
UPROSZCZONA OFERTA REALlZAUl ZADANlA,PUBLICZNEGO 

POUCZENlE co do sposobu wpelnlania ofertv: 
Ofertc naleiy wypetnii wytqcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegdlnych polach oraz w 
przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdkq, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, i e  naleiy skreilit niewtafciwq odpowiedi, pozostawiajqc prawidtowq. 
Przyktad: ,,pe&mnW/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o zioionej ofercie 
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lizacji zad 
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3. Rodzaj zadania publicznegol' 

4. Tytut zadania publicznego 
- 
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II. Dane oferenta (-6w) 

Jr 

'erta 
Prezydent Miasta todzi 

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnoici potytku 
publicznego i o wolontariacie 
DziatalnoiC na rzecz osob niepetnosprawnych 

,,Kulturalna przystari - niepetnosprawni dla todzi" 

Data 
rozp 

towe, w 
Jo 

1. Nazwa oferenta (-ow), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sqdowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji (jeieli jest inny od adresu siedziby) 

- - 

C6dzki Sejmik Os6b Niepetnosprawnych, forma prawna: Zwiqzek Stowarzyszeri, nr KRS 0000094603, 
Adres siedziby: 90-113 t6d i  ul. Sienkiewicza 315 pok. 025 

r oferty (r 
micznej, 
4 )  

01-04-2017 r. 

2. lnne dodatkowe dane kontakl 
tym dane os6b upowainionych ( 
sktadania wyjainieh dotyczqcycl IP' 

numer telefonu, adres poczty elektrc 
numer faksu, adres strony interneto\ 

Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

- 
1 
tel.: 42 638 45 42 e-mail: biuro@lodzkisejmik.pI 
faks: 42 638 45 42, http://www.lodzkisejmik.pl 

1. Opis zadania publicznego prc nego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczegdlnoici celu, miejsca jego 
realizacji, grup odbiorcdw zadan~a oraz przewidywanego do wykorzystania wktadu osobowego lub rzeczowego 

,,Kulturalna przystan - niepetnosprawni dla Codzi" - to cykl wydarzeri artystycznych, na ktore sktadajq sig wystawa 
kowalstwa artystycznego, wystawa rgkodzieta oraz trzy koncerty muzyczne, tworzone przez osoby z 
niepetnosprawnoiciami dla mieszkaricbw miasta todzi. Celem wydarzeri, kt6re zorganizowane zostanq w okresie kwiecieri 
- czerwiec 2017 r. bgdzie zaprezentowanie dorobku artystycznego tworc6w z niepetnosprawnoiciami. 
Celem zadania jest: 
- integrowanie Jrodowiska os6b z niepetnosprawnoiciami, tamanie barier w kontaktach z innymi, zacieinianie wigzi 
migdzyludzkich, dowartoiciowanie, 
- edukacja artystyczna i kulturalna, 
- integrowanie ze irodowiskiem sztuki i kultury, 
- ksztattowanie postaw prawidtowego zachowania podczas konkretnych sytuacji i miejsc, 
- zwigkszanie aktywnoici osob niepetnosprawnych i umoiliwienie nawiqzywania nowych przyjafni, jednoczeinie 
ksztattowanie kulturalnych postaw wobec innych os6b, 
- przetamywanie barier i stereotyp6w dotyczqcych niepetnosprawnoki wir6d mieszkaricdw todzi, poprzez wiqczenie sic 
os6b niepetnosprawnych w strategig kulturalnq i wystawienniczq Miasta, 
- promocja tworczej aktywnoici pozwalajqca na powrdt do funkcjonowania w spoieczeristwie o d b  niepetnosprawnych, 
- podniesienie wtasnej samooceny motywujqcej do dziatania wirdd uczestnikow zadania, 
- zwigkszenie poczucia dumy z wyjqtkowoki i tofsamoici wielokulturowej - ,,patriotyzmu lokalnego". 

Data 
zakoriczenia 

" Rodzaj zadania zawiera sic w zakresie zadari okreilonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnobci poiytku publicznego i o 
wolontariacie. 

"Termin realizacji zadania nie moie byt dtuiszy n i i  90 dni. 

1 

29-06-2017 r. 



Wystawy kowalstwa artystycznego oraz rgkodzieta zorganizowane zostanq na powierzchni 140 m2 (wraz z czgfciq 
magazynowq), tj. 213 lokalu przy ul. Piotrkowskiej 17 wynajmowanego przez t6dzki Sejmik Os6b Niepetnosprawnych. 
W czasie trwania obu wystaw, tj. w okresie od kwietnia do czerwca 2017 roku, zorganizowane zostanq trzy koncerty 
muzyczne, po jednym w miesiqcu, w kt6rych wezmq udziat zar6wno osoby niepetnosprawne, ich rodziny, zaproszeni 
goicie, przedstawiciele organizacji pozarzqdowych zrzeszonych w L6dzkim Sejmiku Os6b Niepetnosprawnych. Wystawy i 
koncerty bqdq takie nieodptatnie dostgpne dla mieszkafic6w Lodzi. 

