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Zalqcznlkl do rozporzqdzenla Mlnlstra 
Rodziny, Pracy I Polltykl SpoleczneJ 
z dnia ................... (poz. . .. ) 

Zat'lcznlk nr 1 

8o~ .. ......... ...... . ~ojpjs .. .. 

UPROSZCZONA OFERTA REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO 

POUCUNIE!Xl do 5POSObu wype!nlanla oterty: 
Ofert~ nalety wypelnlt wyf~cznle w blafych pustych polach, zgodnie z instrukcjaml umieszczonyml przy poszczeg61nych polach 
oraz w przyplsach. 
Zaznaczenie gwlazdq, np.: .pobleranle·/nlepobleranie·· oznacza, ,e nale!y skresllt nlewiaSclw~ odpowledi, pozostawlaj~c 
prawldlow~ . Prtyldad: .~.bi.FiI"le·/nlepobleranle··. 

I. Podstawowe Informac]e 0 zloione] ofercie 

Prezydent Mlasta lodzl 

30.10.2017 r. 10.11.2017 r. 

II. Dane oferenta {-9w} 

Zwlqzek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorqgwll6dzkiej 1m. A. Kaminskiego Huflec t6dz-Polesle 
l6di uJ. OJimpijska 9 
94-043 t6di 

Osoba upowa!nlona do skladanla wyjasnle~ dotycz~cych oferty: 
pwd. g ; I S!Jlie 

ill. Zakres rzeczowy zadanla publlcznego 

Hufiec L6dZ-PoIesie jest poIesldm przedstawicieIem znanego jui: od ponad 100 Iat polsldego ruch 
poleczno-wychowawczego, oddzialuj!!cego na dzieci i mlodziez, opartym na slui:bie, samodoskonaleni 
racy nad sob!!) i braterstwie. Nasza aktywnosc na terenie dzielnicy skupia niemal 900 zuch6w, 

'1 Rodzaj ,adanla ,awlera sl~ w .. kresle zada~ okreSlonych wart. 4 ustawy' dnla 24 kwletnla 2003 r. 0 d,lalalnoScI po!ytku 
publlc,nego I 0 wolontarlacle. 

'I Termln reall,acjl zadanla nie mole byt dlu!szy nl! 90 dnl. 
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arcerzy, harcerzy starszych, wC(drownik6w i instruktor6w. 

Projekt "Bal Instruktora" rna na celu podsumowanie pracy naszych instruktor6w-wolontariusz 
roku szkolnym 2016/2017 i podzic;kowanie za ich zaangatowanie oraz czas poswiycony na trudn 

racy wychowawcZlj. Bydzie to 4 edycja tego wydarzenia. Nasi Instruktorzy co tydzien prowadzlj Iljczni 
kolo 50 spotkan (zbi6rek) dla dzieci i mlodziezy. Kilka razy w roku organizujlj rajdy i biwaki dla swoich 
odopiecznych i raz w roku pelnilj funkcje instruktorskie podczas Harcerskiej Akcji Letniej - organizuj 
bozy i kolonie dla swoich podopiecznych. Poswiycajlj setki godzin w skali roku, by wychowywae dzieci 

i mlodziez na dobrych i odpowiedzialnych ludzi . 

"Bal Instruktora" odbc;dzie siC( 3 listopada 2017 r. w Centrum Promocji Mody ASP w Lodzi. 
aproszonych zostanie ok 200 os6b - w tym ok 170 instruktor6w - wolontariuszy oraz goscie: m.in. 

instytucje i osoby wspierajljce Hufiec ZHPL6dz-Polesie (rady osiedla, partnerzy, darczyncy, wladz 
Miasta i Chorljgwi L6dzkiej ZHP). 

Program wydarzenia obejmuje: 

I . Uroczystlj inauguracjc;: podsumowanie mlnJonego roku, zaprezentowanie najciekawszych 
wydarzen, pokaz zdjc;c i filmik6w z dzialan instruktor6w; 

2. Podzic;kowania; 
3. Plebiscyt instruktorski: glosowanie toczyc siC; bydzie w trakcie wydarzenia, przed program em 

artystycznym zostanlj wrc;czone statuetki ; 

4. Program artystyczny: pokaz magiczny, pokaz tanca brzucha, koncert gry na hangu; 
5. Poczc;stunek dla gosci; 
6. Zabawc; tanecznlj - z oprawlj muzycznlj (zaproszony zostanie zesp61 muzyczny). 

al instruktora rna byc wyjljtkowlj imprez!j, na kt6rej nasi wolontariusze bC;dlj mogli poczuc, ze ich prac 

'est doceniana. Ma bye to nagroda, dzic;ki kt6rej zmotywujemy ich do dalszej pracy na rzecz innych. 
Wydarzenie przygotuje w ramach wolontariatu 10 os6b - jest to doswiadczona kadra instruktorska. 

Wydarzenie promowane bc;dzie na fanpage Hufca L6dz-Polesie na Facebooku oraz Instagramie, n 
stronie internetowej http://lodzpolesie.zhp.pl/oraz w Studenckim Radiu "Zak" Politechniki L6dzkiej 
i Radiu L6dz. Relacja z wydarzenia r6wniez pojawi siC; w wyzej wymienionych kanalach informacyjnyc 

i mediach. 

