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

Teatr Forum jako skuteczny środek w dialogu osób starszych z Suwałk

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2017-08-01

Data
zakończenia

2017-09-30

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 Aktywności Społeczno - Artystycznej "Nie Po Drodze"
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000139901
adres siedziby: ul. Daszyńskiego 9A m.52, 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: krzysztofrudowicz@poczta.fm, telefon: 509857058, strona
internetowa: www.niepodrodze.org
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Krzysztof Rudowicz, adres e-mail: krzysztofrudowicz@poczta.fm,
telefon: 509857058, strona internetowa: www.niepodrodze.org

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
Teatr Forum to interaktywna forma teatru stworzona i opracowana przez brazylijskiego reżysera i pedagoga Augusto
Boala . Spektakle tworzone tą metodą odróżnia od spektakli tradycyjnych możliwość "dopisania" jego dalszego ciągu lub
zmiany poprzez interwencje i samodzielne ingerencje w sytuację sceniczną. Mogą ich dokonać uczestnicy, określani jako
"widzowie-aktorzy". Problemy postaci scenicznych zwykle tożsame są z problemami widzów-aktorów, dzięki czemu
uczestnicy spektakli w "płaszczu roli" konfrontują się z własnymi trudnościami i w bezpiecznej przestrzeni mogą
wypróbować możliwe sposoby ich rozwiązania. Dzięki realizacji tej zasady spektakl jest czymś więcej niż wydarzeniem
artystycznym - pozwala na rozwijanie umiejętności społecznych. Teatr Forum jest często adresowany do grup
defaworyzowanych społecznie, by przeciwdziałać ich wykluczeniu, dostarczając narzędzi konstruktywnej ekspresji i
radzenia sobie z opresją. Przez podejmowanie interwencji będąc w roli, widzowie uczą się komunikować złość, stawiać
granice, mówić o swoich potrzebach. Teatr Forum pozwala na twórcze podejście do problemów społecznych, umożliwia
analizę różnych punktów widzenia - różnych postaci, a zarazem poszukiwanie rozwiązań trudnych sytuacji.
Chcemy po raz pierwszy zaprezentować w Suwałkach spektakl realizowany metodą Teatru Forum jako propozycję
samopomocowej formy aktywizacji osób starszych. Spektakl pt. „Spóźnieni kochankowie - każdemu wolno kochać”
zostanie zagrany w Suwalskim Ośrodku Kultury. Spektakl jest efektem pracy uczestników VI edycji kursu Teatru Forum
realizowanym przez warszawską Fundację Drama Way. Udział w w/w kursie zainspirował nas do zaprezentowania jego
efektów w Suwałkach. Mogliśmy osobiście doświadczyć ogromnego potencjału płynącego z wykorzystania metody Teatru
Forum. Premiera spektaklu miała miejsce w Warszawie w Wyższej Szkole Nauk Społecznych Pedagogium i zgromadziła
liczną publiczność senioralną, która aktywnie włączyła się w działania związane z tym wydarzeniem. Spektakl adresowany
jest do osób starszych. Opowiada o opresji, jakiej doświadcza pod wpływem ocen swojej rodziny i znajomych emerytka,
wdowa. Przedstawienie ma na celu zaktywizowanie Widza – Aktora, który może przerwać spektakl i wkroczyć na scenę,
proponując nowe rozwiązanie problemu. W tym celu zostanie poprowadzona część warsztatowa przez tzw. Jokera, osobę
specjalnie przeszkoloną, rodzaj arbitra, mająca przygotować publiczność do aktywnego zabierania głosu. Aby publiczność
mogła aktywnie włączyć się próbując siebie w roli aktora, spektakl zostanie zagrany dwukrotnie: raz w całości, a drugi raz z
możliwością przerywania go w celu podjęcia tzw.interwencji przez chętne osoby z publiczności. Rolą aktorów w pierwszej
części jest prezentacja spektaklu. W drugiej części działania aktorzy będę ponownie grali spektakl pod kątem aktywnego
reagowania na zaproponowane pomysły publiczności w celu zwiększenia, modyfikacji opresji głównej bohaterki tzw.
protagonistki aby urealnić nową sytuację. Natomiast aktorzy-seniorzy wchodząc w rolę głównej bohaterki będą odgrywali
własne pomysły, na rozwiązanie jej trudnej sytuacji. Na koniec zostanie przeprowadzone przez jokera podsumowanie,
którego celem będzie przede wszystkim wzmocnienie asertywnych zachowań seniorów zaprezentowanych na scenie, ale
też docenienie wszelkich aktywnych prób znalezienia właściwego rozwiązania sytuacji.
Cel realizacji zadania
