
Zataaniki do mzpongdmia Minlsha 
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z dnia ................... (poz. ... ) 
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ZADANIA PUBLICZNEGO - 
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11. Dane Ofmnta (+I 

-*- 
wplsang do rejestru stowarrywerl, lnnych organlzacji spolecmych i zawodowych, fundacji i publianych zaklad6w opiekl 
zdrowotnej, Sad Rejonowy dla todzi - h5dmieicia w todzi, XX Wydzial Krajowego Rejestru Sqdowego . 
Adm do LomspondencJl: 

ul.Oknei 4/12 117.88, 

'1 Rodzal zadanla zawlera rk w zakmle zedah okdlomfh w art. 4 ustawv z dnla 24kwletnla 2003 r, o dz!&lno*( mMlru 
publi~nego I o wolontarla~~ 

QTermln reallzacjl udsnla nle 
.. 
mote bvt d 



1. Opis zadania publlcznego proponowanego do reallzacjl wraz ze wskazaniern, w uaeg6lnokl celu, miejsca ]ego 
realkacji, grup odbbrc6w zadania oraz pnewldywanego do wykorzystanla wkladu osobowego lub rzeczowego 

Akademia Animatora Kultury to kurs organizacji i animacji kultury dla todzian, z ktorego uczestnicy dowiedzq sie 

jak wyglqda ,,od kuchni" organizacja wydarzeri kulturalnych - w szczeg6lnoJci fllmowych. Dogwiadczeni 

animatony kultury opowiedzq, w jaki spos6b wpisat swoje pomysty w tkanke miasta, wykorzystujqc potencjat 

dziedzictwa filmowej todzi. Celem projektu jest wywotanie tw6rczego fermentu wir6d grupy przysztyck 

animator6w kultury, stwonenie im warunk6w do realizacji kreatywnych pomysi6w wzbogacajqcych kulturalnq 

ofertq miasta o mnlejsze wydarzenia filmowe. Dziaiania te bedq miet r6wniei szczeg6lnie wain? role w 

kontekicie starah todzi o tytut "Unesco - Miasto Filmu". 

lntegracja spdecznoici miejskiej wok64 realizacji mikroprojekt6w filmowych, pomoc w zrozumieniu 

mechanizmdw organizacji wydarzeli filmowych, wyksztatcenie umiejetnoici z zakresu animacji kultury to gtbwne 

ceie, kt6re stawlamy przed projektem. Dzieki warsztatom uczestnicy bgdq mieli okazje szkolit sie od 

doiwiadczonych animator6w; zrozumiet czym r6ini sie aktywny, uynny udziat w wydaneniu od jego planowania 

od podstaw. Uiwiadomienie uczestnikdw o r6inorodnoici dziatan, kt6re sktadajq sie na dobrq organizacje 

wydarzenia jak np. dostosowanle miejsca do profilu, cel6w i molliwo9cl projektu h d q  stanowit podstawe prac 

warsztatowych. 

Uczestnicy dowiedzq sie w jaki spos6b zbudowat zaplecze organizacyjne dla swojego pomystu i strategic jego 

funkcjonowania, otrzymajq praktyczne wskazowki sie w jaki spos6b nawiqzywat wspoipraq niefinansowe z 

lokalnymi podmiotami, jak znaleit zasoby kadrowe w postaci wolontariuszy. Projekt pozwoli takie zrozumiet na 

czym polega planowanle kampanii PR wydarzenia, jak zrealizowat promocje projektu. Wainym elementem 

szkolenia bedq zajecia z dystrybucji filmowej, dzieki ktdrym przyszli animatorry kultury bedq mogli odnalett sie w 

niuansach rynku filmowego. 

Ubiegloroczna edycja Akademii okazata sie wielkim sukcesem i spotkaia siq z duiym entuzjazmem wir6d 

absolwent6w kursu. Uczestnicy chwalili dobrq organizacjq, praktyczny charakter zajet, mita atmosferq, a takie 

profesjonalne podejicie, r6inorodnoit temat6w i ciekawe prace domowe. Wskazywali na wartoft 

przekazywanych informacji i szerokie kompetencje prelegentow. Waine dla uczestnikbw okazaty sie takie 

szczeg64owe om6wienia temat6w czy indywidualne podejicie. 

