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ZatCjczniki do rozporzCjdzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Spofecznej 
z dnia ................... (poz .... J 

"",,~\~y\ Zalilcznik nr 1 

L.III . ........ .... ..... .... . 

WZOR 

UPROSZCZONA OFERTA REALlZACJI ZADANIA PU BLlCZNEGO 

POUCZENIE co do SP2sobu wypetniania oferty: 
OfertE;: naleiy wypelnic wvtCjcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieslClonymi przy p05zczeg61nych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdkij, np.: "pobieranie-/niepobie ranie·" oznacza, ze nalezy skreslic niewlasciwij odpowiedi, pozostawiajqc 
prawidlowq. przyktad: "I'leeiecaRie·/niepobieranie· ... 

I. Podstawowe informacje 0 ztolonej ofercie 

1. Organ administracji publiclnej, UrzCld Miasta tedzi - Wydziatu Zdrowia i Spraw Spofecznych 
do kt6rego adresowana jest oferta 

2. Tryb, w ktdrym zloiono ofert.:;: 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziala lnosci poiytku 
publicznego i 0 wolonta riacie 

3. Rodzaj zadania publicznego1
) 

Art. 4.1.6 dzialan ia na rzecz osob niepefnosp rawnych 

4. Tytul zadania publicznego 
#17milionow diwi.:;:kow - gwiazdy polskiego jazzu i pianistyki dla dzieci 
dotkni.:;:tych mozgowym poraieniem dzieci.:;:cym 

5. Termin realizacji zadania publicznego2
) 

Data . 127.10.2018 
rozpocz~c l a 

I Data. . 127.10.2018 
zakonczenla 

II. Dane oferenta (-Ow) 

1. Nazwa oferenta (-Ow), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Scidowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji lieieli jest inny od adresu siedziby) 

Fundacja Pomocy Dzieciom "Kolorowy Swiat" 
Numer Krajowego Rejestru SCjdowego 0000161880 
ul. iabia 10/12, 91-457 todi 
2. Inne dodatkowe dane kontalctowe, w 
tym dane osob upowainionych do 
skladania wyjasnien dotyczqcych oferty (np. 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowej) 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczegolnosci ce lu, mleJ5ca jego 
realizacji, grup odbiorcow zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkladu osobowego lub rzeczowego 

Koncert charytatywny pt.: #17milionow diwi~kow - gwiazdy polskiego jazzu i pianistyki, to autorski projekt lodzkie 

Fundacji Pomocy Dzieciom "Kolorowy Swiat". 

est on jednym z elementow czwa rtej Ogolnopolskiej Kampanii Spolecznej #17milionow prowadzanej przez Fundacj~ prze 

aty pazdziernik br. 

a wyjqt kawe wydarzenie b~d zie jednoczesnie muzycznym wyrazem solidarnosci ze wszyst kimi 17 milionami asob na swieci 

1) Rodza] zadania zawiera si~ w zakresie zadan okreslonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziatalnOSci poiytku 
publicznego i 0 walontariacie. 

2) Termin realizacji zadania nie mote bye dluiszy nit 90 dni. 
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dotkni~tymi m6zgowym poraieniem dzieci~cym - MPD. Wrailiwosc na los drugiego cztowieka zabrzmi pi~kn'l nut'l, a dzi~ki 

muzyce pragnienia os6b niepetnosprawnych b~d'l bardziej styszalne. 

Podczas Koncertu Dorota Miskiewicz* (poprzez projekt muzyczny PIANO.PL) sktada hotd polskiej pianistyce, podkresla 

dokonania polskich pianist6w jazzowych, kt6rzy spektakularnie pod'liaj'l drog'l wyznaczon'l niegdys przez swiatowej stawy 

muzyka, Krzysztofa Komed~ . DrogCl wyznaczonCl takie przez Fryderyka Chopina, ktory byt nie tylko znakomitym 

kompozytorem, pianistCl, ale i improwizatorem. 

W Koncercie udziat wezm'l wybitni pianisci tworz'lcy histori~ polski ego jazzu, reprezentuj'lcy trzy muzyczne generacje: 

Wtodzimierz Nahorny, Andrzej Jagodzinski, Michat Tokaj, a takie Bartosz Dworak String Quartet 

i goscinnie Henryk Miskiewicz. 

