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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Miasto Bydgoszcz

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1) 10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

4. Tytuł zadania publicznego
„Rusz się z domu, idą święta – czy ktoś o nas jeszcze pamięta?”
Warsztaty taneczne i wykonywania ozdób świątecznych techniką
decoupage

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2017-11-09 Data

zakończenia 2017-12-31

II. Dane oferenta(-tów)

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

nazwa: Stowarzyszenie T.1 DANCE
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000669658
adres siedziby: Noakowskiego 4/4, 85-804 Bydgoszcz, poczta: Bydgoszcz

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: katarzyna_nowak@onet.eu, telefon: 602659179

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Katarzyna Nowak, adres e-mail: katarzyna_nowak@onet.eu, telefon:
602659179
Renata Prugar, adres e-mail: renataprugar@gmail.com, telefon:
792778097

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Warsztaty taneczno-plastyczne dla młodzieży i osób starszych zakończone wystawą kartek i ozdób świątecznych –
wykonaną techniką decoupage przez uczestników warsztatów i wspólnym pokazem tanecznym.
Oferta skierowana jest do młodzieży i ludzi starszych z miasta Bydgoszcz, w szczególności osiedli Kapuściska, Wyżyny ,
Glinki i Ogrody.
Ruch, taniec od wieków towarzyszył ludziom. Pomagał rozładować stres, był elementem terapii, ponieważ ruch znosi
napięcie mięśniowe, emocjonalne, daje odprężenie. Uczestnictwo w warsztatach tanecznych, to nie tylko rozrywka ale
również sposób na stres, dobre samopoczucie, radość, odprężenie umysłu, relaks i równocześnie aktywna forma
spędzania wolnego czasu.

Dzięki programom: „Taniec z gwiazdami”, „ Got to Dance”, „You can Dance” taniec w każdej formie stał się bardzo
popularny, a dzięki takim warsztatom dzieci, młodzież, a nawet dorośli mają możliwość nauczyć się nowych treści lub
rozwinąć swój warsztat pracy lub umiejętności.

Poprzez warsztaty taneczne pokazujemy, że pasję i miłość do tańca można rozwijać i kształtować w każdym wieku,
posiadając tzw. potencjał wykonawczy, co zaowocuje w przyszłości.

Warsztaty łączące dwie formy artyzmu – taniec i sztukę plastyczną - są doskonałą formą spędzenia wolnego czasu i
alternatywą do innych gatunków sportowej rywalizacji. Treści przekazywane kształtują prawidłową postawę ciała , zdrowy
wygląd i wiarę w siebie. Angażują uczestników do aktywności ruchowej dostosowanej do wieku, stopnia sprawności i
zainteresowań. Pomagają starszym osobom wyjść z domu poznać nowych ludzi, a młodym spojrzeć inaczej na osoby
starsze czy niepełnosprawne i czerpać wiedzę z ich doświadczenia życiowego.

Warsztaty w oczywisty sposób wpłyną na wizerunek Bydgoszczy jako miasta przyjaznego kulturze i sprzyjać będą jego
promocji. W coraz to doskonalszej formie umożliwi organizatorom wpisanie się na stałe w kalendarz wydarzeń
kulturalnych na terenie naszego miasta Bydgoszczy.
Wartością dodaną zadania jest szerzenie się idei wolontariatu wśród młodzieży i dorosłych ,którzy uczestniczą w
przygotowaniu zadania i pracują przy obsłudze warsztatów.

PROMOCJA
Do promocji warsztatów wykorzystane zostaną media społecznościowe typu Facebook, strona internetowa MDK 1 i
plakaty, a praca nad reklamą w mediach zajmą się nasi wolontariusze- specjaliści.

