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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) 10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

4. Tytuł zadania publicznego Tydzień Seniora

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2017-09-30 Data

zakończenia 2017-10-20

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 Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000334191
adres siedziby: Rodziewiczówny 2, 10-030 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: lukasz.slusarczyk@mbp.olsztyn.pl, telefon: 89 535 30 80,
numer faksu: 89 535 30 82, strona internetowa: sp.mbp.olsztyn.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Łukasz Ślusarczyk, adres e-mail: lukasz.slusarczyk@mbp.olsztyn.pl,
telefon: 607 85 88 85, numer faksu: 89 535 30 82, strona internetowa:
sp.mbp.olsztyn.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
„Tydzień Seniora” to przedsięwzięcie organizowane wspólnie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Olsztynie, Radę Olsztyńskich Seniorów oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie we współpracy z
Wydziałem Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych UM Olsztyna, mające na celu utworzenie dla osób w wieku
60+ atrakcyjnej oferty działań kulturalnych i edukacyjnych. Uroczysta inauguracja przedsięwzięcia odbędzie się 30
września, w dniu poprzedzającym Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. „Tydzień Seniora” rozpoczyna turniej
międzypokoleniowy w „Planecie 11” – filii MBP, podczas którego osoby starsze będą rywalizować z młodzieżą w dziedzinie
wiedzy o kulturze. Podczas inauguracji odbędzie się również wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Olsztyn – zmiany i
wspomnienia” Impreza otwierająca będzie pierwszą z ponad 30 atrakcji, które składają się na Tydzień Seniora, oto
najważniejsze z nich:
- Warsztaty bębniarskie Djembe (Planeta 11)
- „Kult Wesela” Przedstawienie Teatru przy Stoliku. (scen. Wiesława Szymańska) – wybrane wątki „Wesela” Stanisława
Wyspiańskiego połączone z utworami zespołu Kult i solową twórczością Kazika Staszewskiego! Wykonawcy: Agnieszka
Castellanos-Pawlak, Wiesława Szymańska, Jarosław Cupriak, Dawid Dziarkowski. Wprowadzenie – Elżbieta Lenkiewicz
(Planeta11)
- Spotkanie autorskie z aktorką, Wiesławą Szymańską
- Zajęcia Tai-Chi (Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4)
- "Z nami łatwiej" wykład dr E. Szwałkiewicz nt. niepełnosprawności (Ratusz)
- Warsztaty – podstawy obsługi komputera. (Multicentrum)
- Warsztaty komputerowe – obróbka zdjęć. (Multicentrum)
- Warsztaty umiejętności obsługi komputera - poziom średnio-zaawansowany. (Multicentrum)
- Zajęcia z j. angielskiego (Multicentrum)
- Konkurs „Album mieszkańców osiedla Pojezierze” (Filia nr 2 MBP)
- Sztafeta pokoleniowa „Seniorzy kontra juniorzy” Temat spotkania: Tajemnice mojego miasta i osiedla „Pojezierze” -
spotkanie z przewodnikiem (Filia nr 2 MBP)
- Biblioteczne spotkanie seniorów przy herbatce - wspomnienia o historii osiedla” Pojezierze” (Filia nr 2 MBP)
- Spotkanie autorskie z Joanną Jax (filia nr 6 MBP)
- PASJOnujące spotkania. Spotkanie osób reprezentujących różnorodne rodzaje zainteresowań wypełniających czas wolny.
(Filia nr 9 MBP)
- Rady nie od parady. Wystawka książek o tematyce komputerowej, psychologicznej, socjologicznej , fotograficznej
skierowanych do grupy seniorów. (Filia nr 9 MBP)
- Zajęcia literackie: Mam przyjaciela seniora, czyli co oni czytali, kiedy byli mali. (Filia nr 9 MBP)
- "Z pokolenia na pokolenie" - Spotkanie z psychologiem, Panią Moniką Klimaszewicz. (Filia nr 9 MBP)
- Wystawka książek na temat zdrowia, aktywności, czy różnych problemów dotyczących seniorów. (Filia nr 12 MBP)
- Akademia rękodzieła. Warsztaty rękodzielnicze z wykorzystaniem różnych technik, np. papierowa wiklina, kwiaty z liści
lub decoupage. (Filia nr 13 MBP)
- Wystawa książek "Jak się zdrowo zestarzeć?" (Filia nr 15 MBP)
- Cykl projekcji filmów "Bezpieczny Senior" wraz z dyskusjami. (Filia nr 15 MBP)
- ,,Po nitce do kłębka” Warsztaty rękodzieła. (Filia nr 16 MBP)
- Kurs podstawowy obsługi komputera (Filia nr 18 MBP)
- Gimnastyka dla pań 50+ (Filia nr 18 MBP)
- zajęcia Koła Plastycznego "Dajtki" Zapoznanie się z podstawowymi technikami malarskimi. (Filia nr 18 MBP)
- Projekcja filmu i dyskusja w Kinie Studyjnym Awangarda 2
- Podczas ostatniego dnia „Tygodnia Seniora” zaplanowany jest występ chórów działających przy: Warmińsko-Mazurskim
Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Olsztynie, Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie oraz Akademii Trzeciego
Wieku przy MOK w Olsztynie oraz przedstawienie Zespołu Teatralnego BHAVO. Po występach uczestnicy spotkania będą
mogli wspólnie podsumować Tydzień Seniora przy drobnym poczęstunku.

