
Zatqczniki do rozporzqdzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej 
z dnia ................... (poz. ...) 

Zatqcznik nr 1 

UPROSZCZONA OFERTA REALlZACJl ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wv~einiania ofertv: 
Ofertc naleiy wypetniC wytqcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjarni urnieszczonymi przy poszczegblnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdkq, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ie  naleiy skreflil niewiafciwq odpowiedi, pozostawiajqc 
prawidiowq. Przyktad: ,,p&hiw&/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o ztoionej ofercie 

iI. Dane oferenta (-ow) 

1. Organ adrninistracji publicznej, 
do kt6rego adresowana jest oferta 

2. Tryb, w kt6rym zloiono ofertc 

3. Rodzaj zadania publicznegol) 

4. Tytut zadania publicznego 

5. Terrnin realizacji zadania publicznego2) 

1. Nazwa oferenta (-6w), forrna prawna, nurner Krajowego Rejestru Sqdowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji (jeieli jest inny od adresu siedziby) 

todzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich TOPOGRAFIE 
Forma prawna: organizacja pozarzqdowa (stowarzyszenie) 
nrKRS0000279476 

2. inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tyrn dane os6b upowainionych do 

Urzqd Miasta todzi 
Wydziai Kultury 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoici poiytku 
publicznego i o wolontariacie 
Dzialalnoic na rzecz kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa 
narodowego 
Akcja artystyczna w przestrzeni miejskiej ,,RE: L ~ D Z  1905" 

I sktadania wyjafnieri dotyczqcych oferty (np. 1- 

Data 
rozpoczecia 

Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

24 czerwca 2017 Data 
zakoriczenia 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowej) 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniern, w szczeg6lnofci celu, rniejsca jego 
realizacji, grup odbiorc6w zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wktadu osobowego lub rzeczowego 

Opis: 
Stowarzyszenic planuje zorganizowanie obchodow rocznicy wybuchu Rewolucji 1905 r. w todzi w formie akcji 
artystycznej na ulicach miasta, zc szczcgolnym uwzgl~dnienicm ulicy Piotrkowskiej, planowanej na 24 czerwca 2017 r. 
Bcdzie to interaktywne widowisko uparni~tniajqcc masowq walkq toczonq na todzkich ulicach w 1905 r. Kluczowym 
partncrem jest Stowarzyszenie Teatralne CHOREA, awangardowa grupa tratralna o uznanym dorobku w Polscc, 
doswiadczona w produkcji widowiskowych spcktakli m.in. o historii rniasta todzi (np. Wiclka Szpcra). CHOREA 

24 czerwca 2017 

- p - 

' ' Rodzdj ~.idar>i.i 7,lwirra 5ic; w zakrcsira ~.ld,lri okrc.ilonyrh w ,lrt. 4 ustawy z dnia 24 kwictnia 2003 r. o cfzlnl,~lnoki polytku 
put~l~c~nr.l:o i o wcllont.lri.>ric~. 

> I T11rrnir1 rc~.>l~?.ic.ji 1.1d.in1a riir. rno7c1 tjyc' dlu?vy rliz '10 drli. 
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przygotuje spektakl ruchowo-muzyczny z nowymi araniacjami pieini buntu z udziaiem Chorow Rewolucyjnych 
(Krakowskiego i Warszawskiego), aktorow i tancerzy oraz kilkudziesiqcioma wolontariuszami. Partnerem merytorycznym 
jest Klub Krytyki Politycznej w todzi, wspoiorganizujqcy obchody Rewolucji 1905 r. od 2012 roku. Widowisko, 
zatytuiowane RE: t d ~ 2  1905 bedzie czeiciq pochodu m.in. przez ulicq Piotrkowskq - przez centrum Lodzi przejdq 
postacie ubrane w stroje z epoki, przypominajqc giowne hasia i postulaty Rewolucji 1905 r. Poch6d zatrzyma sic w 
wybranych miejscach, w ktorych wirod przygotowanej wczeiniej scenografii aktorzy odegrajq poszczegolne elementy 
spektaklu. Organizatorzy planujq takie postoje zarowno w charakterystycznych i uczeszczanych punktach (tablice 
upamiqtniajqce Rewolucjq 1905 r., Pomnik Fabrykantow, Grand Hotel), jak i miejscach, w ktorych rozegraty sie 
autentyczne wydarzenia Rewolucji. C z e i t  widowiska odbedzie sie takie w podworkach, ktorych przestrzeri posiuzy jako 
czeit scenografii. Wainym elementern widowiska bqdzie udziat rnieszkaric6w todzi. Za pomocq specjalnie 
przygotowanych i rozdawanych podczas wydarzenia spiewnikow chcemy wiqczyt. uczestnikow do wspolnego 
wkonywania pieini rewolucyjnych. CaioiC widowiska wraz z przemarszem potrwa ok. 2 godzin. 

