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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) 10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
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: ,
Adres e-mail: biblioteka@bibliotekapp.pl, Numer telefonu: 58 3033796,
 
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)

Marta Gorczyńska
 
Adres e-mail: biblioteka@bibliotekapp.pl Telefon: 
519824560

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Wiosna 2023 - muzyczno - plastyczna

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

03.04.2023 Data
zakończenia

30.06.2023

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

Wieczory muzyczne dla seniorów - są kontynuacją cyklu aktywizacyjnych zajęć śpiewaczych/spotkań
towarzyskich dla osób mieszkających na Stogach. Organizujemy je od 2011 roku. Jest to sprawdzona
forma zajęć, podczas których uczestnicy śpiewają piosenki przy akompaniamencie fortepianu, z
okazji świąt państwowych i rocznic – patriotyczne, w zimie – kolędy i pastorałki.
Każdy z uczestników raz do roku obchodzi urodziny lub imieniny i jest najważniejszym człowiekiem
w grupie. Wieczorki prowadzi artystka, muzyk Lidia Małyszek. Zajęcia odbywają się w poniedziałki
od godz. 18.00 do 19.30 i mają stałe, otwarte grono odbiorców. Często goszczą u nas imigranci,
którzy poprzez śpiewanie, poznawanie tekstów piosenek uczą się języka polskiego. Dla wielu
spotkania te stanowią namiastkę życia rodzinnego. Frekwencja na spotkaniach wynosi 8-12 osób.

Zajęcia plastyczno-rękodzielnicze, odbywać się będą raz w tygodniu po 2 godziny, w formie zabawy
dla 5-10 dzieci. Założeniem działania jest oparcie zajęć na aktywności dziecka, w tworzeniu własnej
wiedzy oraz na jego naturalnej ciekawości i eksperymentowaniu z różnymi materiałami
plastycznymi. Malowanie akwarelami i temperami, rysunku (ołówkiem, kredką i tuszem),
eksperymentowania ze sztuką, poprowadzone będą przez studentkę ASP i dadzą dzieciom
możliwość ekspresji własnych emocji, zwiększą sprawność rąk i koordynację. Zdobędą one większą
pewność siebie, a co za tym idzie będą zdecydowanie lepiej radziły sobie w relacjach z
rówieśnikami. Adresatami zadania publicznego są dzieci ze Stogów, w wieku 5-13 lat. W nasze progi
wchodzą kolejne roczniki dzieci, a my staramy się je włączyć w nasze struktury już funkcjonujące, w
zajęcia w których uczestniczyła lub uczestniczy starsza siostra lub starszy kolega. Zajęcia bezpłatne
są szansą dla dzieci z rodzin uboższych, wielodzietnych i imigranckich. Co roku staramy się zapraszać
na nasze działania ukraińskie dzieci, pomagając im zintegrować się z polskimi rówieśnikami. Staramy
się o taki poziom zajęć, by były one atrakcyjne, urozmaicone i dostosowane do wieku uczestników.
Nasza oferta ma być bezpłatna, skierowana do najuboższych dzieci, by mogły testować swoje
możliwości, rozwijać zainteresowania, zwiększać swoje szanse życiowe.

Miejsce realizacji

Zadania będą realizowane w sali muzycznej oraz plastycznej, w Bibliotece Społecznej
Stowarzyszenia "Przyjazne Pomorze"znajdującej się w Gdańsku-Stogach, ul. Hoża 14.

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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Wieczory muzyczne dla seniorów.
- Aktywizacja ludzi starszych,
nawiązanie nowych kontaktów,
wzajemne wspomaganie się.
- Wspieranie sprawności umysłowej
poprzez uczenie się i wykonywanie
piosenek, co sprzyja utrwalaniu i
przekazywaniu tradycji narodowej w
ich rodzinach.
- Nabywanie nawyku uczestnictwa w
zajęciach i imprezach artystycznych, co
skutkuje samorzutnie organizowanymi
wyprawami do miejskich instytucji
kulturalnych i organizowaniu inicjatyw
własnych.
- Zagospodarowanie czasu wolnego w
atrakcyjny sposób.
- Ucieczka od samotności, nabranie sił
we wspólnocie.

11 półtoragodzinnych
spotkań, dla 8-10 osób

listy obecności, zdjęcia

Zajęcia plastyczno-rękodzielnicze
dadzą dzieciom:
- Przyrost wiedzy o sztuce i wdrożenie
do czynnego jej uprawiania.
- Zwiększenie sprawności fizycznej,
intelektualnej i wrażliwości
estetycznej.
- Rozpoznawanie i rozwój własnych
możliwości i talentów
- Wzrost ich kreatywności i poczucia
sprawczości.
- Wdrożenie do systematycznej pracy i
nawyku uczestnictwa w zajęciach
edukacyjnych i artystycznych.
- Wdrożenie się do
dyscypliny/samodyscypliny i liczenia
się z partnerami w pracy zespołowej.
- Zagospodarowanie czasu wolnego i
ucieczka od patologicznych zachowań.
- Włączanie dzieci imigranckich (i ich
rodzin) we wspólnotę lokalną.