Grupq docelowq stanowi z jednej strony grupa kilkunastu tw6rc6w, ktdrzy skutkiem zdarzeh losowych stali siq osobami 
niepelnosprawnymi. Sq mieszkaficami z terenu m. todzi i wojew6dztwa 16dzkiego zwiqzanymi emocjonalnie, bqdi 
rodzinnie z naszym Miastem. Zdecydowana wiqkszoit z nich ma trudnq sytuacje ekonomicznq nie pozwalajqcq na 
realizacje ich marzeh o rozwoju artystycznym i prezentacji swoich dokonafi. Wiqkszoit tw6rc6w nie ma wyiszego 
wyksztatcenia artystycznego, co najwyiej wyksztatcenie irednie i nie jest w stanie konkurowat z artystami z dyplomem na 
rynku z powodu braku r6wnych szans i dostqpnoici do oferty szkoleh artystycznych, moiliwoici wystawienniczych 
w przestrzeni miejskiej (zarezerwowana z reguty dla tzw. profesjonalist6w), realizacji plenerowych, podnoszenia i 
rozwijania umiejqtnoici artystycznych. 
Z drugiej strony odbiorcami wystawy bgdzie grupa minimum 100 odb, w tym: niepetnosprawnych, bgdqcych 
podopiecznymi organizacji zrzeszonych w lbdzkim Sejmiku 0s6b Niepelnosprawnych, rodziny osbb niepetnosprawnych 
oraz mieszkaficy Lodzi zainteresowani dziatalnokiq artystycznq podejmowanq przez osoby z niepetnosprawnoiciami. 
Zorganizowane wydarzenia kulturalne wtqczq sig w ofertq kulturalnq Miasta oraz przyczyni siq do promocji Lodzi 
i odwiedzania ul. Piotrkowskiej. 
Do realizacji zadania, rozliczenia i przygotowania sprawozdania wykorzystane bgdzie biuro LSON oraz sprzgt m.in. 
komputer SIMENS ESPIRO V5555, drukarka HP Deskjet 1510, telefon. 

2, Zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznego 

promowanie dokonah artystycznych tworcow z niepetnosprawnoiciq realizujqcych priedsiewziqcie, majqce na celu 
propagowanie problematyki os6b niepetnosprawnych, zmierzajqce do petnej integracji ze spoteczehstwem. 
- podniesienie samooceny i wartofci dokonan artystycznych tworc6w z niepetnosprawnoiciq poprzez istotny wktad w iycie 
kulturalne i waloryzacjg atrakcji turystycznych miasta todzi, 
- zintegrowanie irodowiska os6b z niepetnosprawnoiciami, tamanie barier w kontaktach z innymi, zaciesnianie wigzi 
miqdzyludzkich, dowartofciowanie, stworzenie okazji do odczuwania radoici i dumy ze wsp6lnego przeiywania okresu 
przediwiqtecznego i iwiqtecznego, 
- integrowanie ze frodowiskiem sztuki I kultury, 
- ukazanie postaw prawidtowego zachowania podczas konkretnych sytuacji i miejsc, 
- zwiqkszanie aktywnoici os6b niepetnosprawnych i umoiliwienie nawiqzywania nowych przyjaini, jednoczefnie 
ksztattowanie kulturalnych postaw wobec innych os6b. 

IV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wiqkszej liczby koszt6w 

istnieje moi l iwoi t  dodania kolejnych wierszy) 

uu pr 

z wniosko 

" Wartodt kosttdw ogdtem do poniesienia z dotacji nie rnoie przekroczyt 10 000 zt. 
4 ' ~  przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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Koszty organizacji tnech koncert6w (wynagrodzenie 
wykonawcbw, obsluga nagtofnienia) 

Opracowanie i wydruk materiat6w promocyjnych 
katy, ulotki) - 

4 
rty ksiggowe 

- 
Koszty og&em: 



Oiwiadczam(-y), ie: 
1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wyiqcznie w zakresie dziatalnoici poiytku publicznego oferenta; 
2) w ramach sktadanej oferty p r z e w i d u j e m y ~ * / n i e p o b i e r a n i e *  iwiadczeri pieniqinych od adresat6w zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz zatqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/-* sktadajqcy niniejszq ofertq nie zalega -)* z optacaniern naleinoici z tytutu zobowiqzari 

podatkowych; 
5) oferent*/-* sktadajqcy niniejszq ofertq nie zalega -)* z optacaniem naleinoici z tytutu sktadek na 

ubezpieczenia spoteczne. 

........................................................................... 
(podpis osoby upowainionej lub podpisy os6b upowainionych 
do sktadania oiwiadczerl woli w irnieniu oferenta) 

~ ~ D Z K I  SEJMlK 
os6e N I E E ~ ~ R A W N Y C H  
90-1 13 t6df, ul. Sienkiewka 5 
MP 72516814k38, MOON 473iW1&J 

0 9 . 0 3 .  m'?, Data ................................................ : ....... 

Zatacznik: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym - potwierdzona za zgodnoit 
z oryginatem kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji. 




