UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Gmina Świebodzin

2. Rodzaj zadania publicznego1)

16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
Nazwa: Fundacja Rozwoju przez Kulturę i Sztukę "Przeciw temu czasowi", Forma prawna:
Fundacja, Numer Krs: 0000588879, Kod pocztowy: 66-200, Poczta: Świebodzin, Miejscowość:
Świebodzin, Ulica: os. Łużyckie , Numer posesji: 35F, Numer lokalu: 8, Województwo: lubuskie,
Powiat: świebodziński, Gmina: Świebodzin, Strona www: , Adres e-mail:
przeciw.temu.czasowi2015@gmail.com, Numer telefonu: 695767615,
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Małgorzata Sawiak
Adres e-mail: margot.sawiak@gmail.com Telefon:
695767615

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Młodzi w kulturze. Udział młodzieży ze Szkolnego Teatru
Musicalowego „Zespół” w warsztatach, spektaklach i
wystawach.

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

01.02.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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10.04.2020

Opis zadania
Zakup biletów do teatru, biletów wstępu do muzeów oraz udział w warsztatach artystycznych
podczas wyjazdu do Warszawy dla członków Szkolnego teatru Musicalowego „Zespół” (22 osoby +3
opiekunów).
Wyjazdy do dużych ośrodków kultury są już tradycją prowadzonego przez Fundację „Zespołu”,
udało nam się do tej pory zabrać młodzież do Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Warszawy i Łodzi. W
tym roku planujemy wyjazd do Warszawy, na który złożą się między innymi:
-spektakl „Metro” w teatrze Buffo
-spektakl „Stowarzyszenie umarłych poetów” w Teatrze Polonia
-wizyta w Muzeum Narodowym
-wizyta i warsztaty w Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” i w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek
Ujazdowski
-spektakl „Aida”w teatrze muzycznym Roma
-wycieczki i spacery po stolicy
Dzięki kilkudniowym wyjazdom młodzi świebodzinianie mogą uczestniczyć w ważnych wydarzeniach
kulturalnych- chodzą na spektakle do najlepszych teatrów muzycznych i dramatycznych, oglądają
najnowsze wystawy, biorą udział w lekcjach muzealnych, teatralnych i warsztatach. Są to wyjazdy
bardzo intensywne, nastawione wyłącznie na udział w kulturze. Stwarzają one możliwość
„wyrównania szans” między naszymi dziećmi, a ich rówieśnikami z dużych miast, dla których wizyty
w instytucjach kultury to codzienność. Pozwalają utalentowanej młodzieży poszerzyć horyzonty i
wiedzę o kulturze i świecie współczesnym, dostarczają im wzorców i motywacji do dalszej pracy nad
sobą oraz rozwija ich wiedzę i umiejętności.
Wiąże się to jednak z kosztami, które niejednokrotnie przewyższają możliwości finansowe rodziców,
a naszym celem jest jak najszerszy udział młodych ludzi w tych wyjazdach.
Miejsce realizacji
Warszawa

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Wzrost wiedzy o kulturze i sztuce
współczesnej poprzez udział w
spektaklach teatralnych, warsztatach,
wystawach w najlepszych ośrodkach
kulturalnych

22 osoby

Ankieta ewaluacyjna,
rozmowy i dyskusje o
spektaklach i wystawach

Rozwój talentów i zainteresowań
artystycznych

22 osoby

Rozmowy i dyskusje o
spektaklach i wystawach

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
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Charakterystyka oferenta
Fundacja Rozwoju przez Kulturę i Sztukę „Przeciw temu czasowi” od 2015 roku działa na terenie
gminy Świebodzin w zakresie rozwoju kultury oraz edukacji dzieci i i młodzieży.
1. Wspieramy i współfinansujemy działania Szkolnego Teatru Musicalowego „Zespół” (warsztaty
artystyczne, wyjazdy do teatrów, przygotowanie spektakli muzycznych)
2. Organizujemy koncerty uzdolnionej młodzieży ( cykle: „Młodzi w Mimozie” i „Młodzi w
Muzeum”- 5 koncertów oraz planowany od marca cykl koncertów „Młodzi grają u siebie” ze
środków Budżetu Obywatelskiego
3. Organizujemy warsztaty artystyczne dla dzieci : „Rodzinna księga świętowania”, „Oswoić jesienne
potwory”, „Wysmakowane wakacje”- cykl zajęć w ramach programu "Trampolina- regionalny
program wspierania inicjatyw społecznych", „Sztuka ratuje świat” (grant Fundacji Orlen), „Młodzi
ratują świat (ze środków Gminy Świebodzin)
4. Organizujemy i współorganizujemy wernisaże i finisaże fotograficzne młodych artystów („Gdyby
wiersz był kobietą”, „Herbatka u Kapelusznika”, „Naturalnie”, „Śmieciowe królowe”)
5. Pozyskujemy i fundujemy stypendia artystyczne dla uzdolnionej młodzieży ( trzy stypendia
twórcze Marszałka Województwa Lubuskiego oraz jednorazowe stypendium Fundacji)
6. Wspieramy zdolną młodzież, kierując ją na zajęcia rozwijające zainteresowania, przeglądy i
festiwale artystyczne, wspierając merytorycznie, organizacyjnie i finansowo
7. Wspieramy różne inicjatywy lokalne, biorąc aktywny udział w życiu artystycznym i kulturalnym
miasta („Piknik z rodziną”, „Szlachetna paczka”, „Dni Świebodzina”); współpracujemy z Muzeum
Regionalnym, Stowarzyszeniem „Ars Familia”, Szkołą Podstawową nr 1 w Świebodzinie)
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
- organizacja 10 wycieczek do ważnych centrów kultury (Warszawa, Trójmiasto, Wrocław, Kraków,
Łódź) w latach 2012- 2019 dla członków Szkolnego Teatru Musicalowego "Zespół" (teatry, muzea,
warsztaty artystyczne)
- 10 lat pracy z utalentowaną młodzieżą podczas zajęć warsztatowych i przygotowań do spektakli
muzycznych- znajomość potrzeb i oczekiwań dzieci w zakresie uczestnictwa w kulturze w ramach
działań "Zespołu"
- współpraca z Wrocławskim Teatrem Współczesnym podczas projektu "Jak poprzez teatr poznawać
świat"
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna (kierownik i opiekun wycieczek szkolnych)
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Bilety na spektakl "Aida" do teatru
muzycznego ROMA

3250,0

2.

Bilety do muzeów

124,0

3.

Warsztaty artystyczne w galeriach i w
muzeach

330,0

4.

Bilety do Pałacu Kultury i Nauki

284,0
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Z innych
źródeł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

3988,0

3988,0

0,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;
3) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną
właściwą ewidencją* ;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

........................................
.....
........................................
.....
........................................
.....
(podpis osoby
upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń
woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:
1. potwierdzenie złożenia oferty (obligatoryjny - papierowo)
1)

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
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o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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