
Zatqczniki do  rozporzqdzenia Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej 

z dnia ................... (poz. ...) 

UPROSZCZONA OFERTA REALlZACll ZADANlA PUBLICZNEGO 

POUCZENlE co do s~osobu wv~etniania ofertv: 

Oferte naleiy wypelnit wytqcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami urnieszczonyrni przy poszczegdlnych 
polach oraz w przypisach. 

Zaznaczenie gwiazdkq, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, i e  naleiy skreilit niewlaiciwq odpowiedi, pozostawiajqc 
prawidlowq. Przyklad: ,,pe&ew&@/niepobieranie*". 

I. Pods tawowe  in fo rmac je  o z to ione j  o ferc ie  

II. Dane  o fe ren ta  (-ow) 

1. Organ administracji publicznej, 

d o  kt6rego adresowana jest oferta 

2. Tryb, w kt6rym ztoiono oferte 

3. Rodzaj zadania publicznegol' 

4. Tytut zadania publicznego 

5. Termin realizacji zadania publicznego2' 

1. Nazwa oferenta (-6w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sqdowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 

adres d o  korespondencji ( jeiel i  jest inny o d  adresu siedziby) 

Stowarzyszenie Zachodnia, 

forma prawna - stowarzyszenie 

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

" Terrnin realizacji zadania nie rnoie byt dluiszy ni i  90 dni. 

Prezydent Miasta todzi  

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoici poiytku 

publicznego i o wolontariacie 

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa 

narodowego. 

t o d i  Miastem Talentow 2017 

Data 
rozpoczecia 

22.04.2017 Data 

za kohczenia 

30 .06.2017 



KRS 000039042 1 

I Adres ul. Zachodnia 54156, L M i  90-403 

2. lnne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane o d b  upowainionych do 
sktadania wyjainieh dotyczqcych oferty (np. 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowej) 

Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczeg6lnoici celu, miejsca jego 
realizacji, grup odbiorc6w zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wktadu osobowego lub rzeczowego 

1) Opis zadani publicznego 

,,E6di Miastem Talent6w 2017" to projekt obejmujqcy przeglqd r6znego typu talent6w dla osdb w 

wieku 12-50 lat zamieszkatych na terenie todz i  i wojewodztwa tddzkiego. 
Konkurs bqdzie obejmowat przeglqd tworczoici artystycznej w dotychczas praktykowanych trzech kategoriach: 
taniec, muzyka, moda. W tej edycji chcielibyimy rowniei doiqczyt nowq kategoriq - aktor. 

Udziai w projekcie zapewni mozliwoit zaprezentowania lokalnym artystom swoich umiejqtnoici na 
profesjonalnej scenie oraz wspotpracy przy imprezach tematycznych realizowanych lub wspotrealizowanych 
przez Akademicki Oirodek lnicjatyw Artystycznych. 

l lo i t  grup tanecznych, zespotow muzycznych czy projektantow a takie mtodych aktorow lub osob 
zainteresowanych aktorstwem, zaczynajqcych swojq drogq artystycznq na todzkim rynku jest bardzo duia. 
Mtodzi ludzie majq potrzebq pokazania swojego dorobku artystycznego przed publicznoiciq. Szansa na 
osiqgniqcie sukcesu wirod tak duiej konkurencji jest niewielka, stqd tak istotna jest kaida forma promocji 
mtodych artystow i utatwienie im debiutu. Wazna dla prqinie rozwijajqcych siq osob jest moiliwoik zdobywania 
doiwiadczenia oraz dyskusji z osobami dziatajqcymi ju i  na rynku artystycznym - profesjonalistami o uznanym 
dorobku. Kontakt z mentorem, autorytetem i wymiana doiwiadczen dotyczqcych metod pracy 
z osobami aktywnie dziaiajqcymi w danej dziedzinie artystycznej sq dla mtodego tworcy bardzo konstruktywne. 

