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dot. działań  Rzecznika Osób Niepełnosprawnych 
[Wydział  Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ] 

Łódź  dn. 14.09.2017. r. 

Sz.P. 

HANNA ZDANOWSKA 

Prezydent Miasta Łodzi 
ul. Piotrkowska 104 

90-926 Łódź  

W imieniu Stowarzyszenia „Trisomia 21" zgodnie z Art. 19 a ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie składam ofertę  
realizacji zadania publicznego (w tzw. trybie małych zleceń) dotyczącą  działalnosci 

na rzecz osób niepełnosprawnych pt.: 

„20 lat minęło - obchody 20 lecia istnienia Zespołu Instrumentów Perkusyjnych 

Mały Big Band 

z uprzejmą  prośbą  o umożliwienie jego realizacji w okresie od 5 października 

do 30 października 2017 roku. 

Za Zarząd 

Stowarzyszenje Tsomja 21 
Skar k 
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Załącznik nr 1 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJ I ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUENIE co do soosobu wyoełnlanla oferty: 
Ofertę  należy wypełnić  wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z Instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w 
przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie"/niepobieranle" oznacza, że należy skreślić  niewłaściwą  odpowiedź, pozostawiając prawidłową. 
Przykład: „pobicrnip*/niepobleranie*. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

Organ administracji pubIcznej, PREZYDENT MASTA ŁODZI 

do którego adresowana jest oferta  

Tryb, w którym złożono ofertę  Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego  1 o wolontariacie 
Działalność  na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

Rodzaj zadania publicznego1  
wspieranie rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe 
działające na rzecz osób niepełnosprawnych, w formie zajęć  rozwijających i 

Tytuł  zadania publicznego podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz 
włączania społecznego osób z rozmaitymi niepełnosprawnościami — 

-spotkanie pn. „20 lat minęło" 
Data 5.10.2017 Data 

1  
30.10.2017 

S. Termin realizacji zadania publicznego2  rozpoczqc zakończenia 

li. Dane oferenta (-ów) 

Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji;  adres siedziby oraz 
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby) 

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA W ŁODZI 
STOWARZYSZENIE „TRISOMIA 21" 
UL. KILiŃSKIEGO 2 
91-421 ŁÓDŹ  

KRS 0000018766 
nr konta Stow.: 72 1240 1545 1111 0000 1166 2987 

Inne dodatkowe dane kontaktowe, w I 
tym dane osób upoważnionych do 

Aleksandra Szymczak tel. 668847921 
składania wyjaśnień  dotyczących oferty (np. e-mail stow.down@wp.pl  
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazanIem, w szczególności celu, miejsca jego 
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego 

XX lecie Zespołu instrumentów Perkusyjnych „Mały Big Band" - obchody jubileuszu są  formą  uczczenia 2C 

letniego wysiłku artystów, wszystkich ludzi i instytucji wspierających działalność  Zespołu. 

 
Rodzaj zadania zawiera się  w zakresie zadań  określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego I o 

wolontariacie. 
 
Termin realizacji zadania nie może być  dłuższy niż  90 dni. 



został  założony w roku 1997 przez p. Iwonę  Starkowską  przy współpracy Bałuckiego Ośroci 

ultury „Lutnia". W skład Zespołu weszli podopieczni Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób 

Bspołem Downa w Łodzi „Trisomia 21". 

npreza okolicznościowa odbędzie się  w Bałuckim Ośrodku Kultury "Lutnia" „ który jest od lat nasz 

rzyjacielem i czynnym uczestnikiem w życiu zespołu Mały Big Band. 

/ ramach imprezy planujemy występy samego zespołu jak i zaproszonych gości. Chcemy przedsta 

lęcia Małego Big Bandu na przestrzeni tych 20 lat istnienia oraz przedstawić  plany na lata następn 

ie to będzie doskonałą  okazją  do podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się  

kcjonowania zespołu. Pragniemy podziękować  urzędom, instytucjom i osobom prywatnym 

i wsparcie naszych starań  na rzecz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. 

także możliwość  wyrażenia wdzięczności dla BOK „ Lutnia, w którym odbywają  się  zajęcia zespołu. 

czasie imprezy zaplanowany jest skromny poczęstunek dla wszystkich gości biorących udział  

iu z okolicznościowym tortem. Będzie to również  okazja do przedstawienia bliżej osiągni 

polu w mediach publicznych(radio, telewizja, prasa) dzięki czemu mamy nadzieję, że trafimy 

o naszym Stowarzyszeniu do osób potrzebujących wsparcia. 

