
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
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 Zarząd Województwa Dolnośląskiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) Kultury, sztuki, ochrony 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 email, numer telefonu

Strzelińskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju
57-100 Strzelin
Mickiewicza 2
Forma prawna: stowarzyszenie
KRS 0000653876

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

Dariusz Stępień 713921543 sekretariat.kultura@strzelin.pl
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego „Wspomnienie” – wieczór pamięci o nieżyjących artystach. Kora.

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2021-10-29 Data

zakończenia 2021-11-30

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

Celem projektu będzie upamiętnienie ważnych osobistości z artystycznego świata, których już zabrakło wśród nas, jednak
dla Kultury pozostają wiecznie żywi w swoim repertuarze i pracy twórczej. Chcemy celebrować i utrwalać w pamięci
pozostawiony przez nich dorobek. W ramach organizowanego koncertu „Wspomnienie” oraz wystawy zdjęć chcemy
przedstawić publiczności wspominaną osobę – artystę oraz jego twórczość. Celem imprezy będzie również integracja
lokalnej społeczności poprzez udział w organizowanych wydarzeniach oraz promocja lokalnych zespołów występujących
na scenie podczas koncertów wspomnieniowych.
Planujemy, aby „Wspomnienie” stało się imprezą cykliczną. Co roku planujemy wspominać innego, nieżyjącego artystę.
Stosownie do tego będziemy zapraszać odpowiednich gości (bliskich artysty, muzyków coverujących twórczość).
Odpowiednio wcześniej będziemy gromadzić fotografie danego artysty oraz poszukiwać ciekawostek z jego życia, którymi
podzielimy się podczas wieczoru wspomnień. Co roku będzie również przygotowywana stosowna dekoracja sceny.

W ramach zadania planujemy zorganizować:
- wystawę zdjęć nieżyjącego artysty (udostępnioną od dnia 02.11.2021 – 12.11.2021)
Zdjęcia zostaną oprawione w ramy i wystawione na sztalugach. Format min A3 lub 70cm x 100cm, ok. 10 sztuk.
- koncert wspomnieniowy (w dniu 02.11.2021) połączony z rozmowami o artyście, anegdotami i ciekawostkami, którymi
będą się dzielić obecni na sali uczestnicy
Koncert będzie przygotowany przez lokalny zespół, który wykona piosenki Kory, wokalistki zespołu Maanam. Koncert
odbędzie się w oprawie stosownie przygotowanej dekoracji, na scenie sali widowiskowej Strzelińskiego Ośrodka Kultury.

Będzie to impreza otwarta, bezpłatna, dla chętnych mieszkańców Gminy Strzelin, bez podziału na grupy wiekowe. Podczas
imprezy będą obowiązywały darmowe wejściówki, odpowiednio wcześniej udostępnione w siedzibie Stowarzyszenia. Do
grup odbiorców będziemy docierać za pośrednictwem plakatów promocyjnych oraz informacji zamieszczonych na portalu
społecznościowym Facebook Strzelińskiego Ośrodka Kultury. Szacowana liczba uczestników: wystawa – 400 osób,
koncert – 290 osób.

Miejscem realizacji zadania będzie sala widowiskowa (koncert) oraz sala konferencyjna lub foyer (wystawa) Strzelińskiego
Ośrodka Kultury.

Osoby biorące udział w projekcie:
Dariusz Stępień: Wiceprezes SSWR, wieloletni dyrektor Strzelińskiego Ośrodka Kultury, wykształcenie wyższe: mgr
teologii, podyplomowe geografia. Posiada doświadczenie w nadzorowaniu pracy zespołu projektowego oraz w realizacji
projektów dofinansowanych ze środków publicznych. Podczas realizacji projektu będzie odpowiedzialny za prawidłowe
przeprowadzenie zadania.
Patrycja Dąbek: wieloletni pracownik Strzelińskiego Ośrodka Kultury (stanowisko: sekretarka, specjalista ds. pozyskiwania
funduszy), wykształcenie wyższe: mgr etnologii. Posiada doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze
środków publicznych (projekty unijne, projekty grantowe). W projekcie będzie odpowiedzialna za kontakty z
przedstawicielami stowarzyszenia oraz sporządzi wszelkie dokumenty związane z rozliczeniem zadania (sprawozdanie
końcowe).
Sylwia Korczyńska: wieloletni pracownik Strzelińskiego Ośrodka Kultury (specjalista ds. eventów), wykształcenie wyższe:
dziennikarstwo. W projekcie będzie odpowiedzialna za kontakty z wykonawcami i przedstawicielami Stowarzyszenia oraz
sprawną organizację planowanych wydarzeń.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika
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wystawa zdjęć 10 sztuk
liczba wydrukowanych egzemplarzy
zdjęć, relacja fotograficzna z
wydarzenia, plakat promujący

