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W imieniu t6dzkiego Sejmiku Os6b Niepefnosprawnych skfadam ofert~ realizacji 

zadania publicznego dotyczqcq dziafalnosci na rzecz os6b niepefnosprawnych z si~ zgodnie 

z Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziafalnosci poiytku publicznego 

i 0 wolontariacie skfadam ofert~ realizacji zadania publicznego dotyczqCq dziafalnosci na 

rzecz os6b niepefnosprawnych pt. "Pejzaie z naszych marzen" - wystawa czasowa prac 

tw6rcow z niepefnosprawnosciami, z uprzejmq prosbq 0 umoiliwienie jego realizacji 

w okresie od 13 marca do 9 czerwca 2017 roku. 

Jednoczesnie prosz~ 0 wycofanie oferty realizacji zadania publicznego zfoionej 

w dniu 2 marca 2017 roku zgodnie z Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziafalnosci 

poiytku publicznego i 0 wolontariacie. 

Z powaianiem, 

~ ~HJ, 
t60ZKI SEJM1K 

OS08 NIEPEtNOSPRAWNYCH 
,)0-113 t6dt ul. Sienkiewicza 5 
"I/IP 725-14-81·888, R£GON 471139180 

KRS: 0000094603 NIP: 7251481868 REGON: 471539100 



Zafilcznik nr 1 

UPROSZCZONA OFERTA REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty: 
OfertE: naleiy wypelnie wylqcznie w bia/ych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg61nych polach oraz w 
przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdkq, np.: "pobieranie* /niepobieranie*" oznacza, ie naleiy skreslie niewlasciwq odpowiedz, pozostawiajqc prawidlowq. 
Przyklad: ,,~ebieFaAie*/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje 0 ztolonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Prezydent Miasta lodzi 
do ktorego adresowana jest oferta 

2. Tryb, w ktorym zloiono ofert~ 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku 
publicznego j 0 wolontariacie 

3. Rodzaj zadania publicznego1
) Dzialalnosc na rzecz os6b niepelnosprawnych 

4. Tytul zadania publicznego 
"Pejzaie z naszych marzen" - wystawa czasowa prac tw6rc6w 
z niepelnosprawnosciami 

5. Termin realizacji zadania publiczneg02
) 

Data J 22-03-2017 r. l Data, . \16-06-2017 r. 
rozpocz~cia zakonczenla 

II. Dane oferenta (-ow) 

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

l6dzki Sejmik Os6b Niepelnosprawnych, forma prawna: ZwiClzek Stowarzyszen, nr KRS 0000094603, 
Adres siedziby: 90-113l6di ul. Sienkiewicza 3/5 pok. 025 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w Dariusz Krajewski, tel.: 607 11 77 02, 
tym dane osob upowainionych do e-mail: dkrajewski@wsparciespoleczne.pl 
skladania wyjasnien dotyczClcych oferty (np. tel.: 42 638 45 42 e-mail: biuro@lodzkisejmik.pl 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 

faks: 42 638 45 42, http://www.lodzkisejmik.pl numer faksu, adres strony internetowej) 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczeg61nosci celu, miejsca jego 
realizacji, grup odbiorc6w zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkladu osobowego lub rzeczowego 

"Pejzaie z naszych marzen" - wystawa czasowa prac tw6rc6w z niepelnosprawnosciami - to wystawa prac malarskich 
i graficznych tw6rc6w z niepelnosprawnosciami. Celem wystawy, kt6ra zorganizowana zostanie w okresie marzec -
czerwiec 2017 r. b~dzie zaprezentowanie dorobku artystycznego w 30 pracach malarskich i graficznych tw6rc6w 
z niepelnosprawnosciami. 
Celem zadania jest: 
r integrowanie srodowiska os6b z niepelnosprawnosciami, lamanie barier w kontaktach z innymi, zaciesnianie wit:zi 
mit:dzyludzkich, dowartosciowanie, 
edukacja artystyczna i kulturalna, 
integrowanie ze srodowiskiem sztuki i kultury, 
ksztaltowanie postaw prawidlowego zachowania podczas konkretnych sytuacji i miejsc, 
zwit:kszanie aktywnosci os6b niepelnosprawnych i umoiliwienie nawiClzywania nowych przyjain~, jednoczesnie 

