
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: c8db-c66a-6cf9

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

Prezydent 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) 22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji

4. Tytuł zadania publicznego Seria pokazów spektaklu "Kolorowa, czyli biało-czerwona"

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2017-12-04 Data

zakończenia 2017-12-29

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 Banina
forma prawna: fundacja
KRS: 0000679119
adres siedziby: Braci Wieniawskich 1/145, 20-844 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: fundacjabanina@gmail.com, telefon: 691226851

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Luiza Nowak, adres e-mail: fundacjabanina@gmail.com, telefon:
691226851

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
Seria pięciu pokazów spektaklu Fundacji Banina „Kolorowa, czyli biało-czerwona” w reżyserii Bartłomieja Miernika
mogłaby odbyć się w liceach ogólnokształcących znajdujących się na terenie Lublina. Szkoły, w których spektakl mógłby
zostać zaprezentowany zostałyby wybrane przez realizatorów zadania. Przy wyborze placówek dla realizatorów istotną
kwestią byłyby wspólne cele szkół i Fundacji Banina, dla których ważna jest edukacja młodzieży w zakresie
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także kwestie związane z rozwojem
demokracji i budowaniem świadomego, obywatelskiego społeczeństwa w czasach pokoju.

Zgodnie z projektem, spektakl zostałby zaprezentowany uczniom lubelskich liceów i ich nauczycielom pięciokrotnie w
terminie od 4 grudnia do 29 grudnia tego roku w godzinach przedpołudniowych.
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Cel realizacji zadania
Głównym celem realizacji tego projektu jest zaprezentowanie lubelskiej młodzieży edukacyjnego spektaklu „Kolorowa,
czyli biało-czerwona” Fundacji Banina. Spektakl ten, mimo, że w poprzednim sezonie grany był ponad 70 razy w szkołach i
domach kultury na terenie całej Polski, a także w miejscach takich jak Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu, czy Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu i Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, w samym Lublinie
prezentowany był tylko w dwóch szkołach. Dlatego też, twórcy w ramach projektu chcieliby dotrzeć do lubelskich szkół i
zaprosić je do uczestnictwa w przedstawieniu.
Podstawowym celem spektaklu „Kolorowa, czyli biało-czerwona” według scenariusza Piotra Przybyły jest postawienie
widzom pytania: „Jak być patriotą w czasach pokoju?”. Twórcy spektaklu widząc w społeczeństwie problemy definicyjne
pojęć takich jak: tolerancja, patriotyzm, ojczyzna, wielokulturowość, nacjonalizm, naród, nie tylko wśród młodzieży
szkolnej, ale także wśród dorosłych, poprzez swój spektakl chcą wywołać otwartą, merytoryczną dyskusję na ten temat i
uświadomić młodym widzom jak łatwo w dzisiejszym świecie dezinformacji ulec manipulacji i wpływom. W związku z tym
podczas drugiej części spektaklu zostałyby wytłumaczone techniki użyte w części pierwszej. Co więcej, zgodnie z koncepcją
twórców podczas drugiej części przedstawienia odbyłaby się rozmowa na temat treści zaprezentowanych w części
pierwszej. Rozmowa ta byłaby otwartą wymianą poglądów młodzieży i próbą pogodzenia skrajnych stanowisk. Czas ten
byłby także swoistym uzupełnieniem i uporządkowaniem wiedzy zdobytej na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie.
Podczas rozmowy z uczniami twórcy chcieliby podjąć temat wielokulturowości, skupiając się na aspekcie
wielokulturowości samego Lublina, zarówno w okresie przed II wojną światową, jak i współcześnie, co może być niezwykle
istotne dla edukacji młodych widzów.

