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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) 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 "Nasze Siedlce", Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000154216, Kod pocztowy: 80-122, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Kartuska, Numer
posesji: 197, Numer lokalu: 2, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk,
Strona www: brak, Adres e-mail: nasze.siedlce@wp.pl, Numer telefonu: 600040185,
 
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)

Lucyna Karczewska
 
Adres e-mail: nasze.siedlce@wp.pl Telefon: 600040185

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Inspiracje

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

28.04.2022 Data
zakończenia

26.07.2022

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

Projekt nasz wpisuje się w cele wyznaczone w programie operacyjnym Miasta Gdańska z
organizacjami pozarządowymi
Celem warsztatów jest animacja wielopokoleniowa lokalnej społeczności w różnym wieku. Poprzez
twórcze i kreatywne spędzanie wolnego czasu w postaci nauki nowej metody malowania
współczesnych obrazów nowymi metodami pouringu czyli wylewania farb na płótno. Jest to
działanie oddolne które powstało w wyniku rozmów z mieszkańcami w DS Zakopianka, oraz Klubie
Seniora. Na projekt składają się:
-zapoznanie z metodą:
pokaz gotowych obrazów powstałych metodą pouringu
zapoznanie z różnymi metodami "pouringu"- pokaz filmów tworzenia obrazów przez osoby
doświadczone
zajęcia teoretyczne - jak przygotowywać materiały, farby, jak tworzyć kolory
Mieszanie farb z innymi komponentami
1) konsystencja,proporcje. Przygotowanie stanowiska do tworzenia obrazów. - ćwiczenia praktyczne
5 wybranymi metodami pouringu. Malowanie obrazów - wypoczynek i kreatywne spędzanie czasu
wolnego.
1) Podczas festynu dzielnicowego w szkole nr 14 zostanie pokazane malowanie obrazów tą metodą
przez uczestników warsztatów - wolontariuszy. Dzieci będą miały możliwość same pod okiem
instruktora i wolontariuszy z przygotowanych materiałów tworzyć własne obrazy .
2)Namalowane obrazy będą wystawione w DS dla szerokiej grupy odbiorców--- będzie to impreza
integracyjna otwarta z poczęstunkiem. Wernisaż odbędzie się 22- 23 lipca 2022
W imprezach integracyjnych wezmą udział mieszkańcy dzielnicy, imprezy będą miały charakter
otwarty i wstęp wolny. Wszystkie informacje dotyczące zadania zostaną przekazane i
upowszechnione przez lokalne media oraz za pośrednictwem strony internetowej Domu
Sąsiedzkiego, Rady Dzielnicy Siedlce.
Projekt adresujemy głównie do osób, które chcą rozwijać swoje zdolności, umiejętności, pasje i
zainteresowania, do osób wykluczonych społecznie, osób samotnych, dzieci i młodzież.
Projekt ten powstał na potrzeby mieszkańców i został wybrany jeden z wielu propozycji. Brakuje
placówek kultury do których mieszkańcy mieliby łatwy dostęp. Często na brak dostępu do szeroko
pojętej kultury jak kina muzea, opera, mają wpływ skromne środki finansowe jakimi dysponują
Seniorzy często samotni. wykluczeni społecznie.
Projekt jest inicjatywą oddolną i skierowany do wszystkich zainteresowanych mieszkańców dzielnicy
Siedlce jak również do sąsiednich dzielnic z którymi Stowarzyszenie współpracuje na rzecz
mieszkańców. jak Suchanino , Morena, Wzgórze Mickiewicza : dzieci, młodzież, osoby dorosłe w
tym w wieku senioralnym. Z projektu mogą korzystać obcokrajowcy zarówno dorośli jak i dzieci czy
młodzież gdyż mamy tłumacza J. ukraińskiego ( obecnie uczy Ukraińców J. polskiego w DS
Zakopianka ) Rekrutacja prowadzona będzie.wszystkimi rozwiniętymi w dzielnicy kanałami
informacji i promocji - plakaty oraz internetowe profile społecznościowe. Plakaty dotyczące
wydarzeń będą rozpowszechnione wśród partnerów Stowarzyszenia, placówek edukacyjnych, Rady
Dzielnicy MOPRu, i Stowarzyszeń. itp. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny Działania te umożliwią
poznanie nowej metody w malarstwie współczesnym szerokiej grupie mieszkańców. Istotnym
elementem tych działań będzie wykorzystanie potencjału , wiedzy i doświadczenia osób dojrzałych
w budowaniu relacji międzypokoleniowych poprzez uczestnictwo Seniorów w festynie i współpracy
na rzecz dzieci.