REKRUTACJA
Przeprowadzony będzie wstępny sondaż, by zawęzić krąg odbiorców naszych warsztatów i zorganizowane zostanie
spotkanie z przyszłymi uczestnikami warsztatów. Przedział wiekowy potencjalnych uczestników 12-60+ mieszkańcy miasta
Bydgoszcz głównie mieszkańcy osiedla Kapuściska i okolic

ZAJĘCIA sondująco-diagnozujące

WARSZTATY
Warsztaty podzielono na dwie części: taneczną i plastyczną.
Część taneczna -
warsztaty taneczne dla młodzieży i starszych poprowadzi 2 instruktorów tańca
warsztaty decoupage - wykonywania ozdób i kartek świątecznych ( poprowadzi je członek stowarzyszenia w ramach pracy
wolontariackiej)
Wystawa wykonanych prac ,
zbiórka do puszek na cele stowarzyszenia.
Uczestnicy warsztatów
poznają nowe proste choreografie, oparte o wymienione techniki tańca
połączą ruch z muzyką,
zaprezentują choreografie na zakończenie warsztatów bez udziału trenerów

Po zakończeniu części tanecznej w ramach relaksu i odpoczynku zaplanowane zostały warsztaty decoupage. Uczestnicy
poznają:
bogatą historię decoupage, sięgającą czasów starożytnych, mającą swoje odzwierciedlenie niemal we wszystkich
kulturach świata,
zastosowanie decoupage w życiu codziennym- by podstawowe rzeczy przerobić w ‘małe dzieła sztuki’,
łączenie różnorodnych materiałów, przeznaczenie poszczególnych preparatów wykorzystywanych w różnych technikach
decoupage
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praktyczne zasady, ułatwiające dopasowywanie poszczególnych zdobień pod konkretny przedmiot
bardzo wnikliwie zostanie przybliżona technika, by wyzwolić pokłady często ukrytych umiejętności,
Uczestnicy będą mogli sami wybrać materiały, z których wykonane zostaną prace, by zwiększyć u nich poczucie satysfakcji.

Termin spotkania docelowego to 21.12.2017, natomiast wcześniejszy harmonogram prac przedstawia się następująco:
początek listopada – spotkanie z potencjalnymi kandydatami warsztatów taneczno-plastycznych
, listopad – rekrutacja i przydział do grup warsztatowych
21 grudnia – warsztaty taneczne i plastyczne decoupage, wspólny taniec młodszych i starszych uczestników,
21-23 grudnia – wystawa prac plastycznych,
21-23 grudnia -zbiórka do puszek na cele stowarzyszenia

WSKAŹNIKI
Po zakończeniu warsztatów każdy z uczestników wypełni ankietę

Godziny spotkań 9.00-19.30 -z przerwą na posiłek

Do udziału zapraszamy wszystkich bez względu na wiek.
Należałoby podkreślić, że UDZIAŁ WWARSZTATACH JEST DLA WSZYSTKICH BEZPŁATNY, co może mieć ogromny wpływ na
ilość chętnych uczestników w naszym projekcie.

W projekt zaangażowana zostanie placówka kulturalno-oświatowa MDK 1 w Bydgoszczy.

Cel realizacji zadania
Celem warsztatów jest:
- wzmocnienie kompetencji interpersonalnych wśród 35 uczestników w wieku od 12 lat do 60+ w czasie 8 godzin zajęć
tanecznych i 2h zajęć plastycznych w dn 21.12.2017
- integracja młodych ludzi ze starszymi ( 35 uczestników w wieku od 12 lat do 60+ w czasie 8 godzin zajęć tanecznych i 2h
zajęć plastycznych w dn 21.12.2017
- zmotywowanie 35 uczestników do aktywności ruchowej dostosowanej do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań w
czasie 8 h zajęć tanecznych
- pomoc starszym osobom w nawiązaniu nowych znajomości, w szczególności poznać nowych ludzi, a młodym spojrzeć
inaczej na osoby starsze czy niepełnosprawne i czerpać wiedzę z ich doświadczenia życiowego , łącznie 35 osób w czasie 8
godzin zajęć tanecznych i 2h zajęć plastycznych w dn 21.12.2017
- przedstawienie nowoczesnych choreografii przez choreografów dla młodszych i starszych uczestników warsztatów
- twórcze działania instruktorów w poszukiwaniu ciekawszych rozwiązań
- wzrost aktywności społecznej osób starszych

Miejsce realizacji zadania
Miejsce: Sala widowiskowo-taneczna w MDK nr 1 w Bydgoszczy, przy ul. Baczyńskiego 3

Grupa odbiorców zadania
dzieci , młodzież, osoby starsze bez ograniczenia wiekowego, mieszkańcy miasta Bydgoszczy