Adresatami imprezy są  członkowie zespołu Mały Big Band -20 osób niepełnosprawnych a także 

rodzice i opiekunowie, członkowie naszego Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście w sumie ok 

150 osób - mieszkańców Łodzi. 

Chcielibyśmy uhonorować  naszych członków zespołu drobnymi upominkami, a honorowych gośc 

bolicznymi kwiatami. 

realizacji zadania zostanie zaangażowanych 3 wolontariuszy, którzy będą  odpowiedzialni za spr 

anizacyjne, przygotowanie sali i sprawny przebieg imprezy. 

Janie będzie realizowane w salach BOK „Lutnia". Nasi artyści otrzymają  foldery przygotowane p 

K przedstawiające najważniejsze wydarzenia z 20 letniej historii Zespołu oraz pamiątkowe zdjĘ  

dczas imprezy odbędzie się  pokaz multimedialny - przegląd wspomnień  z dwudziestu lat „Małego 

ndu". 

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

kładamy, że w rezultacie realizacji zadania przyczynimy się  do: 

- promowania twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych 

- podniesienia samooceny i dowartościowania niepełnosprawnych artystów 



- podkreślenia zasług zarówno członków zespołu jak i wszystkich osób i instytucji wspierających 

działania Małego Big Bandu 

zaprezentowania osiągnięć  osób niepełnosprawnych, podopiecznych Stowarzyszenia „Trisomia 21" 

- przedstawienie pokazu multimedialnego prezentującego istotne wydarzenia z działalności 

zespołu 

- uhonorowania osób działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, zarówno człon 

Stowarzyszenia jak i instytucji oraz osób prywatnych wspierających działania Zespołu; 

- zwiększenia zainteresowania ludzi pełnosprawnych z najbliższego otoczenia sztuką  tworzoną  p 

osoby niepełnosprawne, 

- ukazania innym osobom niepełnosprawnym możliwości jakle daje twórcze działanie 

- zmiany wizerunku osoby niepełnosprawnej intelektualnie 

- podkreślenia i uczczenia 20 lat działalności zespołu perkusyjnego składającego się  z c 

niepełnosprawnych; 

kładane rezultaty przyczynią  się  do osiągnięcia celu jakim jest poprawa funkcjonowania c 

pełnosprawnych oraz zmniejszenie wykluczenia społecznego. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 
Istnieje możliwość  dodania kolejnych wierszy) 

Rodzaj kosztu Koszt całkowity do poniesienia do poniesienia 
() ) ze środków finansowych 

z wnioskowanej dotacjis własnych, środków 

IP" 
pochodzqcych z Innych 

źródeł, wkładu osobowego 

lub rzeaowego4  

Zakup kwiatów dla honorowych gości 320,00 200,00 120,00 

 Catering dla uczestników imprezy (tj. ok. 150 osób) 3300,00 3300,00 0,00 

 Praca wolontariuszy przy przygotowaniu jubileuszu 210,00 0,00 210,00 
3 os.x14,00 zł  x 5 godz.

4.  Koszty księgowania 200,00 0,00 200,00 

S. 

4030,00 3500,00 530,00 
Koszty ogółem: 

 
Wartość  kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć  10 000 zł. 
 
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 



Oświadczam(-y), że: 
proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 
w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobicranic*  świadczeń  pieniężnych od adresatów zadania; 
wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach Informacje są  zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
oferent*/ofcrcncl* składający niniejszą  ofertę  nie zalega (..ją)*/z Icgp (j)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań  
podatkowych; 

oferent*/ofcrcncl*  składający niniejszą  ofertę  nie zalega (-ją)/zaIcg3 (ją)*  z opłacaniem należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne. 
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Prze " tewezyzeflie Trisomia 21 
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...................................... 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych 
do składania ołwladcseń  woli w Imieniu oferenta) 

Data 

Załacznik: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność  
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z Innego rejestru lub ewidencji. 