koncert 290 osób relacja fotograficzna z wydarzenia,
plakat promujący

5. Krótka charakterystyka oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów,
które będą wykorzystane w realizacji zadania

Charakterystyka Oferenta i jego doświadczenie:
Strzelińskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju jest młodą organizacją pozarządową powstałą w 2016 roku. Swoją
działalność opieramy na statucie. Stowarzyszenie realizuje głównie zadania w zakresie: propagowania ochrony
dziedzictwa kulturowego, promocji produktów lokalnych czy organizacji imprez kulturalnych.
W czasie swojej działalności zrealizowaliśmy festiwal „Ludowe Inspiracje”, który cieszył się ogromną popularnością. Przy
organizacji współpracowaliśmy ściśle ze Strzelińską Samorządową Szkołą Muzyczną I stopnia oraz Strzelińskim
Ośrodkiem Kultury.
W roku 2019 (czerwiec) Stowarzyszenie zrealizowało warsztaty edukacji międzykulturowej dla dzieci w dwóch grupach
wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci w wieku 6-10 lat. Warsztaty nosiły nazwę: „Różnorodność kulturowa i
społeczna – warsztaty edukacyjne”. Część zajęć odbyła się w sali konferencyjnej Strzelińskiego Ośrodka Kultury, część w
salach zajęciowych dzieci. Uczestnicy na koniec otrzymali imienne dyplomy ukończenia warsztatów.
W lipcu 2019 roku zostały zorganizowane szkolenia dla dorosłych z zakresu animacji czasu wolnego. Szkolenia nosiły
nazwę: „Animacja czasu wolnego – praktyczne szkolenie” i odbyły się w 4 grupach po max 15 osób. Łącznie w szkoleniach
wzięło udział 46 osób. Szkolenia były przeznaczone dla osób dorosłych. Uczestnicy szkoleń otrzymali certyfikaty.
W tym samym czasie zrealizowaliśmy 2 projekty grantowe dotyczące wydania publikacji: „Album Ziemi Strzelińskiej” oraz
folder prezentujący sołectwa Gminy Strzelin. Publikacje w sposób przystępny i ciekawy pokazują atrakcje turystyczne,
zabytki oraz historię miasta oraz każdego z 36 sołectw. Przy realizacji niniejszych 4 zadań współpracowaliśmy ze
Strzelińskim Ośrodkiem Kultury.

Zasoby wykorzystywane podczas realizacji zadania:
Członkowie Stowarzyszenia przy współpracy pracowników Strzelińskiego Ośrodka Kultury zajmą się organizacją imprezy,
przygotowaniem sali widowiskowej (dekoracje) oraz wystawy. Członkowie Stowarzyszenia będą korzystać ze swojego
sprzętu (komputer, drukarka) oraz transportu.
Realizacja niniejszego zadania przyczyni się do zwiększenia doświadczenia członków stowarzyszenia w organizowaniu
podobnych wydarzeń, w przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji i rozliczaniu zadań finansowanych ze środków
publicznych.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji Z innych
źródeł

1 wynagrodzenie artystów 4 000,00 zł

2 druk zdjęć 500,00 zł

3 dekoracje 500,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5 000,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł
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V. Oświadczenia

Oświadczam(my), 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)1) z opłacaniem należności z tytułu

zobowiązań podatkowych;
4. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5. dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/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 oferentów

..................................

Przypisy
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 (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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