W zakresie wskainik6w mierzalnych Akademia Animatora Kultury to szee spotkari warsztatowych i wyktad6w. 

Warsztaty bed? miaty zar6wno forms teoretycznq, jak i Cwiczeniowq. Uczestnicy bedq mieli niepowtarzalnq 

okazjq, aby wiedzq zdobytq podczas kursu wykorzystat w praktyce. Efektem wydarzenia bqdzie stwonenie 



wirtualnych pomyd6w na mikroprojekty, kt6re byt mote w przysztoici zostanq zrealizowane. 

Tematy spotkad w ramach Abdemii Animatora Kultury: 

1. Od czego zaczqt? Zaplecze organizacyjne dla wydarzenia 

2. Filary festiwalu filmowego - podziat obowiqzk6w 

3. Ambasador festiwalu - wiedza to podstawa 

4. Podstawy PR i dzien~ - mr6wcza praca 

5. Strategie festiwali film,.,..,,,, - spos6b na sukces 

6. Tajniki rynku kinowego - jak to sie robi 

7. Zorganizuj swoje wydarzenie - praca nad strategiami mikroprojekt6w filmowych 

Zajecia tj. wyktady i warsztaty bedq realizowane w terminie: 6-8 listopada 2017 r. oraz 20-22 listopada 2017 r. 

5w na mik 

2. Zaktadane rezultaty reallzacjl zadanla publlanego 

- stworzenie 2-3 planc y filmowe przez uczestnik6w Akademii 

- lntegracja spotecznoscl rnlejsKlej WoKOt realizacji mikroprojekt6w filmowych, 

- wzbogacenie oferty kulturalnej z zakresu fiimu poprzez wyksztatcenie przysztych animator6w kuitury, 

- aktywne wsparcie starati o tytut "Unesco - Miasto Filmu", 

- realizacja 7 temat6w spotkah przez 6 dni trwania Akademii Animatora Kultury. 

tV. Sracunkowa kalkulac 
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ja kosztb 
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w realilacji zadania publimnego (w pnvpadku wiekszej liczby koszt6w 
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"Wan& kosnbw ogdtem do ponieslenia z dotacll nie mote pnekroclyC 10 000 d. 
') W przypadku wsparcia reallzacjl zadania publicmego. 

b. 

Rodzaj kosztu 

Wynagrodzenla dla antrnatordw prowadqcych wyWady I 
warsztaty w rarnach wydanenla 

Wynajern przestrzenl dla reallzacjl wydarzenla z 
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Materia* reklamowe I rzkolen~owe (pmjekty i druk) 
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- 
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04wiadczam(-y), fe: 
1) proponowane zadanle publiczne bedzle reallzowane wyiqcznle w zakresle dzlatalnoLc1 potytku publlcznego oferenta; 
2) w ramach sktadanej o f e w  przewidujemy pbiw4&/niepobiiranie8 iwiadczerl pienietnych od adresat6w zadania; 
3) wszystkle podane w ofercle oraz zatqcznlkach lnformacje sg zgodne z aktualnym stanem prawnym 

I faktycznym; 
4) oferent*bfwewW sktadajqw nlnlejsq oferte nle zalega (-J?)*/d+&+p z optacanlem naletnoSc1 z Mutu zobowlqzali 

podatkowych; 
5) oferent*lefww& skladaj?cy nlnlejsza oferte nle zalega (-ja)*kak&+# z optacanlem naktnoLc1 z wu tu  sktadek na 

ubezpleczenla sdeczne. 

Przernystaw G~a jzner  
FUNOA FUR~::%CJA FKA 

fiEC0,V :;;.26345 ,::< ,,< ,.,;.t;!,05 
N!F 728iJg6;7] 

Www.kameraakci;l rnm 

(podpis osoby upowainionej 
tub podpisyosdb upowainionych 
do sktadania oiwiadczeh woli w imieniu 
oferenta) 

Data ........................................................ 

Zataanik: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestmwany w Kralowym Rejestrze Sqdowym - potwlerdzona za zgodnoL6 

z owginatem kopla aktualnego wyclqgu z lnnego rejestru lub ewldencji. 


