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Dotyczy: Wydziatu Zdrowia i Spraw Spoiecznych UMt 

W imieniu todzkiego Sejmiku Osob Niepeinosprawnych zgodnie z Art. 19a ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnofci poiytku publicznego i o wolontariacie sktadam 

ofertq w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie dziaialnofci na rzecz 

osob w wieku emerytalnym pn. Prowadzenie dziaiali zmierzajqcych do aktywizacji i poprawy 

jakoici iycia seniorow ,,SENIOR-art", z uprzejmq profbq o umoiliwienie jego realizacji 

w okresie od 16 paidziernika do 31 grudnia 2017 roku. 

Z powaianiem, 

p- 

KRS: 0000094603 NIP: 1251481 868 REGON: 471 539100 



Zatqunik nr 1 

UPROSZCZONA OFERTA REALlZAUl ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUUENIE co do sposobu wpelniania o f e r t ~  
Oferte naleiy wypeinit wytqcznie w biaiych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegolnych polach oraz w 
przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdkq, np.: ,,pobieranie*/niepobieranief" oznacza, ze nalely skreilit niewlaiciwq odpowiedi, pozostawiajac prawidtowq. 
Przykiad: , , ~ / n i e p o b i e r a n i e f " .  

I. Podstawowe informacje o zioionej ofercie 

II. Dane oferenta (-6w) 

Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1, Opis tadanla publiunego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczegblno4ci celu, miejsca jego 
realizacji, grup odbiorcbw zadania oraz przewidywanego do wykorzystanla wktadu osobowego lub rzeczowego 

Prowadzenie dziatari zmierzajqcych do aktywizacji i poprawy jakofci iycia seniorbw ,,SENIOR-art" - to cykl wydarzeri 
artystycznych, na ktbre sktadajq sit: wystawa prac malarskich tworzonych przez min. 15 o d b  z niepetnosprawnoiciami i 
seniorbw zamieszkujqcych na terenie miasta todzi i okolic oraz organizowane raz w tygodniu wieczorki taneczne z muzykq 
na iywo. Zaplanowane dziatania w catoici skierowane bgdq do minimum 80 osobowej grupy mieszkaricbw todzi w wieku 
senioralnym. Celem gibwnym wydarzeri, ktbre zorganizowane zostang w okresie paidziernik - grudzieri 2017 r. bgdzie 
aktywizacja spoteczna i kulturalna oraz poprawa jakoici iycia senior6w. 

Celami szczegbtowymi zadania sq: 
- integrowanie irodowiska osbb w wieku senioralnym, tamanie barler w kontaktach z innymi, zacieinianie wigzi 
migdzyludzkich, dowartoiciowanie, 
- edukacja artystyczna i kulturalna o d b  w wieku senioralnym, 
- integrowanie re frodowiskiem sztuki i kultury osbb w wieku senioralnym, 
- zwiekszanie aktywnoici o d b  w wieku senioralnym i umoiliwienie nawiqzywania nowych przyjafni, 
- podniesienie wksnej samooceny motywujqcej do dziatania wirbd uczestnikbw zadania, 
- zwigkszenie poczucia dumy z wyjqtkowoici i toisamoici wielokulturowej - ,,patriotyzmu lokalnego". 

- - -  

" Rodzaj zadania zawiera sie w zakresie zadah okreilonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o dziaialnoici poiytku publicznego i o 
wolontariacie. 

"Termin realizacji zadania nie mole bye diuiszy n i i  90 dni. 

1 



ystawa „ prac malarskich zostanie zorganizowana na powierzchni ok. 146 m2 (2/3 powierzchni) lokalu pr: 

Piotrkowskiej 17 wynajmowanego przez Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Wystawa będzie dostępna d 

iedzających od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17. W czasie trwania wystawy, tj. w okresie od października c 

udnia 2017 roku, raz w miesiącu organizowane będą  wieczorki taneczne z muzyką  na żywo. Oprawę  muzyczną  zapewni, 

dą  m.in.: Lesław Białecki (śpiewak operowy, wokalista, muzyk) oraz Tadeusz Urbański (muzyk, wokalista, perkusist 

łonek łódzkiego zespołu Trubadurzy). W ich wykonaniu prezentowane będą  m.in. standardy muzyki rozrywkowej or 

asycznej. Taka forma wydarzenia zapewni seniorom możliwość  aktywnego spędzania czasu, zachęci do prowadzen 