Cele przedsięwzięcia nie kończą się na uczestnictwie seniorów w wydarzeniach związanych z „Tygodniem Seniora”.
Przewidujemy, że projekt przyczyni się do większego uczestnictwa osób starszych w działaniach oferowanych przez
olsztyńskie instytucje kultury, w tym szczególnie Miejską Bibliotekę Publiczną. MBP wykorzysta czas realizacji projektu do
promocji oferty zajęć dla seniorów oraz rozpowszechnieniu informacji o bezpłatnej karcie bibliotecznej dla wszystkich
osób w wieku 60 +. W filiach bibliotecznych podczas Tygodnia Seniora, udostępnione zostaną anonimowe ankiety, które
będą narzędziem badania potrzeb i oczekiwań seniorów wobec Biblioteki.

Cel realizacji zadania
Organizacja "Tygodnia Seniora" ma na celu utworzenie dla osób w wieku 60+ atrakcyjnej oferty działań kulturalnych i
edukacyjnych, przyczyniających się do aktywizacji i integracji osób starszych.
Dodatkowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja oferty zajęć dla osób starszych realizowanych przez Miejską
Bibliotekę Publiczną, oraz działań realizowanych przez podmioty odpowiedzialne za politykę senioralną Olsztyna: Wydział
Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych oraz Radę Olsztyńskich Seniorów.
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Miejsce realizacji zadania
Najważniejsze miejsca realizacji poszczególnych działań to filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz siedziba
Urzędu Miasta przy placu Jana Pawla II 1.

Grupa odbiorców zadania
Mieszkańcy Olsztyna w wieku 60+

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Koordynacją zadania zajmie się społecznie Łukasz Ślusarczyk. Dodatkowym wkładem osobowym będą działania wykonane
przez członków Rady Olsztyńskich Seniorów oraz pracowników instytucji współorganizujących przedsięwzięcie: Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Olsztynie i Wydziału Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych UM Olsztyna.
Wkład rzeczowy jest wniesiony również przez partnerów projektu, w postaci bezpłatnego użyczenia lokali i sprzętu
potrzebnego do realizacji przewidzianych działań. MBP udostępni lokale biblioteczne, rzutniki multimedialne oraz sprzęt
biurowy, Ratusz udostępni reprezentacyjną salę nr 219 do organizacji wykładu oraz imprezy podsumowującej
przedsięwzięcie.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Przewidywane rezultaty organizacji Tygodnia Seniora, to:
- realizacja atrakcyjnej oferty imprez kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców Olsztyna w wieku 60+
- zaktywizowanie seniorów i zwiększenie ich uczestnictwa w ofercie olsztyńskich instytucji kultury
- popularyzacja działań realizowanych przez podmioty odpowiedzialne za politykę senioralną Olsztyna: Wydział Polityki
Społecznej i Organizacji Pozarządowych UM Olsztyna oraz Radę Olsztyńskich Seniorów
- popularyzacja środowisk aktywizujących osoby 60 +, w tym olsztyńskich uczelni III wieku.
- wypromowanie działań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, skierowanych do osób w wieku 60+

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 Nagrody dla uczestników turnieju
międzypokoleniowego 2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł

2 Przedstawienie teatralne. 2 500,00 zł 2 500,00 zł 0,00 zł

3 Warsztaty bębniarskie Djembe 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

4 Spotkanie autorskie z Wiesławą
Szymańską 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

5 Warsztaty komputerowe 600,00 zł 600,00 zł 0,00 zł

6
Konferansjerka podczas imprezy

inauguracyjnej oraz podsumowującej
Tydzień Seniora

600,00 zł 600,00 zł 0,00 zł

7
Koszt organizacji projekcji filmu oraz
dyskusji w Kinie Studyjnym dla 60

osób
800,00 zł 800,00 zł 0,00 zł

8 Koszt przygotowania wystawy:
wywołanie zdjęć i ich oprawa 250,00 zł 250,00 zł 0,00 zł

9 Materiały promocyjne 250,00 zł 250,00 zł 0,00 zł

10 Catering podczas inauguracji i
imprezy podsumowującej 800,00 zł 800,00 zł 0,00 zł

11 Koszty obsługi księgowej 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł
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12
Materiały biurowe i plastyczne do
prowadzenia warsztatów w filiach

MBP
700,00 zł 700,00 zł 0,00 zł

13 Koordynacja projektu 800,00 zł 0,00 zł 800,00 zł

14
Koszt prowadzenia zajęć

edukacyjnych i kulturalnych w filiach
MBP

2 000,00 zł 0,00 zł 2 000,00 zł

Koszty ogółem: 12 800,00 zł 10 000,00 zł 2 800,00 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. Wyciąg z rejestru lub ewidencji

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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