
DEPARTAMENT PREZYDENTA
Obdugi /rrwesforo i Wsp6lproqr z ZogronifQ

1 7 -06- 2016

Ldz. . . . f . r . . . . podpis

Zat̂ czniki do rozporz^dzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia (poz. ...)

Zatqcznik nr 1

WZOR

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

PQUCZEN1E co do sposobu wypetniania oferty:
Oferte. nalezy wypetnic wyta_cznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy pc^zcz^6|r̂ ch^a\z w przypisach. \

Zaznaczenie gwiazdka,, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ze nalezy skreslic niewtasciw^ odpowiedz, pozostawiajac
prawidtowa^. Przyktad: ,,pobioranie*/niepobieranie*//.

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do ktorego adresowana jest oferta

2. Tryb, w ktorym ztozono ofertQ

3. Rodzaj zadania publicznego^

4. Tytut zadania publicznego

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Prezydent Miasta todzi

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie
Nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, oswiaty i wychowania

PracujQ w todzi - przeprowadzenie dziaiah maĵ cych na celu zach^cenie do
studiowania w todzi poprzez przyblizanie duzego potencjalu todzi, w tym
oferty iodzkich uczelni, innowacyjnego podejscia lodzkich uczelni w
ksztaiceniu studentow, sylwetek mlodych naukowcow i ich innowacyjnych
projektow, promowanie branz priorytetowych jakie rozwijajq sî  w todzi,
itp.
Data 06.07.2016 Data 03.10.2016
rozpocz^cia zakohczenia

II. Dane oferenta (-6w)

1. Nazwa oferenta (-6w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru S^dowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jezeli jest inny od adresu siedziby)

Stowarzyszenie Inicjatyw Studenckich
ul. ta_kowa 3/5, 90-562 todz
KRS: 0000234091

Forma prawna: Stowarzyszenie
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osob upowaznionych do
sktadania wyjasnien dotyczqcych oferty (np.
numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Marek Gajewski
tel. +48 512 309 765
e-mail: mgaiewski@sispolska.pi
www.pracuiewlodzi.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczegolnosci celu, miejsca jego
reaiizacji, grup odbiorcow zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkladu osobowego iub rzeczowego

Stowarzyszenie Inicjatyw Studenckich we wspotpracy z todzkimi uczelniami publicznymi (Uniwersytet todzki,

Politechnika todzka, Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pi<*knych, Akademia Muzyczna, Panstwowa Wyzsza

1 ] Rodzaj zadania zawiera sî  w zakresie zadan okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dz\a\a\nosc\u
publicznego i o wolontariacie.

] Termin realizacji zadania nie moze bye dtuzszy niz 90 dni.
p ~ i



Szkota Filmowa, Telewizyjna i Teatralria) oraz Urz^dem Miasta todzi chciatoby przeprowadzic projekt pt. ,,Pracuj$
w todzi".

W ramach zadania publicznego wydamy magazynu ,,PRACUJ£ W tODZI" i przeprowadzimy spotkania w szkotach
rednich na terenie wojewodztwa todzkiego, w trakcie ktorych b^dziemy zach^cali do studiowania w todzi

poprzez promocjQ potencjatu Miasta, wtym potencjatu akademickiego i informowanie o lokalnym rynku pracy.

Pismo ,,Pracuj$ w todzi" to unikatowy, bezptatny magazyn t^czqcy w sobie cechy prasy specjalistycznej,
Dranzowej, podnoszqcy tematyk^ zatrudnienia w todzi, mozliwosci zdobywania kompetencji i podnoszenia
kwalifikacji, przyblizajqcy ofert^ todzkich uczelni, itd. Magazyn powstaje we wspotpracy z todzkimi uczelniami
wyzszymi, instytucjami otoczenia biznesowego oraz pracodawcami. ,,PracujQ w todzi" ukazuje si^ w naktadzie
10.000 sztuk i dystrybuowane jest na terenie todzi i wojewodztwa todzkiego. m.in. na wszystkich publicznych
uczelniach wyzszych w todzi, w wybranych szkotach ponadgimnazjalnych na terenie woj. todzkiego, w pociqgach
todzkiej Kolei Aglomeracyjnej, ktor$ miesi^cznie po wojewodztwie todzkim podrozuje 200.000 osob oraz
nstytucjach otoczenia biznesu. Magazyn dost^pny jest rowniez w wersji elektronicznej pozwalaj^cej na
nieograniczony bezptatny dost^p do tresci. Wersja elektroniczna magazynu dost^pna jest na stronie internetowej
www.pracujewlodzi.pl oraz na Facebook'u.

Za pomocq magazynu przyblizymy cechy poszczegolnych sciezek rozwoju zawodowego istotnych z punktu
widzenia osob planuj^cych dopiero swojq przysztq karier^, a takze chcqcych podwyzszac swoje kwalifikacje w
oparciu o ofertQ todzkich uczelni. Zdefiniujemy kluczowe dla rozwoju todzi branze i sektory rynku pracy pod
k^tem mozliwosci zatrudnienia, najcz^sciej spotykanych wymagah kwaiifikacyjnych i srednich zarobkow, a takze
potencjalnych sciezek dost^pu do zawodu i ksztatcenia. Pokazemy, ze todz to dynamiczne i nowoczesne,
ulegaj^ce przeobrazeniom miasto - niegdys centrum produkcji przemystowej, a obecnie pr^znie rozwijaj^ce s
centrum m.in. ustug IT, BPO, SSC, ale takze produkcji - w szczegolnosci w sektorze AGD, ktore poprzez stale
rozwijanq przez todzkie uczelnie ofert^ edukacyjnq, ksztatci z powodzeniem specjalistow ww. branz.