Irowego stylu życia oraz umożliwi nawiązywanie nowych kontaktów towarzyskich. 

prac malarskich, oprócz osób w wieku senioralnym będzie także nieodpłatnie udostępniona mieszkańcom Łodzi., 

taneczne zaś  dostępne będą  także dla rodziny seniorów, zaproszonych przez nich gości oraz przedstawicieli 

1 pozarządowych zrzeszonych w Łódzkim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. 

izowane wydarzenia kulturalne włączą  się  w ofertę  zmierzającą  do aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów 

kulturalną  Miasta oraz przyczyni się  do promocji Łodzi I odwiedzania ul. Piotrkowskiej. 

realizacji zadania, rozliczenia i przygotowania sprawozdania wykorzystany będzie wkład rzeczowy w postaci: biu 

N oraz sprzętu m.in. komputer SIMENS ESPIRO y5555, drukarka HP Deskjet 1510, telefon, a także wkład osobowy 

taci: pracy społecznej członków. Praca społeczna związana z koordynacją  poszczególnych działań  realizowanych 

ach zadania w minimalnej liczbie 20 godzin zaangażowania przy stawce godzinowej brutto 20 zł/godz, łącznie wartc 

adu własnego osobowego wyniesie 400,00 É. 

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

podniesienie samooceny i poczucia własnej wartość  wśród minimum 80 osobowej grupy mieszkańców Łodzi w wieku 

senioralnym, 

wzmocnienie poczucia przynależności, użyteczności i uznania wśród minimum 80 osobowej grupy mieszkańców Łodzi y 

wieku senioralnym, 

zintegrowanie środowiska osób w wieku senioralnym zamieszkujących „ łamanie barier w kontaktach z innymi 

zacieśnianie więzi międzyludzkich, dowartościowanie, 

integrowanie osób w wieku senioralnym ze środowiskiem sztuki i kultury, 

ukazanie postaw prawidłowego zachowania podczas konkretnych sytuacji i miejsc, 

zwiększanie aktywności osób niepełnosprawnych i umożliwienie nawiązywania nowych przyjaźni, jednocześnie 

kształtowanie kulturalnych postaw wobec Innych osób. 

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 

(zł) z wnioskowanej dotacji ze środków finansowych 

(zł) własnych, środków 
pochodzących z Innych 

tródeł, wkładu osobowego 
lub rzeczowego 41 

Koszty utrzymania sal wystawienniczych (czynsz, prąd, 4500 4500 O 

 ogrzewania, itp.) 

Koszty organizacji wieczorków tanecznych 2700 2700 O 

 (wynagrodzenie wykonawców, nagłośnienie, 

dekoracja)

3.  
Opracowanie I wydruk materiałów promocyjnych 500 500 O 

(plakaty, ulotki)

4.  
Koszty księgowe 300 300 O 

Praca społeczna związana z koordynacją działań  400 O 400 

realizowanych w ramach zadania 

Koszty ogółem: 
8400 8000 400 

3)  Wartość  kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć  10000 É. 

41 W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 



Oiwiadczam(-y), ie: 
1) proponowane zadanie publiczne bedzie realizowane wytqcznie w zakresie dziatalnoici poiytku publicznego oferenta; 
2 )  w ramach sktadanej oferty p r z e w i d u j e m y w * / n i e p o b i e r a n i e *  iwiadczeli pienieinych od adresatdw zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz zatqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) o f e r e n t * / M *  sktadajqcy niniejszq oferte nie zalega -)* z optacaniem naleznoici z tytutu zobowiqzali 

podatkowych; 
5) oferent*/ehe&* sktadajqcy niniejszq oferte nie zalega -)* z optacaniem naleinoki z tytutu sktadek na 

ubezpieczenia spoteczne. 

rODZKl SEJMIK 
056s  NIEPEWQSPRAWNYCH 
90- 1 13 L6&, ul, Siediewicza 315 
idlP 7U-ttc-Blt P F R S  WGCtRN 471&1910(3 

(podpis osoby upawainionej lub podpisy osod upowainionych 
do sktadania oiwiadczeri woli w imieniu oferenta) 

2Q. 09. mn 3- ........................................................ Data 

Zatacznik: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sgdowym - potwierdzona za zgodnoit 
z oryginatem kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji. 