Na koncert sktadaj'l si~ piosenki wybrane przez Dorot~ Miskiewicz nalei'lce do kanonu polskiej muzyki. Decyzje araniacyjne 

dotycz'lce wykonywanych utwor6w pozostawione zostaty pianistom. Niekt6re araniacje zaskakuj'l, pokazuj'l nowe oblicze 

piosenek, inne d'li'l do prostoty, nie odbiegaj'lc znacznie od oryginat6w. Jedne i drugie zachwycaj'l i t'lCZCl pokolenia 

odbiorc6w. 

Odbiorcami (gfownymi adresatami) tego unikalnego przedsi~wzi~cia, prezentowanego po raz pierwszy w todzi 27.10.2018 

w Gmachu Filharmonii t6dzkiej b~dzie 75 osob z niepetnosprawnosciCl (osoba posiadaj'lca aktualne orzeczenie 

o niepetnosprawnosci - b~d'l to osoby w r6inym wieku i 0 r6inym rodzaju i stopniu niepetnosprawnosci z rOinych plac6wek 

dziataj'lcych w wojew6dztwie t6dzkim), wraz z opiekunem / rodzicem - kolejnych 75 osob. 

lAby sfinansowac I zbilansowac cate wvdarzenie w kwocie .32540 10 zt Wnioskodawca zaplanowaf: 

pozyskanie dofinasowania z dotacji UMt na sfinansowanie 150 biletow dla 75 osob z niepefnosprawnosciCl i ich 75 

opiekunow. (kwota: 10000 zt: 100 bilet6w x 60,00 zt = 6000,OOzt i 50 bilet6w x 80,00 zt = 4000,00 zt). 

Uzyskana w ten spos6b kwota zostanie przekazana na pokrycie pierwszej cz~sci wynagrodzenia PIANO.PL (10000 zt z 

23370,00 zt). 

Wnioskodawca bowiem zaktada nie tylko zorganizowanie i realizacj~ Koncertu charytatywnego pt.: #17milion6w diwi~k6w 

( ... ),ale takie dost~p osob z niepefnosprawnosciCl do udziafu w tym wydarzeniu, poprzez sfinansowanie z dotacji dla kaidej 

niepefnosprawnej osoby po 2 bilety (dla niej i dla jej osoby towarzyszClcej) . 

Oraz: 

sprzedai biletow zewn~trznym widzom - Koncert odptatnie skierowany b~dzie r6wniei do szerokiej publicznosci, 

mieszkanc6w todzi i wojew6dztwa. Sprzedai bilet6w zewn~trznym widzom, pozwoli na pokrycie koszt6w pozostatych 

tw kwocie: 22540,10 zt. Uzyskana w ten spos6b kwota zostanie przekazana na pokrycie drugiej cz~sci wynagrodzenia 

PIANO.PL (12 370 zt z 23370,00 zt), wynajem sali koncertowej (8573,10 zt), druk plakat6w (600 zt) 

Koncert charytatywny pt.: #17milionow d:iwi~kow, ukaie t6di jako miasto realizuj'lce nowatorskie, bardzo kreatywne 

projekty, jako miasto otwartej kultury i aktywnosci mieszkanc6w, r6wniei z niepetnosprawnosci'l. Koncert zorganizowany dla 

akiej publicznosci, otworzy przestrzen na dziatania kulturalne, edukacyjne oraz integracyjne. 

Wyb6r miejsca gmachu Filharmonii t6dzkiej, podyktowany jest charakterem Koncertu, niemniej 
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Wnioskodawca/Organizator przedsh:wzit::cia wybierajC}c miejsce pod wydarzenie kierowaf sit:: r6wniei bezpieczeristwem 

i komfortem widz6w - os6b z niepelnosprawnosciij (BO). W Polsce ze wzgl~du na brak architektonicznych utatwien i ciqgle 

pokutujqce stereotypy, osoby z niepetnosprawnosciq Sq wyjqtkowo izolowane z tego typu wydarzen kultura lnych. Wzi~to 

pod uwag~ wymogi zapisane w dokumencie: "t6dzki standard dostt::pnosci", okreslajqcy dost~pnosc miejsc publicznych do 

uiytkowania przez osoby z niepetnosprawnosciq. 