Dotychczas odbyly siq dwie edycje konkursu, podczas ktorych pracowaliimy z grupq iodzkich studentow a takze 
wszelkimi naturszczykami, pasjonatami, samoukami i wieloma innymi niezwykle utalentowanymi osobami i 
grupami, stqd wiemy jak bardzo sq zainteresowani artystycznymi dziataniami. Z doswiadczenia wiemy, i e  dziqki 
takim konkursom, majq szansq zaistnied przed szerszq publicznoiciq, podzielid siq swojq pasjq i umiejqtnoiciami 
z innymi. Poza tym forma przeglqdu talentow jest w tej chwili poiqdanq i wysoko ocenianq przez spoteczenstwo. 
Natomiast my, jako instytucja, dziqki naszemu doiwiadczeniu oraz zaangaiowaniu uczelni wyiszych, sponsorow 
i naszych patronow medialnych moiemy temu wydarzeniu nadaC odpowiedni charakter. 

2) Opis grupy adresatow 

Projekt " t o d i  Miastem Talentow 2017" jest adresowany do osob w wieku 12-50 lat zamieszkaiych na 
terenie todzi i wojewodztwa iodzkiego. 
Konkurs kierowany jest do: 

- Tancerzy i mitoinikow sztuki tanecznej, teatru tanca i kontaktu improwizacji. 

W todzi istnieje okoto 20 szkot tanca, ktore ksztaicq adeptow sztuki tanecznej. Prqinie dziaiajq rowniei  
grupy offowe pasjonatow sztuki t a k a .  Osoby t e  jednak nie majq mo i l iwo ic i  pokazania swojej 



twdrczoici wiqkszej publice. Organizacja tzw. ,,bitew tanecznych" w todzi nie jest tak popularna jak w 
innych rniastach. W projekcie zarowno grupy jak i soliici bqdq rnogli zaprezentowai sw6j dorobek 
artystyczny. Wielu uczestnikow projektu rekrutuje siq wir6d studentbw, w tyrn kierunku taniec oraz 
choreografia na Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej. Obecnie studiuje na nich okoto 80 tancerzy. 
Osoby te chcq profesjonalnie zajrnowai siq sztukq tanecznq, wiqc obserwacja oraz rywalizacja z innymi 
tancerzarni da irn szansq doskonalenia urniejqtnoici. 

- Projektanci 
11056 kierunkow na uczelniach tbdzkich zwiqzanych z projektowaniern ubioru iwiadczy o duiym 
zapotrzebowaniu na specjalistow z tej braniy. Osoby, ktore wezmq udziat w konkursie dostanq 
moiliwoid zaprezentowania swoich umiejqtnoici przed profesjonalnyrn jury w sktad, ktorego wejdq 
osoby ze iwiata rnody.Dodatkowo na terenie todzi dziata wielu projektantow - sarnouk6wJ ktorzy 
tworzq swoje kolekcje na wtasnq rqkq, prezentujqc siq:na targach rnody, zlotach i innych tego typu 
tematycznych imprezach. 

- M U Z ~ C ~  
todzka scena muzyczna dziata bardzo prqinie i z roku na rok coraz bardziej siq rozwija. Swiadczy o tym 
i lo i i  nowych kapel i projektow rnuzycznych a takie ciqgia i owocna dziatalnoid artystow ju i  znanych 
iodzkiej publicznoici, dlatego jest ogromne zapotrzebowanie na przeglqdy muzyczne. Dziqki nirn 
miodzi artyici mogq pokazad siq szerszej publicznoici i poddaC swoj materiai pod jej ocenq. Konkursy 
majq ogromne znaczenie, takie dla wokalistow oraz zespoiow, ktore debiuty majq ju i  za sobq. Sq dla 
nich szansq do muzycznego rozwoju i promocji swej tworczoici. Dodatkowo mogq oni pozyskaC nowe 
znajomoici, sprawdzid swoich konkurentow oraz uzyskad porady profesjonalistow a takie dotrzei do 
nowej grupy siuchaczy. Dziqki udziatowi w konkursie majq szansq speinid swoje muzyczne marzenie i 
nagrad swoj pierwszy profesjonalny wideoklip, kt6ry w dobie Internetu, mediow spotecznoiciowych 
utatwia promocjq wtasnej tworczoici. 
- Aktorzy 