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
wolontariusze uczestniczący w przygotowaniu zadania i pracujący przy jego obsłudze , dbający o porządek i
bezpieczeństwo
koordynator, prowadzący warsztaty specjaliści znani w świecie tańca, prowadząca warsztaty decupage
materiały reklamowe, promocja wydarzenia w internecie na str MDK 1 i Facebooku
sala widowiskowa wraz z naświetleniem i nagłośnieniem użyczona przez MDK 1

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
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REZULTATY:
Produkty działań:
1) Liczba uczestników świadcząca o zainteresowaniu tańcem i ruchem – min. 35 osób,
2) Liczba godzin zajęć artystycznych tanecznych – 2 grupy 18 osobowe po 8 godzin,
3) liczba godzin zajęć artystycznych decupage 35 osób x 2h

Rezultaty – efekty projektu:
1) Promocja różnych form tańca nowoczesnego w grupie 35osób,
2) Upowszechnienie aktywności społecznej i artystycznej wśród mieszkańców Bydgoszczy w wieku 12-60+,
3) ugruntowanie znaczenia tańca i ruchu jako sposób zagospodarowania wolnego czasu, rozwoju zainteresowań i formy
aktywnego wypoczynku wśród 35 osób,
4) rozbudzenie wrażliwości estetycznej u 35 uczestniczek i uczestników,

wartością dodaną jest
- integracja środowiska tanecznego, osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób współpracujących
przy prowadzeniu projektu,
- Promocja osiedla Kapuściska na arenie miasta Bydgoszczy
promocja idei wolontariatu poprzez zaangażowanie osób pracujących przy obsłudze projektu

Rezultaty będą dokumentowane poprzez:
- film i fotografię z zajęć, prezentujące zaangażowanie i integrację uczestników, w tym efekt ich działań artystycznych,
- wypowiedzi osób chętnych potwierdzające korzyści uzyskane dzięki udziałowi w projekcie.
- notatkę podsumowującą efekty opracowaną przez personel projektu, w tym koordynatora.

wystawę wykonanych ozdób i kartek świątecznych metodą decupage

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity(zł)
do poniesienia z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1 koordynator projektu 10h x 30 300,00 zł 0,00 zł 300,00 zł

2 nagłośnienie ( użyczenie sprzętu
przez placówkę) 500,00 zł 0,00 zł 500,00 zł

3 oświetlenie (użyczenie sprzętu przez
placówkę) 500,00 zł 0,00 zł 500,00 zł

4 Instruktorzy - warsztatowcy tańca (
Umowa zlecenia , faktura 16h x 160 ) 2 560,00 zł 2 560,00 zł 0,00 zł

5 Promocja, reklama (plakaty, ulotki,
internet - wolontariat 300,00 zł 0,00 zł 300,00 zł

6

Napoje i poczęstunek dla uczestników
catering dla uczestników i
prowadzących 40 x 10

soki 40x 3,5
kawa, herbata , cukier, śmietanka ,

ciastka

750,00 zł 750,00 zł 0,00 zł

7 Przygotowanie dekoracji sali -
młodzież w ramach wolontariatu 200,00 zł 0,00 zł 200,00 zł

8 Zwrot kosztów podróży instruktorów
(ryczałt za paliwo) 500,00 zł 0,00 zł 500,00 zł

9 Obsługa szatni 10h x 15 150,00 zł 0,00 zł 150,00 zł
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10
Wynajem sali z obsługą techniczną

(użyczenie nieodpłatne sprzętu przez
placówkę)

500,00 zł 0,00 zł 500,00 zł

11 Punkt medyczny - wolontariat 10h x
20 200,00 zł 0,00 zł 200,00 zł

12 Instruktor od techniki decoupage 2h x
30

60,00 zł 0,00 zł 60,00 zł

13
Materiały do wykonania prac. (papier
techniczny , kredki ,farbki ,serwetki ,
klej , kulki styropianowe ,wstążki ...)

200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł

14 obsługa księgowa (umowa) 150,00 zł 150,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 6 870,00 zł 3 660,00 zł 3 210,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i fizycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

bezpieczenie społeczne.

.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

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

Załączniki:

1. Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji
2. Upoważnienie do reprezentowania podmiotu - w przypadku działania przez pełnomocnika

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.


	 
	UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


