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Zaiaczniki do rozporzqdzenla Ministra 
Rodziny, Pracy i Polltyki Spotecznej 

- Zalqanik nr 1 

Oferte naleiy wypelnlt Wpcznle w blahlch pustvch poiach, zgodnie z instrukcjami urnleszczonyml przy poszczeg6lnych polach - oraz w przyplrach. 
Zaznaczenie gwiazdkq, np.: .pobleranle*lnlepobleranie*" oznacza, i e  naleiy skredliC nlew+akiwp odpowledi, pozostawlajqc 
prawldlowp. PnyWad: , , ~ l n l e p o b i e r a n I e * " .  

I. Podstawowe informacje o ztoionej ofercie 

11. Dane oferenta (-6w) 

Adres do korespondencjl: j.w. 
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Ill. Zakres neczowy zadania publicznego 

. . ,  

. . . . walhacjI, grup odblorcdw zadania oraz przewldywanego do wykonystanla wktadu osobowego lub rauawqo 

; :., Dzierl 19 iistopada 2017 zostat ogtoszony przez papieia Franciszka I Swiatowyrn Dniem Uboglch. W zwiqzku z r .  :I@. tym rntode osoby konsekrowane wraz z osobami 9wieckimi postanowity zagrat przedstawienie ,,~nywracajcie 
nadziejq uboglm" autorstwa Marcina Kobierskiego - aktora Teatru Bagatela w Krakowie. Trefcig 
przedstawienia jest przemiana jaka dokonuje sig w pani prezes Barbarze Kowalskiej. Prowadzi ona Fundacje na 
Rzecz Ubogich , ale tylko zza biurka. Pisze kolejne ksigiki , spotyka sie re znanymi osobami, jefdzi na 
zagraniczne konferencje, ale nie ma czasu dla tych, kt6rzy jej najbardziej potrzebujg. Zmiana w jej iyciu 
nastepuje pod wptywem snu, w kt6rym ulega katastrofie lotniczej i trafia na wyspe imierci. Spotyka tam osoby 
chore na raka, stwardnienie rozsiane, trqd, AIDS, bezdornne, cierpigce na depresje. Pani prezes czytajac 
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" Rodzaj zadania zawiera sie w zakresle zadali okreilonych wart. 4 ustawy .., !; 
.. . publkznego i o wolontarlacie. . . .  

Termin realizacji zadania nle moie bye dluiszy nii 90 dni. 
'A: qf 2 3 -09- 2ij17 I 

! . , . .?i\ 



fragmenty duchowego dziennika bl. Edmunda Bojanowskiego, stara sic nailadowat Jego postawy i zbliza sie 
do nowych przyjaci6t. Pomaga im w chorob~e, wspiera dobrym stowem i gestem. Po przebudzeniu postanawia 
zmienit swoje zycie i charakter pracy oraz stuiyt cztowiekowi, a nie idei. Przedstawienie bedzie 
mszq iwietq oraz gorqcym positkiem pod t6dzkq katedrg. 

Cel: wzrost uczestnictwa w zyciu kulturalnym ok. 200 os6b ubogich poprzez udziat w przedstawieniu 
,,Przywracajcie nadzieje ubogim" w dniu 19 listopada 2017. 

Mlejsce realizacji: Teatr D.O.M., ul. Piotrkowska 243, todi. I 
Odblorcy zadania: kobiety i meiczyini, osoby ubogie, na co dzieh korzystajqcy ze wsparcia Mdzkich organizacji 
pozarzqdowych: Caritas Archidiecezji todzkiej, Centrum Stuiby Rodzinie, Stacja Opieki Srodowiskowej 
Konwentu Bonifratrow w todzi, Zgromadzenie Si6str Misjonarek Miloici, Towarzystwo Pomocy im. iw.  Brata 
Alberta Koto t6dzkie. 

I Wktad osobowy: m.in.: wolontariusze do obsiugi szatni. 

Wkiad rzeczowy: m.in.: infrastruktura Teatru D.O.M., ul. Piotrkowska 243, t6di .  

2. Eakfadane rezultaty reallxacJlva?$da publlcmego 

Realizacja zadania pozwoli na osiqgniecie nastepujgcych rezultat6w: 
- wzrost uczestnictwa w iyciu kulturalnym miasta, 
- zaspokajanie potrzeb kulturalnych i wzrost zainteresowania instytucjami kultury, kt6re proponujq miedzy 
innymi bezptatne wyjicia, 
- podniesienie wlasnej samooceny, 
nawiqzywanie kontakt6w i budowa wiezi opartych na zrozumieniu, tolerancji, otwartoici, 
- integracja uczestnikow, integracja irodowiska. 

I IV.Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wiekszej liczby koszt6w 
istnieje moiiiwoit dodania kolejnych wierszy) 

Olwiadczam(-y], ie: 
1) proponowane zadanie publiczne bgdzie realizowane wyiqcznie w zakresie dzialalnoici poiytku publicznego oferenta; 
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pe&f&e*/niepobieranie* iwiadczen pieniginych od adresatow zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz zalgcznikach informacje sq zgodne z -L*.~alnym stanem prawnym 

Wartoit koszt6w og6iem do poniesienia z dotacji nie moie przekroczyt 10 000 zt. 
" W  przypadku wsparcia realizacji zadania publicmego. 



i faktycznym; 
4) oferent*/abe&' sktadajqcy niniejszq oferte nle zalega w* z oplacaniem naleinoici z tytulu zobowiqzah 

podatkowych; 
5) oferent'leiereREi* skladajqcy niniejsr* nfa*. "14 zalega kdrkdegbttit)f z oplacaniem naleinoici z tytutu sktadek na 

ubezpieczenia spoleczne. 
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CA~MARCMIMECETJI 
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trjdt, \II. mtan 

@9 85 81.82. fsr: 42 *@ 
do sktadania oiwiadczeli woli w imik REGON ~0006299 NIP 71 
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I 
Zalaunik: I W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejertrze Sqdowy 

z oryginalem kopia aktualnego wyci4gu z innego rejestru lub ewidencji. 

Data 18 wrzelnia 2017 

potwierdzona za z g o d w  