Dziqki wsp6lpracy przy tej kategorii z reiyserem Jackie~n Orlowskim, oraz pod c z u j n p  nadzorem 
reiyser i aktorki, Maszy Boguckiej, jesteSmy w stanie zachqcid do udzial-u wielu mlodych, aspirujqcych 
aktorciw, zarciwno amator6w jak i tych ktcirzy ksztalcq siq w t y n  kierunku w Lodzkiej Szkole Filmowej. 
W obecnych czasach, gdzie YouTube i inne senvisy staly sic niezwykle popularne, mlodzi aktorzy, 
stand- uperzy, majq szansq pokazad swojq tw6rczoSd szerszej publicznoSci, szlifowad swoje 
umiejqtnoici oraz na bieiqco Sledzid reakcje widza. 0 popularnoici zawodu aktora iwiadczy takie 
niemalejqca liczba kandydat6w na studia w tyrn kierunku na prywatnych oraz pafistwowych uczelniach 
wyiszych. 
Chcemy dad im szansq prezentacji swoich umiejqtnoici przed Jury zloionytn z profcsjonalnych aktor6w 
i rciyserciw, aby mogli uzyskad konstruktywne opinie na tcmat swoich talenthw i wykorzystad je przy 
dalszych przes~uchaniach np. do szk61 teatralnych. Dodatkowo prezentacja na deskacl~ partnera AOIA, 
w Swietle profesjo~ialnych lamp i sprzqtu, gdzie wystawiane sq profesjonalne spektakle min. Bronislawa 
Wroclawskiego oraz Kamila Madkowiaka, to nie lada zaszczyt i szansa dla kaidego mlodego adepta 
sztuki aktorskiej. 

3) Cele 

Glownym celem projektu jest sprowokowanie do tworczej aktywnosci mlodych mieszkancow naszego miasta. 
Projekt zaktada popularyzacjq sztuki tanecznej i muzycznej oraz projektowania ubioru i aktorstwa. Poprzez 

zaprezentowanie piosenki, ukladu tanecznego oraz ubioru lub krotkiej etiudy lub zadania aktorskiego, a 

nastqpnie zaprezentowanie go podczas przesluchan, polfinalu i finalu. Celem jest przelamywanie barier, stresu i 
wzmocnienie umiejqtnoici artystycznych, kontakt z osobarni o pozytywnych wzorcach, spedzanie czasu poprzez 

pobudzanie aktywnosci tworczej, a nastqpnie zainspirowaniu uczestnikow do dalszego dzialania po zakoriczeniu 
projektu poprzez wykorzystanie zbudowanego wizerunku swojej osoby. W czasie trwania projektu 



przeprowadzone zostanq konsultacje i rozrnowy z funkcjonujqcyrni juz na scenie artystarni, ktdre wskazq 
moiliwe kierunki dalszego rozwoju artystycznego, kreatywnoki, aktywnoici spotecznej. Dzieki ternu uczestnicy 
zyskajq unikatowq, nowq perspektywe. Zainspirujerny ich do dalszej aktywnoici i poszerzania wtasnych 
horyzontbw, co w przysztoici zaowocuje wiekszq Swiadornoiciq i wrailiwoiciq. Pornoc w wyprornowaniu i 
zaistnieniu rntodych artystow rniqdzy innymi poprzez kontakt z profesjonalnyrni twdrcarni, promocje dziatah 
uczestnikdw w mediach rn.in. WP3, Radio tddi, Eska oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Zachodnia, 
stornie internetowej oraz facebooku partnera projektu AOIA i na fanpage'u projektu t d d i  Miastern Talentdw. 
Celern projektu jest t e i  stworzenie bezptatnej oferty artystyczno-rozrywkowej grupie rnieszkaricorn rniasta, 
rozwbj artystyczny rntodych twdrcow z todzi i okolic oraz wspdtpraca przy organizacji wydarzenia kulturalno - 
rozrywkowego organizacji pozarzqdowej , rniejskiej instytucji kultury oraz najwainiejszych Mdzkich uczelni 

wyiszych. 

4) Miejsce realizacji 

Projekt realizowany bedzie przede wszystkim na terenie partnera projektu AOIA, kt6ry dysponuje bogatym 
zapleczem warsztatowym, profesjonalnq salq baletowq, teatralnq i widowiskowq z aparaturq projekcyjnq, 

podtogq tanecznq i inne. 

Gala finatowa oraz wystep gwiazdy zostanq zorganizowane w Pasaiu R6iy. 

5) Obsluga administracyjna i obstuga ksiqgowa projektu-kontrola terminowoici i ptynnoici realizacji projektu 
zarowno od strony finansowej jak i merytorycznej, przygotowanie sprawozdania. 