Filharmonia t6dzka im. Artura Rubinsteina znajduje si~ na ul. Narutowicza 20/22 w todzi . Budynek Filharmonii, to przyktad 

nowoczesnej architektury, jednoczesnie zachowujqcym standardy dost~pnosci. Zar6wno ciqgi piesze, komunikacyjne przed 

budynkiem zapewniajq bezpieczenstwo i wygod~ uiytkownik6w. Przy najbliiszych przejsciach dla pieszych zamontowane Sq 

sygnalizacje swietlne i diwi~kowe. Budynek posiada dwa bezpieczne wejscia: gt6wne z drzwiami obrotowymi oraz boczne 

(standardowe) z szerokim przejazdem np. dla os6b poruszajqcych si~ na w6zkach. Szeroki gt6wny hoi umoiliwia swobodne 

poruszanie si~ (powierzchnia dostosowana, niesliska) z miejscami do odpoczynku. W catym budynku zainstalowany jest 

~ystem widocznej czytelnej informacji nawigacji (w formie graficznej, podswietlane 

~ ciemnosci). Zamontowane Sq r6wniei systemy alarmowe (diwi~kowe, gtosowe) informujqce 0 koniecznosci opuszczenia 

budynku w momencie zagroienia. W celu przemieszczenia si~ na I pi~tro dost~pna jest winda z szerokim wejsciem, 

bezprogowa. Toalety posiadajq szerokie przejscie i moiliwosc korzystania z sanitariat6w os6b poruszajqcych si~ na w6zkach, 

o kulach, balkonikach. 

Na widowni w duiej sali koncertowej zapewniona jest dost~pnosc dla os6b z niepetnosprawnosciq ruchowq w loiach oral 

w pierwszych 5 rz~dach - tak by miejsce umoiliwiato widzom bezpieczne dojscie do miejsca/fotela oraz swobodne wyjscie 

w sytuacji tego wymagajqcej . 

Nie bez znaczenia wnioskodawca zaplanowat udziat osoby towarzyszqcej dla widza z niepetnosprawnosciq. 

Niepetnosprawnosc jest jednq z gt6wnych barier uniemoiliwiajqcych petne uczestniczenie w iyciu spotecznym i ku lturalnym. 

Osoba bliska, opiekun rna tu wymiar wspierajqcy i zach~cajqcy do udziatu w tym kulturalnym wydarzen iu. 

~elem projektu #17milion6w diwit::k6w ( ... ) jest tworzenie warunk6w umoiliwiajqcych osobom niepetnosprawnym dost~p 

do przestrzeni publicznej oraz uczestnictwa w iyciu spotecznym i kulturalnym, a takie podniesienie poziomu swiadomosci 

spoteczenstwa na temat os6b niepetnosprawnych, ich praw, potrzeb i moiliwosci oraz wktadu we wszystkie sfery iycia. 

Cel ten zgody jest z Wojew6dzkim Programem Wyr6wnywania Szans Os6b Niepetnosprawnych 

i Przeciwdziatania ich Wykluczeniu Spotecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Os6b Niepetnosprawnych 2014-2020. 

est on takie zgodny ze Strategiq Rozwoju Wojew6dztwa t6dzkiego 2020 zmierzajqcq do ksztattowania regionu t6dzkiego 

przyjaznego dla wszystkich jego mieszkanc6w poprzez uczynienie spotecznego wtqczania os6b niepetnosprawnych jednym 

z gt6wnych priorytet6w polityki rozwoju wojew6dztwa. 

~ celu zapewnienia wlasciwej promocji projektu i rozpropagowania informacji 0 moiliwosci uczestniczenia 

IN nim planowane jest uzyskanie patronat6w honorowych oraz medialnych nad realizowanym projektem aby zapewnic jak 

najwi~cej kanat6w komunikacji do przekazywania informacji 0 projekcie (zostanq wykorzystane bowiem zar6wno tradycyjne 

media: TV, radio, prasa, jak r6wniei Internet i media spotecznosciowe oraz druk plakat6w). Opr6cz przygotowan ia informacji 

prasowych planowane jest przygotowanie materiat6w informacyjnych dla os6b zarzqdzajqcych plac6wkami opiekunczo -

wychowawczymi, ZAL, WTZ, ZPCh itp. 

Celem promocji b~dzie rozpowszechnienie informacji 0 koncercie, ale takie informacji 0 Kampanii #17milionow i tym 
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~amym zwi~kszenie swiadomosci spoteczenstwa na temat osob niepefnosprawnych, zwtaszcza dotkni~tych mozgowym 

poraieniem dzieci~cym. 

Uczestnicy z niepetnosprawnosciq otrzymajq bilety bezposrednio z Fundacji. Bilety b~dq przekazywane do placowek 

i instytucji, kt6re wyrazq ch~c udziatu w Koncercie. 

