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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 Teatroterapia na Targach

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2017-11-29 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: Fundacja Teatroterapia Lubelska
forma prawna: fundacja
KRS: 0000316868
adres siedziby: Młodej Polski 32/144, 20-863 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: tln@teatroterapia.lublin.pl, telefon: 81-745-21-87, strona
internetowa: www.teatroterapia.lublin.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Maria Pietrusza Budzyńska, adres e-mail: mariapebe@gmail.com,
telefon: 609-300-202

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
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Ogólna koncepcja projektu jest częścią sprawdzonej taktyki stosowanej przez Fundację Teatroterapia Lubelska od wielu lat
a jest nią manifestacja teatralna i aktywne uczestnictwo grupy niepełnosprawnych ludzi w życiu miasta. Współtworzenie
kultury i pokaz aktywności teatralnej wpłynęło i wpływa na gromadzenie i rozwój kapitału społecznego środowisk osób z
niepełnosprawnościami i zmiany w mentalności społecznej. W związku z tym, Fundacja Teatroterapia Lubelska planuje
zorganizowanie podczas trwania V edycji Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych dwóch wydarzeń:
pierwszym będzie występ z najnowszym spektaklem "Opera kartoflana", która porusza i ukazuje istotne i graniczne
życiowo problemy osób z niepełnosprawnością. Drugim wydarzeniem będzie wystawa obrazów Pana Jacka Zdanowskiego-
artysty art brut prezentująca dorobek jego życia. Spektakl "Opera kartoflana" miał swoją premierę 26 października 2017
roku. Spektakl powstał w związku z obchodami 700-lecia Miasta Lublin -wpisuje się w obchody tej rocznicy przekazując
widzom obraz człowieka wykluczonego żyjącego w Lublinie- mieście równości obywatelskiej , gdzie w teatrze i dzięki
teatrowi propagowany jest pozytywny model INNEGO. W ramach projektu do spektaklu zatrudnieni zostaną aktorzy-
osoby niepełnosprawne, które za swój występ otrzymają gażę aktorską. Aktorzy zostaną profesjonalnie przygotowani do
występu przez stylistę, który zadba o ich fryzury oraz makijaż. Zatrudniona zostanie garderobiana(osoba
niepełnosprawna). Spektakl posiada scenografię o dużych gabarytach- z tego względu zostanie wynajęta firma, która
zajmie się organizacją spektaklu od strony technicznej. Firma ta przewiezie w sposób bezpieczny scenografię, zajmie się jej
rozstawieniem i organizacją sceny a po zakończanym spektaklu - złożeniem oraz transportem powrotnym do CSK. W
ramach organizacji wymieniona firma zagwarantuje także oświetlenie i nagłośnienie spektaklu oraz obsługę techniczną. W
ramach promocji działań projektowych zostaną wydrukowane katalogi. Projektem katalogu do wydarzenia - zajmie się
wolontariusz. W tym samym czasie zostanie zorganizowana wystawa art brut - artysty "nieprofesjonalnego". Artysta za
wypożyczenie obrazów otrzyma wynagrodzenie. W tym celu zatrudniona zostanie osoba, która całościowo zajmie się
przygotowaniem wystawy, tj. zatroszczy się o wypożyczenie i skatalogowanie obrazów od artysty. Osoba ,która
zorganizuje wystawę od strony technicznej oraz wizualnej - przywiezie i odwiezie obrazy, wypożyczy i przewiezie sztalugi.
Całość zadania zostanie udokumentowana przez fotografa ( wolontariusz), a zdjęcia te posłużą do promocji malarza art
brucisty w kręgach zainteresowanych twórczością artystów Lubelskich .Biuro księgowe i koordynator projektu obsłużą
zadanie w ramach wolontariatu.

Harmonogram zadania:
29.11-04.12.017-prace organizacyjne oraz przygotowawcze
05.12.2017- wystawa oraz pokaz spektaklu

Cel realizacji zadania
1. nobilitacja i promocja artysty art brut a przez to całego nurt art brud
2. promocja twórczości Art Brucistów,
3. rozbudzenie zainteresowania sztuką „gorzką”/”surową”/ „nieokrzesaną” w zakresie edukacji kulturalnej mieszkańców
Lublina.
4. ukazanie potencjalnym pracodawcom zdolności oraz efektywności osób niepełnosprawnych ukazanych jako solidnych
pracowników
5. przedstawienie działań oraz dokonań aktywizujących oraz terapeutycznych Teatroterapii
6. przedstawienie dokonań osób niepełnosprawnych

Miejsce realizacji zadania
Lublin, ul. Dworcowa 11

Grupa odbiorców zadania
1. Szeroka publiczność: Mieszkańcy Lublina i przybywający do miasta goście odwiedzający Targi Lubelskie.
2. Osoby niepełnosprawne uczestniczące w zadaniu.
3. Koneserzy sztuki Art Brut.
4. Firmy oraz pracodawcy chcący zatrudniać osoby niepełnosprawne.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wkład rzeczowy: komputer, oświetlenie i nagłośnienie, rzutnik oraz ekran, podłoga baletowa, scenografia,

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

1. pokaz spektaklu - promowanie umiejętności i wrażliwości artystycznej osób niepełnosprawnych
2. wystawa obrazów malarza art brud - pokazanie dorobku sztuki artbrut, która podnoszona jest do odpowiedniej rangi w
Lublinie
3. wydanie katalogu
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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

organizacja spektaklu ( w tym
przewiezienie scenografii, obsługa
techniczna spektaklu, świetlnie oraz

nagłośnienie)

2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł

2 gaże aktorskie 1 400,00 zł 1 400,00 zł 0,00 zł

3 garderobiana 150,00 zł 150,00 zł 0,00 zł

4 organizacja wystawy 2 450,00 zł 2 450,00 zł 0,00 zł

5 wynagrodzenie za wypożyczenie i
prezentację prac dla artbrucisty 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

6 dokumentacja fotograficzna 300,00 zł 0,00 zł 300,00 zł

7 druk katalogu 1 500,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł

8 stylizacja sceniczna 250,00 zł 0,00 zł 250,00 zł

9 projekt katalogu 200,00 zł 0,00 zł 200,00 zł

10 koordynacja projektu 500,00 zł 0,00 zł 500,00 zł

11 obsługa finansowo - księgowa 300,00 zł 0,00 zł 300,00 zł

Koszty ogółem: 9 550,00 zł 8 000,00 zł 1 550,00 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;
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..............................
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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.
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