Z. Zakladane rezultaty reallzacJI zadanla publlcznego 

~ ramach zadania ,,8al Instruktora": 

odbc;dzie siC; uroczysty bal podsumowujl)cy rocznq pracc; ok 170 instruktor6w - wolontariuszy 1'1 

kt6rym weZmie udziallljcznie ok 200 uczestnikow, 

- 10 os6b - doswiadczonej kadry instruktorskiej - zaangazuje siC; w przygotowanie wydarzenia w ramach 

wolontariatu, 
odbc;dzie siC; prezentacja zdjc;c i film6w dokumentujljcych roczn'! pracc; instruktor6w i podleglych im 

'ednostek, 
odbc;dzie siC; jeden pokaz magiczny oraz jeden pokaz tatiea brzucha, 

- odbc;dzie siC; jeden koncert 16dzkiego zespolu muzycznego, 
- odbc;dzie siC; jeden koncert gry na instrumencie hang. 
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Nasi instruktorzy - wolontariusze: 
bC;d!j miee zapewnione przezycia duchowe i artystyczne, 
otrzymaj!j podzic;kowania za caloroczn!j pracc;, 
otrzymaj!j upominki w podzic;kowaniu za ich dzialania, 
zostan!j zmotywowani do dalszej pracy dla innych, 

I- poczuj!j siC; dowartosciowani, 
I- zintegruj!j siC; ze sob!j, 
I- chc;tniej bC;d!j poswic;cae sw6j czas na pracc; dla innych. 

S!j to rezultaty, kt6re trwale wplyn!j przede wszystkim na poczucie wartosci naszych instruktor6w. 

Wolontariusze bC;d!j dumni, ze dzialania, kt6re realizuj!j na co dzien w swej pracy s!j doceniane. Poczuj!j 
~e maj!j wsparcie i poparcie swoich dzialail. Podniesie to ich samoocenc;, zachc;ci do dalszej pracy na 

rzecz innych. 
Wsr6d uczestnik6w wydarzenia budowae siC; bc;dzie wic;z. Nasi Instruktorzy rzadko maj!j okazjc; bye 
razem, wymieniac sic; doswiadczeniami w przyjaznej atmosferze. Zwykle spotykaj!j sic; wtedy, gdy 

prganizuj!j cos dla innych. Tym razem to oni byd!j beneficjentami wydarzenia, to oni bC;d~ 

rajwa:i:niejszymi goscmi. Wszystko to pozwoli nam budowac poczucie wsp61noty harcerskiej 
ksztaltowac kolejne pokolenia ludzi dobrych, pomocnych i chc;tnie dzialaj!jcych na rzecz innych. 

IV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wi~kszej liczby koszt6w 
istnieje moiliwosc dodania kolejnych wierszy) 

Rodzaj kosztu Koszt calkowlty 
(zl) 

Lp. 

Obstuga admlnlstracvjna zadan!a 400 
1. 

2. 
Catering (I clepty posUek, przekClskl, napoJe) 2500 

Pokaz artystyczny (Maglk, pokaz tanea brzucha I 1500 
3. koncert gry na hangu) 

4. 
Gaia dla zespotu 1000 

S. 
Dyplomy oral statuetkl dla Instruktor6w 500 

Zaproszenla dla uczestnlk6w I BOsci 600 
6. 

Upomlnkl dla uaestnlk6w wydarzenia 1000 
7. 

Obstuga zadanla przer wolontarluszy (ok 30 godzin, 10 3900 
8. wolontarluSlV x 13 zl, 

Koszty og61em: 
11400 

3) Wartost koszt6w og6tem do poniesienia z dotacji nie moie przekroczyc 10000 zl. 
41W przypadku wsparcla realizacji zadania publicznego. 

do ponleslenla do ponleslenla 
z wnloskowaneJ ze~rodk6w 

dotacjl" flnansowych 
(zl) wlasnych, ~rodk6w 

pochodz~cych z 
Innych tr6del, 

wkladu o50bowego 
lub rzeczowego 4' 

(11) 
400 -

2500 -
1500 -

1000 -

500 -
600 -

1000 -

- 3900 

7500 3900 
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O,wladczam!-v), ie: 
1) proponowane zadanie publlczne b«:dzie realizowane wytqcznie w zakresie dziafalnoscl poiytku publicznego oferenta; 

2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy fiJ9BieraAle/niepobieranie· 5wiadclen pien1t:znych ad adresat6w zadanla; 

3) wszystkie podane W ofercie oraz zatilcznikach informacje Sq zgodne z aktualnym stanem prawnym 
; falctycznym; 

4) oferent·/efereAEi t skfadaj'lCV niniejsziJ ofert«: nie za lega (-jil)·/zalega (jql" Z optacaniem naleinoScI z tytutu zobowlijzan 
podatkowych; 

5) oferent*/efereAei* sktadajijcy ninlejszij ofert~ nie zalega (-jct)*/zalega (jil)· z optacaniem naleinokl z tytutu sktadek na 
ubezpleczenia spoteczne. 

. , Czlonek Komendy }-( urea ZHP 
.......... 1\~.' .. ........ ~cs;.:.::.: ................ ~ .. ~ p 1";0 ~ 

... .......... e:;J. . ....................................... I 

., •. .. •• , .•. ~:., •. ::, •...... .' .• , •.• ;~ •. ~.,.,.Tn." •. .. .. ,.. . ",..," 

(podpis osobV upowaznionej 
lub podpisy os6b upowainionych 
do skladania oswladczen wall w imleniu 
oferenta) 

Data .. O'9.. ,!,.r??P...!.lr .................. . 
lataanlk: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze 5C1dowym - potwierdzona za zgodnosc 

z oryglnafem kopia aktualnego wyciClgu z innego rejestru lub ewidencji. 
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