Kampania promocyjna: 
Wydarzeniu towarzyszyt. bedzie karnpania prornocyjna za pornocq narzedzi standardowych i niestandardowych (teasery 
virale, rnemy). Dziaiania te skierowane bqdq do jak najwiqkszej liczby osob, w roinych grupach wiekowych. Bedq to: 

artykuiy i audycje w mediach lokalnych (Dziennik todzki, Gazeta Wyborcza, Radio todi, Miasto t), 
organizacja konferencji prasowej, 
artykuiy nt. Rewolucji 1905 r. i zapowiedzi wydarzenia w internecie (www.krytykapolityczna.pl z 1,8 rnlr 
uzytkownikow/rok, strony: www,re~ol_ucjal90~.pI, nowyobywatel.pl, monde-diplomatique.pI oraz stronl 
historyczne: histrnag.org czy ciekawostkihistoryczne.pl czy w media spoiecznoiciowe: Twitter, Facebook, lnstagrarn 
YouTube - iqcznie ponad 200 tys. uzytkownikow), 
rozesianie newsletterow (ponad 12 tys. subskrybentow), 
karnpania w rnediach spoiecznoiciowych, skierowana do rniodych odbiorcow i oparta o nowoczesne formy (teasery 
virale, rnemy), 
pozyskanie patronatow rnedialnych (przewidywani patroni rnedialni: Dziennik todzki, Express Ilustrowany, Gazetz 
Wyborcza, todzka Gazeta Spoieczna ,,Miasto t", Plaster todzki, Radio todi, Studenckie Radio ~ a k ,  Radio ZET Gold 
Radio TOK FM, Radio Eska ( todi) ,  Telewizja TOYA). 

Organizatorzy wydarzenia wystqpiq rowniei z proibq o Honorowy Patronat Prezydent Miasta todzi, Hanny Zdanowskiej. 

I Cele zadania publicznego: I 
Zwiqkszenie obecnoici ternatu Rewolucji 1905 roku i Powstania todzkiego w lokalnej debacie publicznej; 
Wzrost zainteresowania wielokulturowq i robotniczq tozsarnoiciq todzi u rnieszkaricow i rnieszkanek miasta; 
Wzrnacnianie patriotyzrnu lokalnego u mieszkancow oraz wiqzi z toisarnoiciq lokalnq todzi. Budowanie poczucia 
dumy z miejsca zamieszkania; 
Wiqczenie obchodow Rewolucji 1905 r./Powstania todzkiego do kalendarza iodzkich rocznic; 
Zwiekszenie pozytywnej identyfikacji z miastern i spolecznosciq lokalnq wirod odbiorcow projektu, a w rezultacie 
utrwalenie tozsamoici lokalnej opartej na pozytywnych skojarzeniach; 
Ukazanie todzi na tle innych polskich miast jako oirodka zaangaiowanego w kultywowanie swojej historii i 
kultury. 

Miejsce realizacji: 
Ulice centrum miasta todzi ze szczegolnym wskazaniem ulicy Piotrkowskiej. 

Grupy odbiorcow zadania: 
Projekt adrcsowany jest do osob z wszystkich grup wiekowych, przede wszystkim do mieszkaricow i mieszkanck tod2 
Liczbq bezpoirednich uczestnikow akcji artystyczncj szacujemy na okoio 500 osob. 
Odbiorcarni poirednimi bqdq takic: 

uiytkownicy strony rewolucjal905.pl oraz profili spoiecznoiciowych: instagrarn.com/rewolucja1905, 
www.faccbook.com/Rewol~~cja1905, twittcr.com/rewolucja1905 

odbiorcy rncdiow, szczcgolnic patronackich, 
odbiorcy kampanii prornocyjncj. 

Liczba posrcdnich odbiorcow wynicsic ponad 10 tys. osob. 

Wktad osobowy: 
Koordynacja 
Joanna Ufnalska I'rrc~wodn~cr;)cn Stowarrysrcn~a ln~cjatyw Mlcjsk~ch Topo{;rafle Odpow~cdz~alna I , ]  prnwldlowy 



przebieg projektu, zgodny z jego budietem i harmonogramem, koordynacje prac merytorycznych, nadzor kampanii 
promocyjnej, kontakt grupy merytorycznej ze Stowarzyszeniem Teatralnym CHOREA, grantodawcq i innymi partnerami 
projektu. 

Zespot merytoryczny: 
Michal Gauza - klub Krytyki Politycznej; pasjonat historii i gtowny propagator pamiqci o Rewolucji 1905 roku w todzi 
Autor tekstow dziennikarskich, publikowat m.in. w ,,Dzienniku todzkim", ,,Gazecie Wyborczej" i ,,Dzienniku Opinii" 
Prowadzi strone popularyzujqcq historiq rewolucji na Facebooku (3140 stalych subskrybentow) oraz stron~ 
www.rewolucial905.pl. 
dr Ewa Linek - kulturoznawczyni, wspotpracowniczka naukowo-dydaktyczna U t  i ASP w todzi, uczestniczyta takie v 
projektach edukacyjnych dla mtodzieiy w ramach lnstytutu Globalnej Odpowiedzialnoici w Warszawie. 
dr Magdalena Rek-Woiniak - socjoloika, pracowniczka naukowo-dydaktyczna U t  (badania dotyczqce nierownoic 
spotecznych i struktury spotecznej). 
dr Wojciech Woiniak - socjolog, pracownik naukowo-dydaktyczny Ut, specjalizuje sie w problematyce nierdwnoic 
spotecznych i dyskursu politycznego). 
Marcin Latko - absolwent prawa, aktywista, pasjonat historii (zajmuje sie giownie radomszczariskirn ruchen 
robotniczym). 

