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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: Fundacja Palma, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000692381, Kod pocztowy: 80-041,
Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Uranowa, Numer posesji: 12c, Numer lokalu: 30,
Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk, Strona www: www.fpalma.pl,
Adres e-mail: natalia@fpalma.pl, Numer telefonu: 696 770 634,
 
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)

Natalia Koralewska
 
Adres e-mail: natalia@fpalma.pl Telefon: 696 770 634

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Wrzeszcz szlakiem kobiet - film edukacyjny o mieszkankach
Wrzeszcza

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

09.10.2022 Data
zakończenia

30.11.2022

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

Bohaterkami filmu "Wrzeszcz szlakiem kobiet - film edukacyjny o mieszkankach Wrzeszcza" będą
założycielki stowarzyszeń i ruchów społecznych, przedsiębiorczynie, pedagożki i aktywistki.
Historyczno-edukacyjny film przybliży sylwetki takich postaci jak twórczyni Stowarzyszenia
Gospodyń Domowych oraz opiekująca się młodzieżą i osobami starszymi Alma Richter, założycielka
gdańskiej szkoły baletowej Janina Jarzynówna-Sobczak, opozycjonistka i działaczka społeczna Anna
Walentynowicz oraz pionierka ruchu esperanckiego w Gdańsku, Anna Elisa Tuschinski.

Celem projektu popularyzacja herstorii Wrzeszcza. Przestawienie dziejów dzielnicy z perspektywy
losów kobiet, które miały ogromny wpływ nie tylko na rozwój dzielnicy, ale także Gdańska. Co
wyróżnia mieszkanki Wrzeszcza? Alma Richter - pierwsza polityczka w historii Gdańska założyła przy
ulicy Kochnowskiego społeczny dom dla osób starszych; Anna Tuschinki nauczyła się języka
esperanto w wieku 60 lat i założyła Gdański Związek Esperantystów wierząc, że sztuczny język może
położyć kres rodzącemu się nacjonalizmowi w Wolnym Mieście Gdańsku; Janina Jarzynówna -
Sobczak wybitka polska tancerka urodzona w Wiedniu rok po II Wojnie Światowej, w 1946 roku
założyła Szkołę Tańca Artystycznego, którą początkowo prowadziła we własnym domu przy ul.
Jaśkowa Dolina; Anna Walentynowicz została uznana przez amerykański tygodnik "Time" za jedną
ze 100 kobiet, które zdefiniowały ostatnie stulecie. Wszystkie bohaterki łączy jedna dzielnica -
Wrzeszcz.

Zrealizowany film ukaże się w ramach cyklu "Wirtualny Wrzeszcz", który powstał w roku
pandemicznym jako środek do edukacji historycznej online. Jego celem jest przybliżenie
mieszkankom i mieszkańcom historii Wrzeszcza w atrakcyjnej, filmowej formie. Dotychczas ukazało
się 5 odcinków, które łącznie obejrzało prawie 100 tysięcy widzów i widzek. Tegoroczny film będzie
wzbogacony o napisy w języku ukraińskim z myślą o nowych mieszkańcach dzielnicy i Gdańska.

Miejsce realizacji:
Film zostanie opublikowany online na stronie www.ilangfuhr.pl oraz na profilu Youtube i Facebook,
Instagram Fundacji Palma.

Planowa liczba odbiorców online: 12 tysięcy

Miejsce realizacji

Film zostanie opublikowany online na stronie www.ilangfuhr.pl oraz na profilu Youtube i Facebook
Fundacji Palma.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika
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8-10 minutowy film 1 Publikacja wykładu wideo na
stronie ilangfuhr.pl i kanale
Youtube Fundacji Palma
(20.11.2022)

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

Charakterystyka oferenta

Fundacja Palma koncentruje się na działaniach kulturalnych o charakterze artystycznym,
historycznym i edukacyjnym łącząc potencjał sektora prywatnego i publicznego. Od 2017 roku
organizuje cyklicznie wydarzenie "Noc Wrzeszcza", którego celem jest budowanie lokalnej
tożsamości oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego poznawania historii dzielnicy. Powołała do
życia "Instytut Langfuhr", czyli portal internetowy na którym publikuje wywiadami z mieszkańcami,
reportaże o dzielnicy, a także fotoreportaże prezentując najciekawsze miejsca we Wrzeszczu. Pod
koniec 2019 roku zainicjowała obchody 50-lecia urodzin Dolarowca wydając z tej okazji gazetę
okolicznościową. Razem z artystkami i artystami z Gdańska stworzyła projekt Zatoka w ramach
którego powstała kolekcja autorskich pamiątek Trójmiasta. W 2020 roku została nominowana do
nagrody Prezydenta Miasta Gdańska Splendor Gedanensis.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Od 2019 roku fundacja prowadzi prowadzi portal dzielnicowy "www.ilangfuhr.pl", na którym
dokumentuje historię mówioną mieszkańców dzielnicy, publikuje reportaże, fotoreportaże oraz
filmy edukacyjne. W 2020 roku fundacja rozpoczęła cykl filmów edukacyjnych "Wirtualny Wrzeszcz"
w ramach którego powstały 5 odcinków: Wrzeszczańskie wille, Kwartał Upahagena, Park Jaśkowej
Doliny, Wrzeszczańscy Rzemieślnicy oraz Wrzeszczańskie Państwo Umarłych. Łączna liczba
wyświetleń filmów to: 23,5 tys. na kanale YouTube, 71,3 tys. na Facebooku oraz 287 na Instagramie.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Film będzie opublikowany na istniejącym portalu o Wrzeszczu: www.ilangfuhr.pl. oraz
dedykowanych mu mediach społecznościowych Facebook oraz Instagram, a także na kanale
YouTube Fundacji Palma.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Scenariusz do filmu, reyżeria, lokacja
(wybór miejsc do nagrania i
organizacja przestrzeni) - umowa o
dzieło.

2 250,00    
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2. Honorarium dla przewodnika (osoby
prowadzącej z filmie) wraz z kwerendą
historyczną - umowa o dzieło.

1 250,00    

3. Produkacja filmowa (oświetlnie,
dźwięk, nagranie) oraz postprodukcja
(montaż, koloryzacja) - fv.

5 000,00    

4. Transkrypcja i tłumaczenia na ukraiński
i język angielski - umowa o dzieło/fv.

1 000,00    

5. Obsługa księgowa projektu - fv 500,00    

6. Wkład rzeczowy: sprzęt filmowy,
sprzęt biurowy.

3 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 13 000,00 10 000,00 3 000,00

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;

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

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

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

(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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