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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 "MODEM", Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000139290, Kod pocztowy: 80-809, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Rogalińska,
Numer posesji: 23a, Numer lokalu: 4, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m.
Gdańsk, Strona www: , Adres e-mail: aga-mu@wp.pl, Numer telefonu: 606152132,
 
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)

Agnieszka Tomkowicz
 
Adres e-mail: aga-mu@wp.pl Telefon: +48606152132

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego 12. Forum Młodzi i Miłość „Ona i On – dlaczego razem?”

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

14.10.2022 Data
zakończenia

22.12.2022

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

Event stanowi kontynuację cyklicznego wydarzenia o charakterze kulturalno – edukacyjnym, które
odbywało się na przestrzeni ostatnich 10 lat w Gdańsku Letnicy na terenie AmberExpo lub Stadionu
Energa Gdańsk. Dotychczas wystąpienia zaproszonych gości: specjalistów od budowania relacji, a
także celebrytów i gwiazd estrady przyciągały za każdym razem ponad tysiąc uczestników, zwłaszcza
studentów. W ten sposób fora wpisały się w krajobraz kulturalny Letnicy i całego Gdańska. Formuła
tego wydarzenia pozwala zrealizować działania artystyczne i kulturalne w przestrzeni publicznej
Gdańska poprawiające jej atrakcyjność, jakość i użyteczność, rozwijać świadome uczestnictwo w
kulturze i mieści się w zakresie edukacji kulturowej. Forum będące wydarzeniem artystycznym i
kulturalnym kierowane jest do młodzieżowej grupy odbiorców (licealiści, studenci). Wstęp jest
otwarty, zatem zwłaszcza osoby z Letnicy będą mogły w tym wydarzeniu uczestniczyć co podnosi
atrakcyjność tej dzielnicy i wpisuje się w dalsze działania jej rewitalizacji.

W ramach organizowanego Forum zaplanowano występy popularnego wykonawcy muzyki RAP ks.
Jakuba Bartczaka, posiadającego ponad 140 tys. subskrybentów na platformie YouTube oraz
znanego z poprzednich edycji Forum zespołu Kierunek Niebo, zrzeszającego młodzież Szkoły
Muzycznej w Gdańsku, występującego po dwuletniej przerwie w nowej formule artystycznej.

Część kulturalno – dydaktyczną poprowadzą ks. dr Piotr Przyborek, znakomity znawca literatury
biblijnej i redaktor naczelny czasopisma Galilea oraz Katarzyna i Arkadiusz Aszyk, vlogerzy,
organizatorzy NIEBÒ fest, artystycznego festiwalu łączącego warsztaty, inicjatywy twórcze, muzykę i
możliwości rozwoju osobistego.

Głównym tematem konferencji i panelu dyskusyjnego będzie próba zmierzenia się z odwiecznym
tematem relacji kobiety i mężczyzny oraz związanymi z tym perypetiami. Tak urozmaicone formy
współuczestnictwa w kulturze sprzyjać będą rozwojowi idei wzajemnego poszanowania,
solidarności i otwartości wśród młodzieży oraz będą służyć integracji społecznej mieszkańców
Gdańska oraz promocji czytelnictwa i jego edukacyjnej roli.

Spotkanie odbędzie się wg następującego planu:

21.10.2022
18:30 – 19:00 – koncert zespołu Kierunek Niebo
19:00 – 19:45 – konferencja biskupa dra Piotra Przyborka połączona z wykonaniem utworów
muzycznych zespołu Kierunek Niebo.
19:45 – 20:00 – panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi
20:00 – 20:30 – wystąpienie vlogerów Katarzyny i Arkadiusza Aszyków
20:30 – 21:30 - koncert rapera ks. Jakuba Bartczaka
21:30 – 22:00 - poczęstunek dla uczestników wydarzenia w parku

Przewidywany jest udział ok. 240 osób.

Okres 14.10.2022-21.10.2022
organizacja wydarzenia, zaproszenie gości i artystów, promocja wydarzenia - działania te podjęte
zostaną dwa tygodnie przed terminem wydarzenia kulturalnego, poprzez plakaty, ulotki, informacje
w Internecie, rozesłanie maili do stałej grupy odbiorców różnych naszych wydarzeń, publikacje w
mediach, skierowanie do organizacji, Instytucji związanych z docelową grupą odbiorców.
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22.10.2022-22.12.2022 uporządkowanie po wydarzeniu, publikacje w mediach, rozliczenie z
usługodawcami, rozliczenie wydarzenia.