Wolontariat: 
Magda Szyburska (opieka nad wolontariuszami) - historyczka i bibliotekarka. 
Maciej Kloc (organizacja i zabezpieczenie akcji artystycznej, dystrybucja materiatow promocyjnych) - studer 
Uniwersytetu Medycznego w todzi, aktywista. 
Piotr Urbairski - socjolog, aktywista, dziatacz na rzecz przestrzegania praw pracowniczych. 
Klaudia Wojciechowska - absolwentka kulturoznawstwa na Ut, dziennikarka, od lat zwiqzana z todzkq Krytykij Politycznq 

2. Zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznego 

a. Wzmocnienie wiedzy na temat todzkiego dziedzictwa materialnego zwiqzanego z wydarzeniami Rewolucji 1905; 
b. Wzmacnianie patriotyzrnu lokalnego oraz wiedzy o toisamoici todzi; 
c. Wzrost kompetencji spotecznych: poczucia wiezi spoiecznej i sprawczoici wirod uczestnikow projektu; 
d. Wtqczenie obchodow powstania todzkiego z 1905 roku na trwate do kalendarza miejskich rocznic. 



IV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wiqkszej liczby koszt6w 

istnieje mot l iwoft  dodania kolejnych wierszy) 

~j kosztu 

Oiwiadczam(-y), ie :  

1) proponowane zadanie publiczne bedzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalnoici poiytku publicznego oferenta; 

2) w rarnach sktadanej oferty przewidujerny gabreranre*/niepobieranie* iwiadczen pienieinych od adresatow zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz zatqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanern prawnym 

i faktycznym; 

4) oferent*/ofefendl sktadajqcy niniejszq oferte nie zalega ( j w 9 ) *  z optacaniern naleinoici z tytutu zobowiqzari 

podatkowych; 

5) oferent*/ofocel4cP. skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega (--*. z optacaniem naleinoici z tytulu skladek na 
ubezpieczenia spoteczne. 

Koszt catkowity 
(29 

".. .kJ& r,[.. ........... f... ............... 
nnf8kn ................................................................. 

(podpis osoby upowainionej tbdzkie Slowarzyszenie lnic j a l p  Mi.ejskich 
lub podpisy osob upowainionych 
do skladania osw~adczeri woli w imieniu 

T O P O G R A F I E  
ofcrcnta) 

90-105 L6d2, ul. Piotrkowska 56 
REGON 100372655. NIP 7282677012 

I\! j-/ , , 1 . )  
Data ... : ............. !..1..i .... : ................... 

zatqczmik: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowyrn - potwierdzona za zgodnoic 

z oryginalem kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji. 

do poniesienia 
z wnioskowanej 

1 I W.irtoiC ko5ztow o ~ d l c ~ r n  do oor~ic,>icv,~,l z dot.1c 11 nltB rnozr przc,kroczyc 10 000 1 1  
" W ~ ~ r r y ~ ) . ~ l k t j  w\p,lrc i,i rc~.iiiz.lc ji I,I~~~III,I ,)t~Oli( ~rlt~t:o. 

do poniesienia 
ze Jrodk6w 

finansowych 
wlasnych, Jrodk6w 

pochodzqcych z 
innych frbdet, 

wktadu osobowego 
lub rzeczowego41 

(zf) 
. O  

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

AKUA ARTYSTYQNA: Reiyser spektaklu, kornpozytor i 
scenograf (urnowa o dzielo) 3x700 zlfbrutto 

AKUA ARTYSTYUNA: Aktorzy odgrywajqcy role w 
spektaklu ulicznyrn (urnowa o dzielo) 5x700ztlbrutto 
AKUA ARTYSTYCZNA: Kostiurny (wypoiyczenie) (FV) 

KOSZTY OBStUGl ZADANIA PUBLICZNEGO: Koordynator 
projektu (urnowa zlecenie z ubezpieczeniern) 

KOSZTY OBStUGl ZAOANIA PUBLICZNEGO: Obstuga 
finansowa i adrninistracyjna (urnowa zlecenie lub o 

prace) 
KOSZTY KAMPANll PROMOCYJNU: Wykonanie grafik 
prornocyjno-edukacyjnych (plakatow, ulotek, 
tpiewnik6w) (urnowa o dzielo) 
KOSZTY KAMPANll PROMOCYJNEJ: Druk i kolportai 
rnaterial6w prornocyjnych (plakatow, tpiewnikow, 
ulotek) (FV) 

Koszty og6tem: 

dotac;'" 
(~1)  

2100 

3500 

1000 

900 

500 

1000 

1000 

10000 

2100 

3500 

1000 

900 

500 

1000 

1000 

10000 


