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Zalijczniki do rozporzijdzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej 
z dnia ................... (poz .... ) 

Zafilcznik nr 1 

WZOR 

UPROSZCZONA OFERTA REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypefnlanla ofertv: 
Ofertt: naleZy wypetnic wvtiJ,cznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poslczeg61nych polach 

oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdkct, np.: ,.pobieraniet/niepobieranie·" oznacza. ie naleiy skreSlit niewfasdwil odpowiedz. pozostawiajilc 
prawidtowij. przyktad: "'p9aleFaAie t jniepobieranie· ... 

I. Podstawowe informacje 0 ztoionej ofercie 

1. Organ adminlstracjl publlcznej, Prezydent Miasta lodzi 
do kt6rego adre50wana jest oferta 

2. Tryb, w kt6rym ztoiono ofertt: 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalno~i poiytku 
publicznego i 0 wolontariade 

3. Rodzaj zadanla publlcznego') Promocja i organizacja wolontariatu 

4. Tytut zadanla publlcznego Gala Wolontariatu 

5. Termln reallzacjl zadanla publlcznego1
) 

Data . 1 01.12.2017 
rozpoczt:Cla 

1 Data 1 31.12.2017 
zakonczenia 

II. Dane oferenta ~ 

1. Nazwa oferenta (..ow), forma prawna, nurner Krajowego Rejestru s.towego tub Innej ewidencji, adres sledllby oral 
adres do korespondencjl Oeiell jest Inny od adresu sledzlby} 

Stowarzyszenie Mlodzieiy i Os6b z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaci61 . Pomost" 
NR KR5: 0000097425 
90-408l6df, ul. Pr6chnika 7 

2. Inne dodatkowe dane kontalctowe, w 
1) Ewa Nowaczynska ~ Prezes, e-mail: e.nowaczynska@pomost-Iodz.org 
2) Aneta Szustak ~ Wiceprezes, e-mail: a.szustak@pomost-Iodz.org 

tym dane os6b upowainlonych do 
skladanla wyjrinleol dotyClijcych oferty (np. 

3) Aleksandra Kilanowicz ~ Sekretarz, e-mail: sds.przystan@poczta.fm 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
4) Mariusz Kolodziejski ~ Skarbnik, e-mail: mariusz@centerko.org 

numer faksu, adres strony intemetowej) 
tel.: 42 6320866. www.pomost-Iodz.org 

III. 2akres rzeClOWY ladania publicznego 

1. Opls zadanla publicznego proponowanego do reallzacjl wraz Ie wskalaniem, w Slczeg6lno~1 celu, mlejsca jego 
reallzacjl, grup odblorc6w ladanla oral przewidywanego do wykorzystanla wktadu o50bowego tub rzeczowego 

~16wnym celem zadania publiClnego pn. HGaia WolontariatuH jest popularyzacja wolontariatu w miescie todz' 

praz ksztaltowanie postawy prospotecznej, dzit:ki organizacji imprezy ukazujilcej przyklady zaangaiowanych 

~polecznik6w oraz .dobre praktyki wolontariatu·. 

1 I Rodzaj zadania zawiera si~ w zakresie zadan okreSlonych wart. 4 ustawy z dnia 24 Icwietnia 2003 r: 0 dziatalnosci poiytku 
publicznego I 0 wolontariacie. 

2 ) Termin realiz3cji zadania nie mote byt dtuiszy nii 90 dni. 
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ydarzenie zostanie przygotowane i zrealizowane do dn. 17.12.2017 r. w wynaj«:tych przestrzeniach. Wst«:pni 

rganizacj«: Gali Wolontariatu zaplanowano w sali widowiskowej Politechniki todzkiej, mieszcz'lcej 290 os6b 

srod zaproszonych gosci znajd'l si«: bohaterowie wieczoru, czyli wolontariusze oraz koordynatorzy wolontariatu 

takie reprezentanci zaprzyjainionych organizacji i instytucji, przedstawiciele wladz miasta oraz lokalnyc 

mediow. Program przewiduje prezentacj«: podsumowujqCil dzialania podejmowane przez wolontariuszy w ci'lg 

roku oraz przedstawienie sylwetek wolontariuszy, ktorzy wykazali si«: najwi«:kszq aktywnosciq oraz szczegolnym 

si'lgni«:ciami na rzecz lokalnej spolecznoSci. Specjalne podzi«:kowania oraz nagrody (upominki / statuetki) trafi 

o wyr6inionych osob w plebiscycie .Barwy Wolontariatu" oraz . Spolecznik Roku". Wyj'ltkow'l chwil'l b«:dzi 

lonienie najciekawszego projektu, zrealizowanego przez wolontariuszy - senior6w na rzecz spolecznosci 

okalnej w ramach akcji . Senior wolontariusz - lider zmian sPO!ecznych". Wnioskodawca pragnie w ten sposo 

kazac wielobarwnosc wolontariatu w mieScie, podkreslic rol«: mi«:dzypokoleniowosci oraz wklad najstarszej grup 

iekowej w wolontariat. 

zas pomilldzy prezentacjami umil'l tancerze ze szkoly Family Dance (szkola b«:dzie wsp6!organizatorem imprezy 

raz gosc specjalny wieczoru- zaproszony artysta. Po cz«:sci oficjalnej goscie zostan'l zaproszeni na Poczllstunek 

oyer oraz afterparty- zabaw«: przygotowan'l przez Kino Bodo. 