Celem realizacji zadania jest aktywizacja osób starszych, beneficjentów projektu. Celami szczegółowymi zadania są m.in.
uświadomienie seniorów oraz innych widzów, że realizując własne potrzeby, mogą żyć tak jak chcą. Celem zadania jest
także uruchomienie asertywnych zachowań. Dzięki temu osoby starsze nabędą umiejętność odrzucania określonych,
często szkodliwych opinii na swój temat przez inne osoby z ich środowiska np. członków rodziny, znajomych lub
odmawiania zbędnych usług proponowanych przez osoby spoza ich środowiska np. akwizytorów, ubezpieczycieli,
pożyczkodawców czy operatorów komórkowych. Ponadto celem zadania jest zwiększenie udziału osób starszych w życiu
społecznym i kulturalnym, zagospodarowanie ich czasu wolnego, umożliwienie dostępności do nieznanej im formy
aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej, marginalizacji oraz osamotnieniu, ograniczenie przejawów dyskryminacji
osób starszych.
Celem projektu jest również zainspirowanie grupy widzów- seniorów do włączenia się w pracę nad pierwszym spektaklem
realizowanym metodą Teatru Forum dot. problemów seniorów w Suwałkach w Suwalskim Klubie Seniora.
Celem Teatru Forum jest inspirowanie do poszukiwań różnych możliwości zażegnywania konfliktów.
Miejsce realizacji zadania
Suwalski Ośrodek Kultury.
Grupa odbiorców zadania
Grupą odbiorców zadania będzie 70 osób starszych z Suwałk oraz 30 osób dorosłych, nie będących w wieku senioralnym,
zainteresowanych poprawą jakości życia seniorów w Suwałkach.
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
W przedsięwzięciu zostanie wykorzystana praca dwóch członków stowarzyszenia przy promocji przedsięwzięcia
(prowadzenie strony internetowej i PR wydarzenia) - 10 godzin x 30 zł = 300 zł brutto wkładu własnego osobowego.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
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- Głównym celem działania, który oferent chce osiągnąć poprzez realizację zadania, jest prezentacja innowacyjnej metody
aktywizucjącej seniorów.
- Grupa beneficjentów zostanie uświadomiona o swoim prawie do stanowieniu o własnym życiu, przekona się o
skuteczności stosowania asertywnych zachowań, zostanie zainspirowana do szukania różnych możliwości rozwiązywania
konfliktów.
- Podjęte działania wpłyną pozytywnie na zmianę wizerunku osoby starszej w społeczności lokalnej poprzez możliwość
głębszego przyjrzenia się problemom dotykającym seniorów, a co za tym idzie, lepszego zrozumienia ich sytuacji.
- Działania projektu przyczynią się również do zwiększenia poziomu uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym i
publicznym, wzrostu poczucia przynależności do wspólnoty senioralnej w Suwałkach, przełamania izolacji społecznej
seniorów, a tym samym poprawę samopoczucia, bezpieczeństwa i samooceny osób starszych oraz ich upodmiotowienia w
oczach reszty społeczeństwa.
- Z grupy widzów seniorów wyodrębni się grupa, która włączy się w pracę nad pierwszym spektaklem dot. problemów
seniorów w Suwałkach realizowanym metodą Teatru Forum w Suwalskim Klubie Seniora, którego premierę planujemy w I
połowie 2018r.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

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

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity(zł)

1

wynagrodzenie księgowej- rachunek

200,00 zł

200,00 zł

0,00 zł

2

wynagrodzenie koordynatoraumowa zlecenie

700,00 zł

450,00 zł

250,00 zł

3

wynagrodzenie jokera - umowa o
dzieło

700,00 zł

700,00 zł

0,00 zł

4

wynagrodzenie 7 aktorów - umowy o
dzieło

3 500,00 zł

3 500,00 zł

0,00 zł

5

promocja-wynagrodzenie grafikaumowa o dzieło

300,00 zł

300,00 zł

0,00 zł

6

koszt wydruku 100 plakatów

200,00 zł

200,00 zł

0,00 zł

7

promocja-prowadzenie strony
internetowej i PR wydarzenia

300,00 zł

0,00 zł

300,00 zł

5 900,00 zł

5 350,00 zł

550,00 zł

Koszty ogółem:
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.
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.............................................
.............................................
.............................................
(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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