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POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty: \ .
Ofert~ naJeZy wypelniC wyfqcznie w tia/jdl pustych polach, zgodnie z insInJkcjami urni€szczon
oraz w przyp isach . , ____

Zaznaczenie gMazd!<cl, np.: "potieranie*lniepobieranie" oznacza, ze naleZy sIo'eSlC 1 nie'MaS:.~ pozostawiajqc
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I. Podstawowe info rmacje 0 ztozone] oferc ie

, Prezydent Miasta todzi

,_ Dzialanla na rzecz os6b z niepelnosp rawnosciami
. ,!ll~

fl. Dane ofe renta (-tow)

3.• ;y ~!S.'z ~P!e~im~js.cafi~g9-~.ea·Jiza~jji -~ . "'"

adanie polega na organizacji trzydn iowego cyklu wydarzen kulturalnych skierowanych do os6b z niepelnosprawnosciami
Lodz i, Czesc wydarzeri bedzie zorgan izowana specja lnie w zwiazku z opisywanym wydarzeniem a w czesc i w ramac h

real izacji zadan ia zapewnimy uslugi dostepows (t1umacz PJM, audiodeskrypcja, asystencja) tak zeby osoby z
nlepelnosprawnosclami mogly wziqc udzial w zyciu kultural nym miasta.

adanie jest skierowane do wszystkich mieszkaric6w todzi, kt6rzy na co dzieri napotykaja trudnosci z dostepern do
kultury. caczn fe jest to oketo 12% mieszkaric6w todzi, ktorzy sa osobami z niepelnosprawnoscla. Wydarzen ia
aplanowane na weekend bez barier to przede wszystkim wystawy z oprowadzeniem (Centrum Dialogu im. Marka

Edelmana , Muzeum Sztuki, Palac Herbsta, EC1), wyklady (Muzeum Miasta todzi), spektakle teatralne (Teatr Nowy, Teatr
Powszechny, Teatr Chorea ), seanse filmowe (Kinematograf, Helios, EC1), czytani e peforma tywne (Akademicki Osrodek
Inicjatyw Artystycznych) a takze wycieczki (po ulicy Piotrkowskiej i okolicach oraz po Parku Ocalaiych). Wszystk ie

ymienione inicjatywy b~dq wyposazone w uslugi dostepowe:

tlumaczenie na polski jezyk migowy - zapewnione przez jednego lub zesp61t1umaczy,

audlodeskrypcje - opis glosowy elernentow wydarzen ia istotnych dla zrozumienia jego sensu,

napisy - zawie rajace tekst informacji podawanej glosowo,

petla indukcyjna - urzadzenie, kt6re przy wsp61pracyz systemem naglos nienia zap ewnia lepsze slyszenie przez osoby
korzystajqce z aparatow sluchowych,

Uslugi dostepowe beda dostosowane do potrzeb poszczeqolnych wydarze ri.

Promocja wydarzen ia bedzie odbywala sie z wykorzystaniem medi6w tradycyjnych (zorganizujemy kontereneje prasowa ) i



elektronicznych (profile w mediach spolecznosclowych, wysylka maili). Jako uzupelnienie oferty kulturalnej w parku im.
~6zefa Poniatowskiego zorganizujemy warsztaty artystyczne prowadzone przez uczestnik6w i instruktor6w Warsztat6w
Terapii Zajeciowej z t.odzi. Wszyscy rnieszkancy t.odzi b~dq mogli zapoznac sie tam z roznyrni technikami plastycznymi
oraz samodzielnie wykona6 proste produkty.

Wydarzenia b~d~ zorganizowane w terminie 31 maja 2019 do 2 czerwca 2019 tj. od poniedzialku do piatku

1) Rodzaj zadan ia zawiera si~ w zakresie zadari okreslonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnoSci pozytku
publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz, 450, z pozn. zrn.).
2) Termin realizacji zadania nie rnoze bye dluzszy niZ 90 dni,

p6/dzielnia socjalna FADO istnieje od 6 lat i zajmuje sle dostarczaniem uslug dostepowych.
lumaczymy teksty na polski j~zyk migowy, przygotowujemy audiodeskrypcje, zapewn iamy obecnosc

lumacza, wypozyczarny lub pomagamy kupic petle indukcyjne. FADO zatrudnia 11 os6b, w tym
iekszosc z nlepelnosprawncsclq. Sp61dzielni~ kieruje czteroosobowy zarzad. Dysponujemy trzema

petlarnl indukcyjnymi, studiem nagraniowym do przygotowywania film6w w PJM, kadra przyqotowujaca
napisy i audlodeskrypcje, Od poczatku istnienia wsp61pracujemy z Urzedern Miasta todzi.

IV. Szacunkowa kalkulacja koszt6wrealizacji zadania pUblicznego

2.

3.

4.

5.

Wynagrodzenie t1umaczy PJM
Wynagr odzenie przewodn ika podczas

cieczki

Wynagrodzenie audicdeskryptorow
Koszty przygolowania materia/6w
informac 'n ch dol cz c ch darzenia
Koszt przygolowania urnow z
realizalorami poszczeg olnych uslug
dost owych

4000 zl
300z/

300z/
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V. Oswiadczenla

OSwiadczam (·my}, ze:

1} proponowane zadanie publiczne bedz ie realizowane wyl'lcznie w zakresie dziafalnosci poZytku publicznego ofere nta(-tow};
2} pob ieran ie swiadczeri pieni~nych bedz ie sle odbywac wyI'lcznie w ramach prowadzonej odpiatnej dziaialnoSci poZytku

publicznego ;
3} oferent" I ~' skladaj'lcy niniejsza oterte nle zaleg a(-j<j)' I zalega ( i<'jj ' z oplacaniem nalezncsci z tytulu zcbowiazari

podatkowych;
4} oferent" I ef.eHmGj' skladaj'lcy niniejsza oferte nie zalega (-j<j)' I zalega( i<'!l' z opiacaniem nalezn osci z tytulu skladek na

ubezpieczenia spoleczne;
5} dane zawa rte w czese l II niniejszej oferty s'l. zgodne z Krajowym Rejestre m S'ldowym ' I iRR'!.,,·tails!"''!. e",oideRsj<t';
6} wszy slk ie informacje podane w ofercie oraz zalacznikach sa zgodne z aklualnym stanem praw nym i fakly cznym ;
7) w zakresie zwiazanyrn ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem I przekazywaniem danych osobowyc h,

a ta kZe wprowadzaniem icn do systemow informatycznych, osoby , klorych dotycz'l. te dane , z/oZyIy slosowne cswiadczenia
zgodnie z przepisami oi rbnie danych osobowych.
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(podpis osoby upowaznione] lub podpisy
osob upowaznionych do skladania oswiadczen
wall w imieniu oferentow)