Do korica grudnia ukaie si«: relacja z wydarzenia w lokalnych mediach (TVP tooi, Radio todi), portalac 

·nternetowych (ngo.pl), social mediach oraz blogu wolontarystycznym Regionalnego Centrum Wolontariat 

,Centerko·, a takie sprawozdanie i podsumowanie zrealizowanego zadania. Intencj'l Wnioskodawcy jes 

rganizacja prestiiowego i atrakcyjnego przedsillwziElcia, b«:d'lcego chlub'l naszego miasta oraz wzmacniaj'lceg 

roces partycypacyjny na linii mieszkaricy - ngo - urz'ld. Dlatego tei przedsi«:wzi«:cie zaklada rowniei nieodplatn 

klad w postaci pracy wolontarystycznej oraz zaangaiowania partnerow spolecznych (szkola tarica Family Danc 

raz Kino Bodo). 

2. Zak/adane rezultaty reallzacJI zadanla publlcznego 

Rezultatem realizacji zadania publicznego b«:dzie przygotowanie zorganizowanie profesjonalnej imprez 

romuj'lcej wolontariat wsr6d mieszkaricow miasta todzi. 

Dzillki otwartej i przyst«:pnej formie wydarzenia, wzrosnie zainteresowanie dzialaniami wolontarystycznymi ora 
hllC ofiarowania wolnego czasu na rzecz innych. Efekty podzielono na dwie grupy rezultatow: 

.. 

• propagowanie idei wolontariatu oraz profesjonalizacja i wzmocnienie jego wizerunku; 
• prezentacja sylwetek najbardziej zaangaiowanych wolontariuszy oraz . dobrych praktyk· wolontariatu; 
• zwillkszenie zainteresowania dzialaniami wolontarystycznymi; 
• integracja srodowiska wolontarystycznego; 
• propagowanie zaangaiowania i aktywnosci obywateli w ramach Roku Wolontariatu Szkolnego 2017. 

Rezulta twarde: 
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~------------~ 
• przygotowanie i organizacja 1 wydarzenia promuj'lcego wolontariat; 
• zaproszenie na uroczystosc 290 gOSci; 
• zaangaiowanie 100 osob w przygotowanie wydarzenia (wolontariusze, partnerzy, tancerze); 
• wyroinienie 20-tu wolontariuszy, najbardziej zaangaiowanych w dzialania spoleczne; 

• przygotowanie 2 prezentacji z udzialem wolontariuszy propaguj'lCYch wolontariat w miescie todzi; 

• 1 wystllP artysty - goscia specjalnego wieczoru. 

IV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publianego Iw przypadku wi~kszej liczby koszt6w 
istnieje moiliwo!t dodania kolejnych wierszy) 

Rodzaj koutu Koszt caIkowity do ponleslenla do ponleslenla 
(lI) z wnioskowanej ze ~rodk6w 

dotacji" flnansowych 
Ill) wlasnych,~rodk6w 

lp. pochodZllcych z 
lnnych fr6del, 

wkladu osobowego 
lub rzeczowego" 

Ill) 

1 
Koordynatot merytorycmy 500 500 0 

2 
Obsfup administracyjna 500 500 0 

3 
~partysty 1500 1500 0 

, Obsfup techniana 500 500 0 

5 
cawing ~_ dIa gcKd) 500 500 0 

Mate:riaIy blurowe do przygotowania ~kowa'" ZOO 200 0 
6 (paplet ksero, paplet dyplomowy, folia lamina<"rina, 

....... dodrulwld) 

..... rIaIy do pt'ZYCO'b)Wilnia dekorotji (tkaniny~ 300 300 0 
7 artylculy plastyane, _balls, matkery, ldeje, 

noiyalli) 

8 
Upominld dIa woIontariuszy - nacrody w konkursach 500 500 0 
(~IId, smyae, kubeczld), kwiaty 

9 
Prace pornomicze wokHttariuszy 500 0 500 

Koszty og61em: 
5000 '500 500 

O!wladczamh+. ie: 
1) proponowane zadanie publiczne bE:dzie realizowane wvtClcznie w zakresie dzialalnoSci poiytku publicznego oferenta; 
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy pebieFaAie*/niepobieranie· ~wjadcze~ pjeni~inych ad adresat6w zadania; 
3} wszystkie podane W ofercie oraz zal~cznikach informacje SCI zgodne z aktualnym stanem prawnym 

I faktycznym; 
4) oferent'/efereAei' sldadaj~cy niniejsz~ ofert-: nie zalega ( jcU'/lalega ( Jill' z optacaniem naleino~d z tytutu zobowiCizan 

podatkowych; 
5) oferent·/afe.re.t:tei· sktadaj~cy niniejsz~ ofert-: nie zalega I jid'/lalega ( jill' z optacaniem naleinoki z tytutu skladek na 

ubezpieczenia spoleczne. 

aczyli.tka 

POMOST" 
Stow'arzyszenie Mtodziezy 

I Os6b z Problemami 
PSychlcznyml. Ich Rodzin I przyjaci61 

90-408 t.6dt. ul. Prochnlka 7 
tel. 42-632·08-66 

REGc)N '7711lA"~ NIP 731·17·93-839 

3 I Wartosc koszt6w og61em do ponlesienia z dotacji nie mole pnekroczyc 10000 zt. 

" I W przypadku wsparcia realizacji zadania pubJicznego. 
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~podp;S osoby uPOW"nionei /" :~b podpisy os6b upowainionych 
do sktadania o~wjadczen woli w imleniu 
oferenta) 

Zalaanlk: 

Data 27.10.2017 r. 

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowanv w Krajowym Rejestrze 5cldowym - potwierdzona Zil zgodnm:t 
2 oryginatem kopia aktualnego wyd~gu z inn ego rejestru lub ewidencji. 
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