Miejsce realizacji
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Miejscem realizacji projektu jest Dom Smasiedzki Zakopianka Szkoła nr 14 - Festyn 27 maja 2022

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

bezpośrednim rezultatem będą
namalowane obrazy - sztuk 20 na
warsztatach malarskich

warsztaty malarskie 1X w
tygodniu 3 godziny 40
godzin

listy obecności, zdjęcia

Rezultatem będzie integracja
międzypokoleniowa,
integracja osób wykluczonych
społecznie.

60% ankiety , zdjęcia

Rozwijanie pasji, umiejętności, wiedzy
i aktywności twórczej uczestników.

udział w warsztatach około
20 osób

listy obecności

wystawa prac w Domu sąsiedzkim
Zakopianka,
udział w wystawie przewidywany - 60
osób 22-23 lipca 2022

przygotowanie wystawy
prowadząca warsztaty - 15
godzin
wolontariusze - 20 godzin
przygotowanie sali ,
poczęstunku itp.

listy obecności , zdięcia

pokaz i malowanie obrazów przez
dzieci w szkole nr 14, 27 maja 2022

Prowadząca warsztaty
przygotuje pokaz
malowanych prac oraz
wszystkie potrzebne
akcesoria do malowania - 10
godzin

zdjęcia ,

Tłumaczenie materiałów i tekstów na
J. ukraiński

Tłumaczenie tekstów i
materiałów na oświadczenie
wolontariackie

Relacja fotografia

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 "Nasze Siedlce" działa 21 lat od organizuje warsztaty malarskie od kilku lat,
konkursy plastyczne we współpracy ze szkołami. Szczególnie udana współpraca z młodzieżą ze szkół
przy ul. Sobieskiego i VIII LO.Wystawy pokonkursowe w Ratuszu , ocena prac konkursowych przez
profesjonalistów. Namalowany został pejzaż na ścianie w DS Zakopianka oraz namalowane obrazy
wiszą na ścianach w DS. Ponadto Stowarzyszenie działa na różnych płaszczyznach jak: Mikołajki dla
dzieci , wspomaganie potrzebujących , turnieje piłkarskie , festyny, przegląd młodzieżowych
zespołów rockowych, budowa siłowni dla dorosłych pod chmurką, budowa pięciu placów zabaw dla
dzieci , wybieg dla psów . Wszystkie te działania wykonywane są we współpracy z Radnym Piotrem
Dzikiem.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Stowarzyszenie "Nasze Siedlce" organizuje warsztaty malarskie od kilku lat, konkursy plastyczne we
współpracy ze szkołami. Szczególnie udana współpraca z
młodzieżą ze szkół przy ul. Sobieskiego i VIII LO.Wystawy pokonkursowe w Ratuszu , ocena prac
konkursowych przez profesjonalistów. Namalowany został pejzaż na ścianie w DS Zakopianka oraz
namalowane obrazy wiszą na ścianach w DS

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
Koordynator projektu -
Przygotowanie wystawy - wolontariusze i instruktor warsztatów malarskich
prowadzący zajęcia - instruktor prac malarskich
przygotowanie wystawy i spotkań integracyjnych - członkowie Stowarzyszenia - praca
wolontarystyczna
Przygotowanie prezentacji podczas festynu w szkole nr 14.
filolog J. rosyjskiego
Zasoby rzeczowe sztalugi, stoły, krzesła, sala,

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Koordynator projektu - umowa
zlecenie

1 000,00    
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2. Wynagrodzenie dla prowadzącej
warsztaty umowa warsztaty
integracyjne będą się odbywać w
czwartki po 3 godziny - 40 godzin
a)zakup niezbędnych materiałów i
przygotowani do warsztatów
(rozcieńczanie farb dobieranie kolorów
itp.)- 5 godzin
b)przygotowanie wystawy 5 godzin w
DS Zakopianka
c) przygotowanie wystawy na festynie
w dniu 27 maja 2022 warsztaty
malarskie dla dzieci 15 godzin.
65 godzin

3 900,00    

3. koszt materiałów niezbędnych do
organizacji warsztatów w DS
Zakopianka . Szkoła Nr 14 warsztaty
dla dzieci.
koszt niezbędnych materiałów do
przygotowania wystawy. (Faktury)

3 700,00    

4. Zakup produktów produktów na
poczęstunek podczas wystawy i
spotkaniu integracyjnym 500zł

500,00    

5. Obsługa techniczna 2 os. do
przygotowania wystawy i obsługi
wydarzeń na festynie 600 wkład
własny rzeczowy
sala , krzesła, stoły,

900,00    

6. koszt materiałów promocyjnych
plakaty, koszt własny 300

300,00    

7. Tłumacz J. ukraińskiego. umowa
wolontariacka 300

300,00    

8. Obsługa księgowa 400,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11 000,00 9 500,00 1 500,00

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;
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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.
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