskazać kierunek w którym
powinniśmy zmierzać
tworząc kolejne inicjatywy
muzyczne i plastycznych

anonimowe karty satysfakcji
(ankiety)
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5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 1a14-51d3-cfaf

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie "Przyjazne Pomorze" powołało do życia Bibliotekę Społeczną z celami statutowymi
mieszczącymi się w całości z realizowaną przez Samorząd ideą współpracy i integracji społecznej, w
szczególności w kwestiach społeczno-wychowawczych, promocji kultury i sztuki. Zrealizowaliśmy do
tej pory wiele projektów i inicjatyw społecznie użytecznych, wszystkie w swoich działaniach
aktywizowały lokalne społeczeństwo. Organizowaliśmy zajęcia muzyczne i Nordic Walking dla
seniorów, prowadzimy Klub Mamy i Malucha, angażowaliśmy młodzież w zajęcia edukacyjno-
rekreacyjne. Niektóre warsztaty w charakterze wolontariuszy prowadzili imigranci, mieszkający na
Stogach, przez co udało nam się stworzyć wspaniałą platformę integracji sąsiedzkiej. Od początku
swojej działalności Stowarzyszenie niezłomnie walczyło o poprawę dostępu do kultury i sztuki oraz
wyrównanie szans i integrację lokalnej społeczności. O skuteczności naszych działań świadczą
zrealizowane inicjatywy i "absolwenci" naszych spotkań wracający do nas po latach jako
wolontariusze. Nie spoczywamy jednak na laurach, nasze kolejne plany sukcesywnie staramy się
realizować i wprowadzać w życie, korzystając z pomocy i angażując w nie zaprzyjaźnionych
mieszkańców Stogów i okolic.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Stowarzyszenie ma doświadczenie w realizacji działań podobnych do zaplanowanych w projekcie
"Przygoda z muzyką i plastyką". Zrealizowano m.in. "Biblioteka Społeczna – Z kulturą za Pan Brat","
Żyjmy z sensem", autorski program zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży, zajęcia muzyczne i
komputerowe w Bibliotece Społecznej, "Kultura tworzy społeczeństwo - społeczeństwo tworzy
kulturę", Kiełki 4 - warsztaty artystyczne, Kiełki 6 - warsztaty artystyczne dla dzieci, Sztuka rozwija
dzieci, Kiedy razem się zbierzemy, Graj skrzypku, graj, "Piosenkę zanućmy społem", "Paideia na
Stogach".

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
Stowarzyszenie posiada bazę artystów, z którymi współpracowało na przestrzeni lat i którzy chętnie
wezmą udział w realizacji projektu "Przygoda z muzyką i plastyką". Wszystkie zajęcia prowadzone
będą przez instruktorów/osoby wykwalifikowane, zatrudnione przez nas na czas realizacji zadań. W
sumie podejmiemy współpracę z trzema instruktorami, odpowiednio do prowadzenia zajęć
muzycznych i plastycznych.
Koordynowaniem merytorycznym i rozliczeniem projektu zajmie się osoba z kilkuletnim
doświadczeniem w realizacji zadań publicznych.
Wszystkie osoby zostaną zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.
Obsługą księgową i nadzorem nad projektem zajmie się księgowa z wieloletnim doświadczeniem w
rozliczaniu naszego Stowarzyszenia, na podstawie porozumienia wolontaryjnego (wkład własny
osobowy 100 zł)

Zasoby rzeczowe
Dysponujemy wyposażonymi lokalami z instrumentami muzycznymi (pianino, bębny, gitara, flety,
grzechotki, kołatki, perkusja), salka plastyczna oraz kameralna salka koncertowa.
Nasz wkład własny rzeczowy to sale i instrumenty. (1200 zł)

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. kampania informacyjna, promocja
projektu (plakaty, informacje w
internecie)

50,00    

2. prowadzący nr 1 - zabawy muzyczne 5
dni x 4 godziny x 70zł

1 400,00    

3. prowadzący nr 2 - zabawy muzyczne 4
dni x 4 godziny x 70zł

1 120,00    

4. prowadzący nr 3 - zabawy plastyczne 3
dni x 4 godziny x 70zł

840,00    

5. zakup akcesoriów muzycznych 700,00    

6. zakup akcesoriów plastycznych 300,00    

7. wynajęcie sal na zajęcia 6 dni (100 zł za
dzień)
(wkład własny rzeczowy)

600,00    

8. wynajęcie instrumentów 6 dni ( 100 zł
za dzień)
(wkład własny rzeczowy)

600,00    

9. podsumowanie projektu,
przygotowanie i opracowanie wyników
ankiet

100,00    

10. obsługa księgowa 100,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5 810,00 4 510,00 1 300,00

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;
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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.
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