W magazynie przedstawimy rowniez mozliwosci zaktadania wtasnych firm, sprawdzimy, jakie trudnosci mozna
przy tym napotkac i jak sobie z nimi radzic. Za pomocq pisma zaprezentujemy najlepszych pracodawcow i ludzi -
studentow i absolwentow todzkich uczelni, ktorym udato SJQ samodzielnie zapracowac na swoj sukces poprzez
stworzenie wtasnych, innowacyjnych projektow. Pragniemy, by magazyn ,,PracujQ w todzi" w przyst^pny sposob
podejmowat kluczowe dla wielu mtodych ludzi kwestie zwiqzane z rozwojem ich drogi zawodowej, w tym
wyborem kierunku studiow, ktory pozwoli w pozniejszym okresie z powodzeniem odnalezc si§ na rynku pracy.

Adresatami projektu sq mieszkancy todzi i wojewodztwa todzkiego, licealisci-maturzysci, studenci todzkich uczelni
wyzszych, a takze nauczyciele akademiccy, przedstawiciele biznesu, instytucje samorzqdowe i spoteczne.

Stowarzyszenie Inicjatyw Studentow posiada sprz^t biurowb - techniczny, zaplecze lokalowe oraz materiaty
niezb^dne do prawidtowego wykonania zadania.

Projekt zrealizowany zostanie w oparciu o naszq kadr^ specjalistow m.in. z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji
potecznej Uniwersytetu todzkiego, specjalistow rynku pracy, pracownikow naukowych Uniwersytetu todzkiego,

a takze rekruterow w mi^dzynarodowych firmach.

m.in.:

1. dr Paulina Czarnek - Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Spotecznej Uniwersytetu todzkiego. Redaktor

wielu gazet, czasopism, audycji radiowych.

2. Piotr Biatkowski - Absolwent Akademii Sztuk Pi^knych w todzi, Wydziatu Grafiki i Malarstwa o

specjalnosci grafika.

3. Michat Sobczak - specjalista rynku pracy, pracownik naukowy Uniwersytetu todzkiego

4. Maria Nowak - rekruter w mi^dzynarodowej firmie consultingowej



2. Zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznego

W wyniku realizacji zadania publicznego oferent zaktada:

• wzmacnianie wizerunku todzi jako osrodka akademickiego;
• realizacjQ wizyt w szkotach, podczas ktorych zaktadana jest cz^sciowa dystrybucja magazynu, a takze

przeprowadzenie dziatan zach^cajqcych do studiowania w todzi poprzez promocj^ potencjatu miasta;
• budowanie pozytywnego wizerunek miasta sprzyjaj^cego rozwojowi zawodowemu, ktory zach^ci mtodych

ludzi do studiowania i wi^zania swojej przysztosci z todzi^;
• promocj^ dobry praktyk wspotpracy uczelni i pracodawcow, a takze sylwetek mtodych naukowcow i ich

innowacyjnych projektow;
• wydanie magazynu poswi^conego kierunkom studiow przygotowujqcych specjalistow poszukiwanych na

lokalnym runku pracy, tematom lokalnego rynku pracy, pracodawcom i pracownikom, promuj^cego
branze priorytetowe jakie rozwijaj^ s'\$ w todzi, a takze informuj^cego o kompetencjach jakie potrzebne
sq by w danym zawodzie pracowac, itp.;

• wspieranie przedsi^biorczosci wsrod mtodych osob, studentow todzkich uczelni;
• promowanie dobrych praktyk uczelni i pracodawcow wsrod licealistow i studentow;
• wskazywanie przysztym i obecnym studentom mozliwosci pogt^biania wiedzy i rozwoju kompetencji

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego (w przypadku wi^kszej liczby kosztow
istnieje mozliwosc dodania kolejnych wierszy)

Lp.

Rodzaj kosztu

Opracowanie merytoryczne czasopisma - PracujQ w
todzi (wynagrodzenie dziennikarzy)

Opracowanie graficzne czasopisma - Pracuje. w todzi
(wynagrodzenie grafika)
Druk 10.000 egzemplarzy czasopisma

Transport i dystrybucja magazynu, realizacja spotkah w
szkotach

Koszty ogotem:

Koszt catkowity
(zt)

3.000

2.500

21.500

2.500

29.500

do poniesienia
z wnioskowanej

dotacji3)

U*)

0

0

8.000

2000

10.000

do poniesienia
ze srodkow

finansowych
wtasnych, srodkow

pochodzgcych z
innych zrodet,

wktadu osobowego
lub rzeczowego4)

(zt)
3.000

2.500

13.500

500

19.500

Oswiadczam(-y), ze:
1) proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wyt^cznie w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego oferenta;
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy pobioraniG*/niepobieranie* swiadczen pieni^znych od adresatow zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz zatgcznikach informacje sa_ zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym;
4) oferent*/ofGronci* sktadaj^cy niniejszg ofert^ nie zalega (-jaJVzalc-ga (Jq)* z optacaniem naleznosci z tytutu zobowiqzah

podatkowych;
5) oferentVofcronci* sktadajqcy niniejszq ofert^ nie zalega (-jq)*/zaloga (-jq)* z optacaniem naleznosci z tytutu sktadek na

ubezpieczenia spoteczne.

3Wartosc kosztow ogotem do poniesienia z dotacji nie moze przekroczyc 10 000 zt.

4 W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.



(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osob upowa; nionych
do sktadania oswiadczeriwoli w imieniu
oferenta)

Data .

Zatacznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sa_dowym - potwierdzona za zgodnosc

z oryginatem kopia aktualnego wyciggu z innego rejestru lub ewidencji.