ksztaltowanie kulturalnych postaw wobec innych os6b, 
prze,amywanie barier i stereotyp6w dotyCZClcych niepefnosprawnosci wsr6d mieszkanc6w lodzi, poprzez w,Clczenie sit: 

os6b niepelnosprawnych w strategit: kulturalnCl i wystawienniczCl Miasta, 
promocja tw6rczej aktywnosci pozwalajClca na powr6t do funkcjonowania w spoleczenstwie os6b niepelnosprawnych, 
podniesienie wlasnej samooceny motywujClcej do dzialania wsr6d uczestnik6w zadania, 

1) Rodzaj zadania zawiera siE: w zakresie zadan okreslonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku publicznego i 0 

wolontariacie. 
2) Termin realizacji zadania nie moie bye dluiszy nii 90 dni. 



.~r-----------------------------------------------------------------------------------~ zwiE:kszenie poczucia dumy z wyj'ltkowosci i tozsamosci wielokulturowej - "patriotyzmu lokalnego". 

Wystawa zorganizowana zostanie na powierzchni 73 m2, tj. 1/3 lokalu przy ul. Piotrkowskiej 17 (catosc powierzchni 220 
m2) wynajmowanego przez todzki Sejmik Osob Niepetnosprawnych. 
IW ramach wystawy zorganizowane zostan'l dwa spotkania kulturalne dla min. 30 niepetnosprawnych osob, ich rodzin 
zaproszonych go sci oraz przedstawicieli organizacji zrzeszonych w todzkim Sejmiku Osob Niepetnosprawnych. Wystawa 
bE:dzie nieodptatnie dostE:pna dla mieszkancow todzi w wybrane dni przez okres okoto miesi'lca. 

GruPE: docelow'l stanowi z jednej strony grupa kilkunastu tworcow, ktorzy skutkiem zdarzen losowych stali siE: osobaml 
niepetnosprawnymi. S'l mieszkancami z terenu m. todzi i wojewodztwa t6dzkiego zwi'lzanymi emocjonalnie, b'ldi 
rodzinnie z naszym Miastem. Zdecydowana wiE:kszosc z nich ma trudn'l sytuacjE: ekonomiczn'l nie pozwalaj'lc'l na 
realizacje ich marzen 0 rozwoju artystycznym i wystawianiu swoich dokonan. WiE:kszosc tworcow nie ma wyzszego 
Mtyksztatcenia artystycznego, co najwyzej wyksztatcenie srednie i nie jest w stanie konkurowat-z artystami z dypJomem na 
rynku z powodu braku rownych szans i dostE:pnosci do oferty szkolen artystycznych, mozliwosci wystawienniczych 
Mt przestrzeni miejskiej (zarezerwowana z reguty dla tzw. profesjonalistow), realizacji plenerowych, podnoszenia i 
rozwijania umiejE:tnosci artystycznych. 
Z drugiej strony odbiorcami wystawy bE:dzie grupa minimum 60 osob, w tym: niepetnosprawnych, bE:d'lcvch 
podopiecznymi organizacji zrzeszonych w todzkim Sejmiku Osob Niepetnosprawnych, rodziny osob niepetnosprawnych 
oraz mieszkancy todzi zainteresowani dZiatalnosci'l artystyczn'l (malarstwem, grafik'l). 
Zorganizowane wydarzenie kulturalne wt'lczy siE: w ofertE: kulturaln'l Miasta oraz przyczyni siE: do promocji todzi 
i odwiedzania ul. Piotrkowskiej. 
Do realizacji zadania, rozliczenia i przygotowania sprawozdania wykorzystane bE:dzie biuro tSON oraz sprzE:t m.in. 
komputer SIMENS ESPIRO V5555, drukarka HP Deskjet 1510, telefon. 

2. Zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznego 

promowanie dokonan artystycznych tworcow z niepetnosprawnosci'l realizuj'lcych przedsiE:wziE:cie, maj'lce na celu 
propagowanie problematyki osob niepetnosprawnych, zmierzaj'lce do petnej integracji ze spoteczenstwem. 

podniesienie samooceny i wartosci dokonan artystycznych tworc6w z niepetnosprawnosci'l poprzez istotny wktad w zycie 
kulturalne i waloryzacjE: atrakcji turystycznych miasta todzi, 

zintegrowanie srodowiska osob z niepetnosprawnosciami, tamanie barier w kontaktach z innymi, zaciesnianie wiE:zi 
miE:dzyludzkich, dowartosciowanie, stworzenie okazji do odczuwania radosci i dumy ze wspolnego przezywania okresu 
przedswi'ltecznego i swi'ltecznego, 

integrowanie ze srodowiskiem sztuki i kultury, 
ukazanie postaw prawidtowego zachowania podczas konkretnych sytuacji i miejsc, 
zwiE:kszanie aktywnosci osob niepetnosprawnych i umozliwienie nawi'lzywania nowych przyjaini, jednoczesnie 

ksztattowanie kulturalnych postaw wobec innych osob. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego (w przypadku wi~kszej liczby kosztow 

istnieje moiliwosc dodania kolejnych wierszy) 

Rodzaj kosztu Koszt calkowlty 
(zt) 

Lp. 

Koszty utrzymanla sal wystawienniczych (czynsz, prild, 3000 
1. ogrzewania, itp.) 

Opracowanie i wydruk materialow promocyjnych 150 
2. (plakaty, ulotki) 

3. 
Koszty ksi~gowe 200 

Koszty og6tem: 
3350 

') Wartosc koszt6w ogolem do poniesienia z dotacji nie moze przekroczyc 10000 zl. 
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 

do ponleslenla do ponieslenla 

z wnloskowanej dotacji" ze ~rodk6w finansowych 

(zl) wlasnych, ~rodk6w 
pochodz'lcych z Innych 

tr6del, wkladu osobowego 
lub rzeczowego <, 

(zl) 

3000 0 

0 150 

0 200 

3000 350 
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Oswiadczam(-y), ie: 
1) proponowane zadanie publiczne b~dzie realizowane wyl~cznie w zakresie dzialalnosci poiytku publicznego oferenta; 
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy ~eBieraRie*/niepobieranie* swiadczen pieni~inych od adresat6w zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz zal~cznikach informacje s~ zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent* /efefeI:la* skladaj~cy niniejsz~ ofert~ nie zalega ( j~)*halega ( jq)* z oplacaniem naleinosci z tytulu zobowi~zan 

podatkowych; 
5) oferent*/efefeI:la* skladaj~cy niniejsz~ ofert~ nie zalega (jq)*/lalega ( jq)* z oplacaniem naleinosci z tytulu skladek na 

ubezpieczenia spoleczne. 

(podpis osoby upowa;nionej lub podpisy osob upowainionych 

do sktadania oswiadczeri woli w imieniu oferenta) 

Zafacznik: 

t60ZKl SEJMlK 
0568 NIEPEtNOSPRAWNYCH 
00." 3 t6dt, ul. Sienkiewtcza 6 
/\liP 725.14-81-888. MOON 471i39180 

Data ........... ~.; . .9..'3. .. ; ... k.-P:1l: ...... . 

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S~dowym - potwierdzona za zgodnosc 
z oryginalem kopia aktualnego wyci~gu z innego rejestru lub ewidencji. 
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