Za zarzqdzanie projektem odpowiedzialny zostanie Asystent Zarzqdu Fundacji - jego dziatania obejmq mi~dzy innymi 

monitoring realizowanego projektu, nadz6r finansowy, sprawozdawczosc oraz koordynacj~ wszelkich prowadzonych 

aktywnosci. Za rekrutacj~ i promocj~ projektu odpowiedzialni zostanq specjalisci ds. marketingu (4 osoby). Za prawidtowe 

rozliczenie dotacji odpowiedzialna b~dzie ksi~gowa Fundacji (1 osoba). 

*Za koncert i ptyt~ PIANO.PL Dorota Miskiewicz zostata nominowana do nagrody Fryderyki w kategoriach Jazzowy Album 

Roku oraz Jazzowy Artysta Roku, nagrody Koryfeusz Polskiej Muzyki, zwyci~zyta w plebiscycie Jazz Top magazynu Jazz Forum 

w kategoriach Jazzowe Wydarzenie Roku i Album Roku. 

2. Zaktadailerezultaty realizacjizadania publicznego 

Rezultaty twarde: 

• Umozliwienie bezposredniego bezptatnego uczestnictwa w koncercie 75 osobom z niepetnosprawnosciq ich 

opiekunom; 

• Integrowanie srodowiska os6b z niepetnosprawnosciq ze srodowiskiem os6b w petni sprawnych; 

• Udziat w koncercie ponad 500 osob: mieszkanc6w todzi i okoli. 

Rezultaty miE:kkie: 

• Wyrabianie zaradnosci osobistej i pobudzanie aktywnosci spotecznej osoby niepetnosprawnej; 

• Zwi~kszenie partycypacji spotecznej i aktywnosci spotecznej os6b niepetnosprawnych; 

• Zwi~kszenie wiedzy spoteczenstwa na temat os6b niepetnosprawnych i przetamywanie negatywnych stereotypow 

spotecznych dotyczqcych os6b niepetnosprawnych; 

• Ograniczenie zjawiska dyskryminacji ze wzgl~du na niepefnosprawnosc; 

• Zintensyfikowanie wspofpracy ze srodowiskiem os6b niepefnosprawnych oraz podmiotami dziatajqcymi na ich rzecz. 
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego (w przypadku wi~kszej liczby kosztow 
istnieje mozliwosc dodania kolejnych wierszy) 

Rodzaj kosztu Koszt calkowity do poniesienia do poniesienia 
(zl) z wnioskowanej ze srodkow 

I 
dotacji3) finansowych 

(zl) wlasnych, srodkow 
Lp. pochodzClcych z 

innych irodel, 
wkladu osobowego 

lub rzeczowego 4) 

(zl) 
Sfinansowanie 150 biletow dla 75 osob z 10000,00 10000,00 0,00 
niepetnosprawnosci'l i ich opiekunow. 

- srodki uzyskane z w/w pozycji zostanq przeznaczone na 
pokrycie 1 cz~sci wynagrodzenia PIANO.PL 

Druk plakatow 600,00 0,00 600,00 

Wynagrodzenie PIANO.PL (10 osob z zespolu + 13370,00 0,00 13370,00 
diwi~kowiec) - 2 cz~sc wynagrodzenia 

Wynajem sali w Filharmonii todzkiej 8570,10 0,00 8570,10 

Koszty ogolem: 
32540,1 10000,00 22540,1 

Oswiadczam(-y), ze: 
1) proponowane zadanie publiczne b~dzie realizowane wytqcznie w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego oferenta; 
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy pobieranie*/AieI398ieraAie* swiadczen pieni~znych od adresatow zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz zatqcznikach informacje Sq zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/oferenci* sktadajqcy niniejszq ofert~ nie zalega (-jq)*/2alega (jq)* z optacaniem naleznosci z tytutu zobowiqzan 

podatkowych; 
5) oferent*/oferenci* sktadajqcy niniejszq ofert~ nie zalega (-jq)*/2alega (jq)* z optacaniem naleznosci z tytutu sktadek na 

ubezpieczenia spoteczne. 

Izabela Jachim - Kubiak 
(podpis osoby upowainionej 
lub podpisy os6b upowainionych 
do sktadania oswiadczen woli w imieniu 
oferenta) 

Zafacznik: 

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym - potwierdzona za zgodnosc 
z oryginatem kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji. 

3) Wartosc kosztow ogotem do poniesienia z dotacji nie moze przekroczyc 10000 zt. 

4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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