11 dwugodzinnych spotkań,
dla 5-10 dzieci

listy obecności, zdjęcia

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 „Przyjazne Pomorze” chce łączyć obywateli wokół wspólnych celów; działa na rzecz
społeczności Stogów, głównie dzieci: „Ambicją naszą jest, by dzieci przekraczające nasz próg
wychodziły od nas lepsze, mądrzejsze i szczęśliwsze, a dorośli optymistycznie nastawieni do świata,
w którym i od nas coś zależy”. Podstawowy nasz cel to ”budzenie odpowiedzialności za Polskę i
'małe ojczyzny', tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, budzenie wrażliwości na krzywdę i
niesprawiedliwość społeczną oraz walka z patologiami”. Jest on realizowany w ramach działalności
kulturalnej, edukacyjnej i wychowawczej Biblioteki Społecznej przy ul. Hożej 14.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

- 21.10.2010 - 31.12.2010 - Zajęcia edukacyjno-rekreacyjne w Bibliotece Społecznej
- 03.03.2011 - 31.12.2011 - Biblioteka Społeczna – Z kulturą za Pan Brat
- 11.04.2011 - 19.11.2011 - Żyjmy z sensem
- 07.06.2011 - 15.08.2011 - Autorski program zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży Biblioteki
Społecznej Stowarzyszenia Przyjazne Pomorze
- 10.10.2011 - 15.12.2011 - Zajęcia muzyczne i komputerowe w Bibliotece Społecznej
- 01.02.2012 - 31.12.2012 - Kultura tworzy społeczeństwo - społeczeństwo tworzy kulturę
- 24.09.2013 - 21.12.2013 - Dodatkowe zajęcia w Bibliotece Społecznej
- 01.02.2016 - 13.12.2016 - Sztuka rozwija dzieci
- 08.03.2016 - 19.12.2016 - Kiedy razem się zbierzemy
- 11.03.2016 - 30.04.2016 - Graj skrzypku graj
- 01.07.2016 - 31.07.2016 - Kiełki 5 (warsztaty artystyczne dla dzieci)
- 13.03.2017 - 31.12.2017 - Piosenkę zanućmy społem"
- 27.06.2018 - 16.12.2018 - Ruch-Zabawa-Integracja
- 25.06.2018 - 31.07.2018 - 7 kiełki sztuki
- 01.03.2018 - 01.12.2018 - Paideia na Stogach
- 01.06.2019 - 31.07.2019 - Ósme kiełki sztuki
- 30.11.2020 - 14.12.2020 - Dla Malucha i Starszaka gratka to nie byle jaka, czyli edukacja przez
plastykę i zabawę
- 24.05.2021 - 31.12.2021 - Twórczy Start (zajęcia plastyczne dla dzieci)
- 25.05.2021 - 31.12.2021 - Muzyczna Przystań (nauka gry na flecie i perkusji)
- 15.04.2022 - 10.12.2022 - Rozwijamy talenty

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe.
Obsługa zadania będzie prowadzona w Bibliotece Społecznej przy ul. Hożej 14 w Gdańsku - Stogach,
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniach. Osoby realizujące zadanie będą
zatrudnione na umowach cywilnoprawnych.
1. Do koordynowania zadania będzie zatrudniony pracownik, który zajmie się nadzorem nad
realizacją zadania, dokumentacją, sprawozdawczością – Marta Gorczyńska, koordynator i animator
w Stowarzyszeniu „Przyjazne Pomorze”.
2. Do prowadzenia zajęć muzycznych zatrudniona będzie artysta, muzyk – Lidia Małyszek,
prowadząca zespół od wiosny 2011 roku.
3. Zajęcia plastyczno - rękodzielnicze poprowadzi studentka ASP.
3. Do prowadzenia księgowości będzie zatrudniona księgowa, od dziesięciu lat w naszym
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Stowarzyszeniu, zajmie się dokumentacją księgową i rozliczeniem dotacji – Gabriela Grochola.

Zasoby rzeczowe.
Baza lokalowa - pracownia plastyczna, salka muzyczna z dostępem do toalet przystosowanych dla
osób niepełnosprawnych.
Na wieczory muzyczne udostępnienie fortepianu, na którym prowadząca zajęcia akompaniuje
śpiewającym seniorom.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynagrodzenie prowadzącego
wieczory muzyczne

1 650,00    

2. Wynagrodzenie prowadzącego zajęcia
plastyczno - rękodzielnicze

2 200,00    

3. Wynagrodzenie Koordynatora 1 300,00    

4. Wynagrodzenie Księgowej 600,00    

5. Zakup materiałów plastycznych 1 000,00    

6. Udostępnienie sali muzycznej - media 1 550,00    

7. Udostępnienie sali plastycznej - media 1 700,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 10 000,00 0,00

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

Załączniki:

1. inne dokumenty istotne dla oceny oferty (fakultatywny)

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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