
WZOR 

Zalqczniki do rozporzqdzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej 
z dnia ................... (poz . ... ) 

Zahtcznik nr 1 

UPROSZCZONA OFERTA REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO 

POUCZENIE co do sposoby wvpetoiaoia oferty: _ 
Ofertr: oaleiy wypeloic wylqczoie w bialych pustych polach , zgodoie z iostrukcjami umieszczooymi przy 
poszczegoloych polach oraz w przypisach. 
Zazoaczenie gwiazdkq, op.: "pobieranie* /oiepobieranie*" oznacza, ie naleiy skresl!c niewlasc!wq odpowiedz, 
pozostawiajqc prawidlowq. przyklad: "J36eieFaAie* / niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje 0 ztoionej ofercie 

1. Organ admin'istracjf publfcznejj< 
dokt6rego'adresowana jest ' ., 

Urzqd Miasta lodzi 

oferta 
. , or , -. 

, ' . -
-Art. 19a ustawy z dnia 24 kWietnia 2003 r. 0 dzialalnosci 

2. Tryb, w kt6rym ztozono ofertt poiytku publicznego i 0 wolontariacie 

3. Rodzaj zadanfa publfcznego) Edukacja kulturalna 
I 

4. Tytut zadanfa publicznego Reformowany Dom Kultury 

5. Termin realizacjf zadania Data '1~ Data 1.07,2017 I ""zakonczen publicznego) rozpocz~i I () . C I; -.:lL' ''t p. __ "v 

a ia ~ 
II. Dane oferenta (-ow) 

1. Nazwa oferenta (-6w), forma _ prawna, numer Krajowego Rejestru Sctdowego lub fnnej 
ewidencji, adres siedzfby oraz adres do korespondencji (jezeli jest inny od adresu sfedziby) 

Parafia Ewangelicko-Reformowana, Radwanska 37, 93-S74lodz 
I 

~ 
I 
I 

I 
I , 

2. Inne dodatkowe dane 
kontaktowe, w tym dane os6b 
upowaznionych do sktadanfa 
wyjasnfen dotyczqcych oferty (op. 
numer telefonu, adres poczty 
elektronicznej, numer faksu, adres 
strony intemetowej) J 
---- --_._-----------------------------

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadanfa publfcznego proponowanego do realfzacji wraz ze wskazaniem, w 
szczeg61nosci celu, mtejsca jego realfzacjf, grup odbforc6w zadanfa oraz przewfdywanego do 
wykorzystania wktadu osobowego lub rzeczowego 



Projekt ~dzie wykonywany na terenie Parafii - w Domu Parafialnym. W ramach projektu rozpocznie 

swojq dziatalnosc przyparafialny dom kultury, w ktorym dorosli, dzieci i mtodziez b~dq 

mogli realizowac swoje pasje artystyczne, sp~dzac czas aktywnie oraz uczestniczyc w 

dziataniach edukacyjnych. 

Dom Kultury b~dzie realizowat zaj~cia w czterech sekcjach: 

1. Fotograficzna. Planujemy zaj~cia: podstawy fotografowania we wspotpracy z todzkim 

Towarzystwem Fotograficznym. Akademia np. Sony z wypozyczaniem sprz~tu, ekspertow 

i plenerami fotograficznymi oraz Elfo todzkim producentem sprz~tu studyjnego. 

Wystawy fotografii w kosciele ( wybitnych fotografikow oraz wystawy b~dqce efektem 

prowadzonych zaj~ C. Tematyka b~dzie wybrana przez uczestnikow. 

2. Fi'lmowa; Seanse filmowe np. Studium Historii Kina z dyskusjami i wst~pem 

merytorycznym; Akademia Filmu Polskiego, Filmy z Filmoteki Narodowej z 

wprowadzeniem i dyskusjq. 

Spotkania w wyktadowcami Panstwowej Wyzszej Szkoty Filmowej, Telewizyjnej i 

Teatralnej im. Leona Schillera w todzi oraz Wyzszej Szkoty Sztuki i Projektowania w 

lodzi. 

3. Teatralna; wspolne oglqdanie spektakli teatralnych (na zywo oraz zapisy waznych dla 

historii teatru przedstawien np. Kantora, National Theatre of London, Petera Brooka)' 

warsztaty teatralne, poznawanie teatru " od kulis" 

4 . Muzyczna; wspolny udziat w koncertach muzycznych np. w Filharmonii todzkiej 

organizacja; kameralnych koncertow, przy wspotpracy z Akademiq Muzyczna im. 

Grazyny i Kiejstuta Bacewiczow w t.odzi, Ogolnoksztakqcej Szkoty Muzycznej I i II st . 

inl . Henryka Wieniawskiego; spotkania z muzykami realizacja wtasnych kameralnych 

projektow muzycznych 

2. Zaktadane rezultaty realtzacji zadania publiczn~o 
..iIi.1 ~ .... '/;~:, .'" ~'\'r'lt 'i ' i "'W"' .' .. J .... , .. .,u:... .. ,~: ~ . .-si 

ljobycie wiedzy nt. zwiClzane z temati'KCl tcil·~c . · Realiz~ja' wfasrtYch projekt6w artystycznych : 

'" ystawa, koncerty, 10 przeprowadzonych zaj~c 

Rezultaty twarde: 

3 warsztaty fotograficzne 

1 wystawa 

2 ,oncerty 

1 ::lrojekcja spektaklu National Theatre of London 

2 " 'ieczory: 1 z etiudami fillTlowymi Szkoly Filmowej w todzi , 1 poswi~cony Studium Historii Kina. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego (w przypadku wickszej liczby 
,-oszt6w istniejc rnoi liwosc dodania kolcjnych wierszy) 

2 



wynasrodzenia prowadzitcych warsztaty. 6400 
tw6rc6w. artyst6w (umowy 0 dzieto) 

2 ' Obslusa techniczna i dokumentacja 3600 3600 
wydarzeri " 

3 Udost~pnlenle pomleszczeri 1500 1500 

udost~pnienle podest6w 5cen!cznych 560 560 

Orsanlzacja. promocja i koordynacja 3000 3000 
wydarzeri 

Kosztyog6tem: 15060 10000 5060 

Oswiadczam( -y). ze: 
1) proponowane zadanie publiczne b~dzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego 

oferenta ; 
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie* Iniepobieranie· swiadczen pieni~znych od adresatow 

zadania ; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje Sq zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent· loferenci* sktadajqcy niniejszq ofert~ nie zalega f--t*/zalega f-t<tf-z optacaniem naleznosci z tytulu 

zobowiqzan podatkowych ; 
5) oferent· loferenci· sktadajqcy niniejszq ofert~ nie zalega f--t*/zalega f--t* z oplacaniem naleznosci z tytulu 

skladek na ubezpieczenia spoleczne . 

k.\.Me.~~ :":-.C.K~-'?'-:- . Gt'L1CI\.O • ... ....... .......... ..... (f:~::.:~~. . .... .... .. . . . ... . .. ..... . ~lb ~W~\l1~~ 31 
. . ... ... . . . ..... ... . . .. . . . . . ... ......... . . . . . . . .... . ........... . . y ~£FO~ Rad'-Na~s\<.a 
(podpis osoby upowainionej \ Gel7 ll\ 7 ' . , 
lub podpisy os6b upowainionych 93-S7· 47~ S060~ (, 
do skladania oswiadczeri woli w imieniu P-P.QOf' 
o(erenta) 

Data .. d~~{~~.:~C~~ ... ~~(l( .. ... ..... .. . 
Zalgcznik: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym - potwierdzona za zgodnosc 

z oryginalem kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji. 
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