Miejsce realizacji

80-531 Gdańsk - Letnica, Ul. Sucha 3, Parafia pw. św. Anny i Joachima

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Koncert zespołu Kierunek Niebo 1 udział widzów, publikacja,
rachunek/faktura

Konferencja ks. bp dr. Piotra Przyborka 1 udział widzów, publikacja,
rachunek/faktura

Wystąpienie Katarzyny i Arkadiusza
Aszyków

1 udział widzów, publikacja,
rachunek/faktura

Koncert ks. Jakuba Bartczaka 1 udział widzów, publikacja,
rachunek/faktura

Transmisja w Internecie 1 udział widzów, publikacja,
możliwość odtwarzania,
liczba polubień i wystąpień

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 MODeM jest Organizacją Pożytku Publicznego. Działa od 1998 r. jako organizacja
osób, które podejmują dzieło edukacji, rozpowszechniania kultury, postaw społecznych,
humanistycznych, pozytywnych form spędzania wolnego czasu wśród młodzieży. Obecnie
stowarzyszenie realizuje cykliczne wydarzenia o nazwie Forum Młodzi i Miłość z udziałem wybitnych
ekspertów, aktorów i muzyków.

Celami statutowymi Stowarzyszenia są:
a) uwrażliwianie ogółu społeczeństwa na podstawowe wartości chrześcijańskie i etyczne oraz
propagowanie postaw odpowiedzialnej miłości,
b) promowanie zdrowego stylu życia poprzez uczestnictwo w szeroko rozumianej kulturze, sporcie i
innych formach zagospodarowania wolnego czasu oraz w akcjach letnich,
c) podejmowanie różnorodnych działań edukacyjnych w celu przygotowania i zwiększenia szans
młodych ludzi na rynku pracy,
d) stworzenie warunków rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży,
e) integrowanie i organizowanie młodzieży i dzieci wokół idei wolontariatu,
f) wyrównywanie szans edukacyjnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
g) propagowanie edukacji globalnej wychowującej dzieci i młodzież w zjednoczonej Europie z
poszanowaniem wielokulturowości, tolerancji i rozwojem kontaktów międzynarodowych.

W związku z czym Stowarzyszenie podejmowało rozliczne działania wymienione poniżej. Niestety z
uwago na pandemię ostatnie 2 lata działalność została ograniczona z uwagi na obostrzenia.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Wydanie albumu muzycznego „Niech twój rozbłyśnie dzień”,
• Nagranie drugiego albumu muzycznego „Największa jest miłość” (promocja tego albumu zastała
przeprowadzona
na festiwalu „Młodzi i Miłość”).
• Warsztaty komputerowe dla osób w starszym wieku
Z administracją publiczną:
• Pomoc w organizacji „Litanii Miast” pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców (1 listopada –
realizowanej w ciągu
22 lat do 2015 r.)
• Pomoc w organizacji „Gdańskiego Betlejem”– realizowane przez 15 lat widowisko teatralno-
muzyczne w
Gdańsku Matemblewie,
• Warsztaty Filmowe – Multimedialne rozwijające nowe kompetencje i podnoszące kwalifikacje
zawodowe
uczniów 2010 r. - dotacja z Unii Europejskiej
• Świetlica Środowiskowa „MODeM” - „Sport, Edukacja, Kreatywność” 2009-2011 - dotacja
z Unii Europejskiej
• Festiwal „Młodzi i Miłość” – od 10 – ciu lat w okresie od 2003 - 2013
• Warsztaty Profilaktyczne w Klubie MODeM – 2011
• Działalność Klubu „MODeM” podejmowana w latach 2004- 2010
• Forum „Młodzi i Miłość” 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 3c69-6121-34ca

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Do realizacji zadania wykorzystujemy następujący sprzęt Stowarzyszenia:
komputery, drukarka, ksero, sprzęt biurowy, kamera, aparat fot., telefon komórkowy, użyczony na
ten cel i okres samochód, pomieszczenia biurowe, korzysta z nich koordynator w celach
potrzebnych realizacji zadania. Użyczona zostanie również sala Parafii na to wydarzenie i pozostałe
potrzebne zaplecze.
Będziemy także korzystać z pracy wolontariuszy, 1 koordynator, 1 pomocnik, 5 wolontariuszy
podczas spotkania, z wolontariuszami zostaną podpisane oświadczenia.
Stowarzyszenie nie jest VAT-owcem zatem nie może odzyskać podatku VAT.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Koncert zespołu Kierunek Niebo (9
osób)

2 000,0000    

2. Występ ks. Jakuba Bartczaka 2 000,0000    

3. Nagłośnienie i oświetlenie 5 000,0000    

4. Wykład ks. bpa dra Piotra Przyborka 1 000,0000    

5. Spoty, grafiki i kampania medialna w
Internecie

2 000,0000    

6. Plakaty i ulotki, promocja 1 000,0000    

7. Poczęstunek uczestników 1 500,0000    

8. Mat. biurowe, obsługa zadania 500,0000    

9. Wartość pracy wolontariuszy (7 osób;
wkład własny niefinansowy- 2 os * 20
h * 19,70zł + 5 os* 8 h * 19,70zł =
1576,00

1 576,0000    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 16 576,00 10 000,00 6 576,00

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;
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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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