Koordynator administracyjny- Dominika Wieczorek - Lubecka 

Realizator projektow z wieloletnim doiwiadczeniem w tworzeniu i realizacji projektow w tym ministerialnych 
Pograjka todzka 2014, miejskich (Happy New Eyes I i 11, Dzieci nie imieci, Eksperymenteatralium I, i inne. 
Ukonczyla studia podyplomowe marketing kultury na Uniwersytecie Warszawskirn oraz szereg kursow 
poiwieconych obsludze projektow. 

Koordynator merytoryczny - Mateusz Jarzyhski, pracownik AOIA, specjalista ds. programowych, 
wsp6lorganizator przeglqdu rnlodych talentow, muzyk, tw6rca i wokalista zespolu ,,Magister Ninja". 

2. Zakiadane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Projekt " todi Miastem Talentow 2017" pomoie stworzyd przestrzen wymiany doswiadczen dziqki co najmniej 
spotkaniom poczqtkujqcych artystow z profesjonalistami. 

Zapewnienie bezplatnej oferty artystyczno-rozrywkowej co najmniej 250 mieszkancom miasta. Rozwoj 
artystyczny co najmniej 35 artystow z todzi i okolic. 

Sprowokowanie do tworczej aktywnoici co najmniej 35 mieszkancow naszego miasta. 

Popularyzacja czterech typow dziedzin sztuki (muzycznej, tanecznej oraz sztuki uiytkowej i aktorstwa) poprzez 
co najmniej 2 wydarzenia dla publicznoici (polfinal i final). 

Pomoc w promocji dzialalnosci artystycznej co najrnniej 35 uczestnikow projektu. 

Podniesienie poziomu swiadomoici artystycznej funkcjonowania w przestrzeni publicznej 



u co najmniej 35 uczestnikbw projektu. 

Wspbiorganizacja wydarzenia przez co najmniej 2 podmioty w tym instytucje kultury i uczelnie wyisze. 

Umoiliwienie zaprezentowania swoich umiejqtnoici co najmniej 35 miodym artystom z todzi i okolic. 

Nagranie materiat6w filmowych. 

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

istnieje moi l iwoi t  dodania kolejnych wierszy) 

Oiwiadczam(-y), i e :  

1) proponowane zadanie publiczne bedzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalnoici poiytku publicznego oferenta; 

2 )  w ramach sktadanej oferty przewidujemy pAw+we*/niepob~eranie'  iwiadczen pienieinych od adresatdw zadania; 

I '  Wartott kosztbw ogdlern do poniesienia z dotacji nic moie przekroczye 10 000 z l .  

4 ' ~  przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 

LP. 

1 

2 

3 

4 

5 

Koszt catkowity 

500 

300 

4500 

700 

4000 

IOOOO 

Rodzaj kosztu 

Wynagrodzenie koordynatora kategoria taniec 

(Fak VAT) 

Koszt obstugi ksiggowej 

(Faktura VAT) 

Koszt zakupu nagr6d dla zwycigzc6w konkursu 

Wynagrodzenie dla modelek 

(umowy cyw-prawne) 

Honorarium gwiazdy 

(umowa cyw-prawna) 

Koszty ogcitem : 

do poniesienia 

z wnioskowanej 
dotacji3' 

500 

0 

4500 

700 

4000 

9700 

do poniesienia 
ze brodk6w 

finansowych 
wtasnych, 6rodkbw 

pochodzqcych z 
innych irhdet, 

wktadu osobowego 
lub rzeczowego4' 

(zt) 

0 

300 

0 

0 

0 

300 



3) wszystkie podane w oferck oraz zatqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym 
i faktycznym; 

4) o f e r e n t * / M *  skladajqcy niniejszq oferte nie zalega-)* z oplacaniem naleinoki z tytulu zobowiqzah 
podatkowych; 

5) o f e r e n t * / M *  skladajqcy niniejszq oferte nie zalega w- z oplacaniem naleinofci z h/tulu skladek na 
ubezpieczenia spoleczne. 

STOWAHLYSZENIE 
,ZACHODNIA" 

- - 90403 t6d5, ul. Zachodnia 54/56 
(', .......... .NIP. 7252O~J?83;RE00H 10l.31996.. . 

(podpis osoby upowainionej 

lub podpisy osob upowainionych 

do sktadania oi.wiadczeh woli w imieniu 

oferenta) 

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym - potwierdzona za zgodnoit 

z oryginatem kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewid. 