Miejsce realizacji zadania
Seria pięciu pokazów spektaklu "Kolorowa, czyli biało-czerwona" odbyłaby się w wybranych przez realizatorów liceach
ogólnokształcących znajdujących się na terenie Lublina.
Zgodnie z koncepcją reżysera spektakl grany jest w szkołach, w sali lekcyjnej. Każdy spektakl, który zostałby
zaprezentowany w ramach realizacji zadania, odbyłby się w sali lekcyjnej w szkole, która wyraziłaby chęć współpracy z
Fundacją Banina. Spektakl podzielony jest na dwie części z czego każda część trwa godzinę lekcyjną. Zgodnie z koncepcją
twórców obie części realizowane są w sali lekcyjnej, w szkole, w której prezentowany jest spektakl.

Grupa odbiorców zadania
W związku z tym, że spektakl zgodnie z koncepcją reżysera grany jest w szkolnej sali lekcyjnej, przewidywana widownia
jednego pokazu wynosi około 40 osób. Na każdy z pięciu pokazów widownia byłaby zróżnicowana. Wśród niej znalazłaby
się zarówno młodzież w wieku szkolnym, uczniowie lubelskich liceów, do których głównie skierowany jest spektakl, a także
ich nauczyciele i pedagodzy.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Jeżeli projekt zostanie zrealizowany, za organizację wydarzenia odpowiadać będą osoby związane z Fundacją Banina.

Reżyserem spektaklu „Kolorowa, czyli biało-czerwona” jest Bartłomiej Miernik, absolwent Wiedzy o Teatrze warszawskiej
Akademii Teatralnej, teatrolog i krytyk pracujący z młodzieżą, redaktor naczelny projektu edukacyjnego Lubelskiej Gazety
Teatralnej „Proscenium” wydawanej przez Warsztaty Kultury w Lublinie.

We wszystkich pięciu pokazach w rolę Huberta wcieliłby się Dominik Rybiałek, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej w Krakowie (2014), stypendysta rektora PWST oraz Miasta Kraków, nagrodzony na Festiwalu Szkół Teatralnych
w Łodzi.

Za produkcję spektaklu oraz obsługę techniczną i obsługę widowni podczas pokazów spektaklu odpowiadałaby
producentka spektaklu, Luiza Nowak, absolwentka prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
dziennikarka współpracująca między innymi z Lubelską Gazetą Teatralną "Proscenium" wydawaną przez Warsztaty Kultury
w Lublinie.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Realizacja wyżej opisanego zadania publicznego pozwoli na zaprezentowanie pięciu spektakli edukacyjnych uczniom
lubelskich liceów. Zapewni to możliwość dotarcia do widzów, którzy, w przeciwieństwie do rówieśników w innych
miastach w Polsce, nie mieli okazji na uczestniczenie w tym spektaklu. Realizacja projektu zapewniłaby także stworzenie
platformy komunikacyjnej, na której młodzież mogłaby zaprezentować wielogłos swoich poglądów. Dzięki temu uczniowie
mieliby zapewnioną możliwość wymiany poglądów i myśli, a także usystematyzowania i uzupełnienia wiedzy z
przedmiotów takich jak historia i wiedza o społeczeństwie. Co więcej, twórcy podczas dyskusji chcieliby skupić się na
kwestiach związanych z tolerancją i wielokulturowością, co w mieście takim jak Lublin, którego historia oparta jest na
wielokulturowości i który w czasach współczesnych gości wielu zagranicznych gości, zarówno studentów jak i turystów,
jest niezmiernie istotne. Dyskusja ta byłaby cennym doświadczeniem nie tylko dla uczniów lubelskich szkół, ale także ich
nauczycieli, którzy towarzyszyliby podczas projektu.
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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 Reżyseria 3 213,00 zł 3 213,00 zł 0,00 zł

2 Honorarium aktorskie 2 920,00 zł 2 920,00 zł 0,00 zł

3 Produkcja, obsługa techniczna i
obsługa widowni 2 920,00 zł 2 920,00 zł 0,00 zł

4 Obsługa księgowa 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 9 253,00 zł 9 253,00 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;
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..............................

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. (złożony również
elektronicznie)

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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