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 Suwałk

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)

10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

4. Tytuł zadania publicznego

XIV Międzynarodowe Animacje Teatralne

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2017-09-01

Data
zakończenia

2017-11-27

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 Domu Pomocy Społecznej "kalina" w Suwałkach
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000046113
adres siedziby: Pułaskiego 66, 16-400 Suwałki, poczta: Suwałki
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: spdpskalina@gmail.com, telefon: 875628525, numer
faksu: 875628507
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Tadeusz Franciszek Zamaro, telefon: 608050333, numer faksu: 87 562
85 07
Krystyna Jaśkiewicz , telefon: 602391029, numer faksu: 87 562 85 07
Dorota Kowalewska , telefon: 87 562 85 32, numer faksu: 87 562 8507

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
Międzynarodowe Animacje Teatralne w 2016 roku zakończyły się pełnym sukcesem, a uczestnicy już wtedy mówili, że
chcieliby tę inicjatywę powtórzyć.
Seniorzy przyznają, że siedzenie w domu nie należy do ich ulubionych rozrywek, a występy na scenie dają im ogromną
radość.
Pomysł organizacji Animacji Teatralnych sprawdził się znakomicie dlatego też, Animacje organizowane są po raz XIV. Na
scenie zaprezentują się zespoły, które mają wieloletnią historię i występowały już na licznych przeglądach i imprezach, są
też takie, które w Suwałkach zadebiutują. Różnorodny jest również repertuar – są piosenki regionalne, dobrze znane
klasyki, ale także te z pierwszych miejsc list przebojów, nie brakuje też skeczów i scenek. Łącznie w przedsięwzięciu
uczestniczyć będzie około 100 osób - są to seniorzy z domów pomocy społecznej makroregionu północno - wschodniego
Polski oraz w ramach integracji międzypokoleniowej uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z Suwałk i okolic, a także
seniorzy z Kowna i Marijampola na Litwie. Animacje teatralne mają na celu budowanie pozytywnego wizerunku osób
starszych oraz aktywizację tych osób, ponieważ występy na scenie poprzedzane są na ogół pracą nad przygotowaniem
repertuaru i próbami przygotowującymi do występu. Dla uczestników Animacji Teatralnych jest wielką frajdą,
zaprezentowanie się przed publicznością, zważywszy na to że myślą przewodnią tego artystycznego działania są słowa: ...
„bawimy się w teatr to świetna zabawa, bo można tu kogoś innego udawać, bawimy się w teatr zapałem dziecinnym, bo
można przez chwilę być całkiem kimś innym”....
Cel realizacji zadania
W chwili obecnej w niewielkim stopniu prowadzone są działania z zakresu wzmocnienia potencjału osób starszych,
dlatego też realizacja zadania ma na celu:
- zapobiegnie skutkom ograniczenia aktywności, która towarzyszy seniorom w chorobie i przywrócenie im zdolności do
aktywnego życia w harmonii w otaczającym społeczeństwie
- budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz integrację międzypokoleniową
Miejsce realizacji zadania
Przedsięwzięcie realizowane będzie w październiku 2017 roku w Suwalskim Ośrodku Kultury
Grupa odbiorców zadania
W przedsięwzięciu uczestniczyć będzie łącznie około 100 osób - są to seniorzy z domów pomocy społecznej makroregionu
północno - wschodniego Polski oraz w ramach integracji międzypokoleniowej uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z
Suwałk i okolic, a także seniorzy z Kowna i Marijampola na Litwie
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
nad prawidłowym przebiegiem realizacji zadania czuwać będzie koordynator zadania, a także księgowy, który odpowiada
za prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe oraz prawidłowy obieg dokumentów finansowo-księgowych. Obie te
osoby wykonywały podobne zadania realizując projekty finansowane ze środków UE jak również ze środków publicznych.
Ponadto wolontariusze oraz członkowie Stowarzyszenia świadczący pracę społeczną wielokrotnie realizowali już podobne
zadania.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
Realizacja zadania umożliwi seniorom wyjść z izolacji, a tym samym przyczyni się do:
- pobudzi aktywność osób starszych, a także wzmocni więzi międzypokoleniowe pomiędzy seniorami a młodzieżą,
- stworzy seniorom warunki do wykorzystania ich potencjału twórczego , a tym samym wpłynie na budowanie
pozytywnego wizerunku osób starszych,
- integracji seniorów ze środowiskiem lokalnym
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
do poniesienia z
pochodzących z
wnioskowanej dotacji
3)
innych źródeł, wkładu
(zł)
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity(zł)

1

wynajem sali

1 200,00 zł

1 200,00 zł

0,00 zł

2

nagrody i wyróżnienia

1 000,00 zł

500,00 zł

500,00 zł

3

catering

2 500,00 zł

1 900,00 zł

600,00 zł
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4

wkład osobowy w tym praca
społeczna członków Stowarzyszenia reżyseria widowiska teatralnego pn.
XIV Międzynarodowe Animacje
Teatralne
Koszty ogółem:

400,00 zł

0,00 zł

400,00 zł

5 100,00 zł

3 600,00 zł

1 500,00 zł

Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)

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