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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Prezydenta Miasta Lublin

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1) 7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

4. Tytuł zadania publicznego Warsztaty artystyczne "Sztuka łączy"

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2017-11-27 Data

zakończenia 2017-12-05

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego Nr 1 w Lublinie
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000173463
adres siedziby: Spółdzielczości Pracy 65, 20-147 Lublin, poczta: Lublin

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: przyjacielesosw@gmail.com, telefon: 81 747 57 99

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Agnieszka Błaszczak, adres e-mail: przyjacielesosw@gmail.com, telefon:
81 747 57 99

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Podstawowym celem planowanych warsztatów artystycznych „Sztuka łączy” jest promowanie pozytywnego wizerunku
osób niepełnosprawnych jako aktywnych i twórczych uczestników życia społecznego. Po drugie, integrowanie
mieszkańców Lublina różnych pod pewnymi względami, ale też i podobnych w zakresie potrzeb egzystencjalnych i
możliwości do podejmowania kreatywnych działań. Dodatkowym aspektem, zaplanowanego działania, jest motywowanie
osób niepełnosprawnych do przełamywania barier psychologicznych w demonstrowaniu swoich talentów i umiejętności,
ponieważ osoby niepełnosprawne ( uczestnicy zajęć ŚDS "Absolwent" będą wspierać pracę instruktorów prowadzących
poszczególne warsztaty). Właściwą dla realizacji powyższych celów, forma działania będzie zorganizowanie otwartych
warsztatów artystycznych, podczas Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych w dniu 5 grudnia 2017r. Mieszkańcy
miasta, odwiedzający Targi będą mogli spróbować swoich sił w zajęciach rękodzielniczych, plastycznych, florystycznych.
Pod bacznym okiem instruktora, uczestników zajęć ŚDS „Absolwent” oraz nauczycieli i uczniów SOSW Nr 1 w Lublinie
powstaną kartki świąteczne, ozdoby choinkowe, pudełka na prezenty i stroiki bożonarodzeniowe.
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Cel realizacji zadania
1. Promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych jako aktywnych i twórczych uczestników życia
społecznego.
2. Motywowanie osób niepełnosprawnych do przełamywania barier psychologicznych w demonstrowaniu swoich
umiejętności i talentów.
3. Integrowanie mieszkańców Lublina wokół podejmowania kreatywnych działań o charakterze artystycznym.

Miejsce realizacji zadania
Środowiskowy Dom Samopomocy "Absolwent"
Hala Targów Lublin w czasie trwania V Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych

Grupa odbiorców zadania
Mieszkańcy Miasta Lublin odwiedzający w dniu 5 grudnia 2017r. V Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych.
Ponieważ warsztaty mają charakter otwarty planujemy, że z naszej propozycji skorzysta około 200 osób.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Warsztaty poprowadzą instruktorzy posiadający wykształcenie wyższe pedagogiczne, specjalizację z pedagogiki specjalnej
lub terapeutycznej i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów i szkoleń z zakresu rękodzieła i plastyki, a także
doświadczenie w pracy zawodowej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
Do zadań instruktorów należy merytoryczne przygotowanie warsztatów, dokonanie zakupu materiałów, narzędzi i
przeprowadzenie warsztatów w czasie trwania
V Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych.
Prawidłowa realizacja zadania wymaga zatrudnienia księgowej, która będzie sprawować nadzór nad prawidłowym
wydatkowaniem środków finansowych i dokonanie rozliczeń finansowych - prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji
księgowej, a po zakończeniu realizacji zadania dopełni obowiązku sprawozdawczości.

Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW Nr1 w Lublinie na potrzeby przygotowania warsztatów udostępni pomieszczenia
Środowiskowego Domu Samopomocy "Absolwent" - pracownię plastyczną, rękodzielniczą i komputerową, a także
pomieszczenie biurowe wraz z wyposażeniem.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Zakładamy, że Warsztaty Artystyczne „Sztuka łączy” będą wartościową płaszczyzną, na której spotkają się przede
wszystkim osoby uzdolnione, zainteresowane twórczym działaniem, bez względu na stan zdrowia i stopień sprawności.
Przypuszczamy, że osoby niepełnosprawne w roli współprowadzących zajęcia będą najwłaściwsza formą promocji
pozytywnego wizerunku siebie, jako aktywnych i wartościowych uczestników życia społecznego. To będzie też
przekonywujący dowód dla innych niepełnosprawnych, że jest możliwe konstruktywne zaistnienie w środowisku w pełni
sprawnych, którzy też mogą się czegoś nauczyć od „niewyuczalnych” (potoczna opinia o osobach z niepełnosprawnością
intelektualną).

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity(zł)
do poniesienia z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1 Materiały do zajęć i wyposażenie 4 200,00 zł 4 200,00 zł 0,00 zł

2 Instruktorzy - umowy - zlecenia 2 400,00 zł 2 400,00 zł 0,00 zł

3 Księgowa - umowa - zlecenie 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 7 000,00 zł 7 000,00 zł 0,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
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3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i fizycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

bezpieczenie społeczne.

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

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

.............................................
(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.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.


	 
	UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


