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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

Prezydent Olsztyna

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) 16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

4. Tytuł zadania publicznego Prusowie ze wsi Sędyty

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2017-08-28 Data

zakończenia 2017-10-31

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: TOWARZYSTWO NAUKOWE PRUTHENIA
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000017441
adres siedziby: Obitza 1/221, 10-725 Olsztyn, poczta: Olsztyn

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: dobrosielska, telefon: +48 504 112 928, strona
internetowa: www.pruthenia.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Alicja Dobrosielska, adres e-mail: dobrosielska.alicja@gmail.com,
telefon: +48 504 112 928, strona internetowa: www.pruthenia.pl

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
Zadanie: "Prusowie ze wsi Sędyty" polega realizacji trzech warsztatów edukacji historycznej: 1) "Lepić każdy może - różne
sposoby wykorzystania gliny w kulturach pradziejowych i wczesnośredniowiecznych"; 2) "Od kłosa do podpłomyka -
archaiczna kuchnia pruska"; 3) "Archeologia dla dzieci - na poważnie. Warsztaty archeologiczne dla małych i dużych".

Warsztaty są ogólnodostępną formą edukacji historycznej skierowaną do mieszkańców Olsztyna i okolic mającą przybliżyć
publiczności niektóre elementy kultury estyjskiej i kultury pruskiej, czyli najstarszych prehistorycznych i historycznych
kultur zamieszkujących tereny regionu warmińsko- mazurskiego od około V w. p.n.e. do wieku XIII - kiedy to podbój ziem
pruskich przez zakon niemiecki doprowadził w rezultacie do głębokich zmian demograficznych w tym regionie.

Nazwa zadania nawiązuje do mieszkańców i dziejów osady pruskiej Sędyty wymienionej w akcie lokacyjnym Olsztyna z
1353. Przez wiele lat trwały poszukiwania zaginionej osady w olsztyńskim Lesie Miejskim, co doprowadziło do odkrycia
stanowiska archeologicznego rzucającego nowe i bardzo ciekawe światło na wcześniejsze dzieje terenu, na którym
powstał Olsztyn. Przedlokacyjne Sędyty okazały się bowiem świetnie funkcjonującą wczesnośredniowieczną (VIII - XIII w.)
osadą pruską. Właśnie ten okres "świetności zaginionej osady" chcemy przybliżyć w ramach proponowanego zadania.

Zadanie: "Prusowie ze wsi Sędyty" będzie realizowane zgodnie z przyjętą w Towarzystwie Naukowym zasadą popularyzacji
pruskiego dziedzictwa kulturowego: "Zobacz - Dotknij - Spróbuj zrobić".
Zadanie: "Prusowie ze wsi Sędyty" jest zgodne ze Strategią Działania TN Pruthenia: Program Statutowy: Edukacja i
Popularyzacja Dziedzictwa Kulturowego Dawnych Ziem Pruskich.

Cel realizacji zadania
Celem Zadania: "Prusowie ze wsi Sędyty" jest rozwój repertuaru tożsamości regionalnej oraz wzmocnienie mechanizmów
integracji społeczności lokalnej poprzez przybliżenie mieszkańcom naszego miasta i odwiedzającym je gościom jednego z
ciekawszych okresów rozwoju kultury pruskiej - mianowicie tzw. okresu wikińskiego (VIII - X w. n.e.).

Miejsce realizacji zadania
Olsztyn - Rynek Starego Miasta
termin - 1 połowa września

Grupa odbiorców zadania
Zadanie skierowane jest do:
a) mieszkańców Olsztyna i okolic;
b) gości odwiedzających nasze miasto;

Charakterystyka szczególnych grup demograficznych odbiorców zadania:
a) uczniowie olsztyńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych: uczestnictwo w warsztatach będzie "dotknięciem historii"
- wzbogaci repertuar doświadczeń edukacyjnych uczniów w zakresie lokalnej historii i dziedzictwa kulturowego ich małej
ojczyzny;
b) rodziny w różnych konfiguracjach: rodzicie-dzieci; dziadkowie - wnuki; inne: zadanie służy integracji
międzypokoleniowej ponieważ w warsztat mogą być zaangażowani wszyscy członkowie rodziny.
c) seniorzy: to szczególna grupa odbiorców zadania, ponieważ niektóre elementy warsztatu mogą być im znane z
własnego doświadczenia życiowego ( sposób wykonywania i wykorzystania niektórych narzędzi, czy czynności pozostał
niezmieniony w swej głównej postaci przez stulecia); w ten sposób mogą oni wnieść w interakcję warsztatową szczególnie
ważny wkład.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
WKŁAD OSOBOWY
W realizacji zadanie weźmie udział 2 instruktorów do zajęć ceramicznych, 2 instruktorów do warsztatów kuchni
średniowiecznej i 1 instruktor warsztatów archeologii, oraz koordynator. Koordynatorem będzie Dyrektor Programu
Statutowego TN Pruthenia: Edukacja i Promocja Dziedzictwa Kulturowego Dawnych Ziem Pruskich - dr Alicja Dobrosielska

WKŁAD RZECZOWY

W realizacji zadania wykorzystane zostanie wyposażenie stanowisk będące w dyspozycji TN Pruthenia: kompletne
stanowisko do przeprowadzenia warsztatów ceramicznych, kuchni średniowiecznej i zajęć z zakresu archeologii, 3
namioty, żarno kłodowe, stoły, ławki, skóry, ziarno zbóż, glina itp.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
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1. Realizacja warsztatu "Lepić każdy może - różne sposoby wykorzystania gliny w kulturach pradziejowych i
wczesnośredniowiecznych"; w warsztacie weźmie udział ok. 50 aktywnych uczestników
2. Realizacja warsztatu "Od kłosa do podpłomyka - archaiczna kuchnia pruska": w warsztacie weźmie udział ok. 50
aktywnych uczestników
3. Realizacja warsztatu "Archeologia dla dzieci - na poważnie. Warsztaty archeologiczne dla małych i dużych": w
warsztacie weźmie udział ok. 15 aktywnych uczestników

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

Materiały i wyposażenie warsztatów:
Lepić każdy może...: glina, podkładki

pod naczynia wykonane przez
uczestników warsztatów, skóry do
siedzenia dla uczestników, drewno

konstrukcyjne

1 550,00 zł 1 550,00 zł 0,00 zł

2

Materiały i wyposażenie warsztatu:
Od kłosa... : palenisko gliniane,

drewno do paleniska, ziarna zbóż,
tkanina lniana surowa, artykuły
spożywcze do przygotowania

podpłomyków (m. in. miód, twaróg,
żurawina, mak itp.)

850,00 zł 850,00 zł 0,00 zł

3
Honoraria instruktorów (5
instruktorów prowadzących

warsztaty)
1 500,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł

4 Księgowa 100,00 zł 100,00 zł 0,00 zł

5 Koordynator projektu ( 11 godz. x 50
zł/godz.) 550,00 zł 0,00 zł 550,00 zł

Koszty ogółem: 4 550,00 zł 4 000,00 zł 550,00 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.
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.............................................

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

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

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

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

Załączniki:

1. Wyciąg z ewidencji lub inny dokument wymagany papierowo (złożony również elektronicznie)
2. Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem

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.
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