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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) 4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej

4. Tytuł zadania publicznego XI Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich UTW

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2017-06-25 Data

zakończenia 2017-08-31

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: Akademia Trzeciego Wieku Przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000314821
adres siedziby: Dąbrowszczaków 3, 10-538 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: pbielinowicz@gmail.com, telefon: 696 478 449, strona
internetowa: www.atwolsztyn.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty

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

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Celem XI Europejskiego Spotkania Integracyjnego Polskich UTW jest wzmocnienie aktywizacji i integracji środowisk
polskich w kraju zamieszkania, poprzez nawiązanie więzi z Polską i Polskimi UTW na Wschodzie i Zachodzie Europy:
Umocnienie tożsamości narodowej poprzez uczestnictwo w wydarzeniu artystycznym realizowanych z udziałem członków
z krajowych UTW i polskich organizacji kresowych p.t. „…Żeś Polak mieszkaniec Europy” oraz w koncercie „Sacrum i
profanum” w wykonaniu artystów scen olsztyńskich, z dyskusją o roli sztuki w podtrzymywaniu tradycji patriotycznych.
Panele dyskusyjne służące pielęgnowaniu tradycji narodowych w relacjach wymiany z Polonią i Polakami za granicą: „
Teoria i praktyka Karty Polaka”, „Dobre praktyki i rozwiązywanie problemów PUTW”, służący podwyższeniu kompetencji
organizacyjnych i kierowniczych Polskich UTW w Europie, oraz komitetów założycielskich nowych PUTW. "Doświadczenia i
problematyka ochrony praw mniejszości polskich w poszczególnych krajach europejskich". "Jak budować pozytywny
wizerunek polskiego środowiska w kraju zamieszkania". "Problemy i pozytywne doświadczenia w relacjach z władzami
lokalnymi w krajach zamieszkania".
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Cel realizacji zadania
Celem projektu w perspektywie wieloletniej jest budowa lokalnych, aktywnych społeczeństw obywatelskich na wszystkich
piętrach wiekowych, od młodzieży szkolnej poprzez osoby dorosłe do seniorów włącznie. Widoczna aktywność osób
starszych będzie dobrym przykładem dla młodszych pokoleń. Tylko aktywni obywatele dają gwarancję utrzymania więzi i
kontaktów z Polską, służących zachowaniu i kultywowaniu polskości w miejscu zamieszkania, dla dobra wszystkich
mieszkańców.
Poszerzenie wiadomości uczestników XI Spotkania o dobre praktyki UTW w kraju i zagranicą, służące budowie
programowej i organizacyjnej uniwersytetów. Stworzenie sieci współpracy dla stałych kontaktów z Polską w krajach
zamieszkania i z co najmniej piętnastu krajowymi UTW z kraju i województwa warmińsko – mazurskiego.
• Powstanie nowych PUTW w Europie służących umocnieniu polskich środowisk w miejscu zamieszkania poprzez
stałą więź z Polską.
• Pogłębienie zasobu wiadomości z historii i kultury polskiej umacniającej więź i rozwijającej kontakty z Polską.
• Nabycie i podzielenie się doświadczeniami teoretycznymi i praktycznymi z funkcjonowania „Karty Polaka”,
dobrymi praktykami rozwiązywania problemów PUTW, służący podwyższeniu kompetencji organizacyjnych i
kierowniczych Polskich UTW w Europie, oraz komitetów założycielskich nowych PUTW. Wymiany doświadczeń i
umiejętności w problematyce ochrony praw mniejszości polskich w poszczególnych krajach europejskich, budowy
pozytywnego wizerunku polskiego środowiska w kraju zamieszkania, problemów i pozytywnych doświadczeń w relacjach z
władzami lokalnymi.
•
Efektem zadania wykraczającym poza bezpośrednie rezultaty i stanowiącym trwałe następstwa zrealizowanych działań
jest, aktywne społeczeństwo obywatelskie uzbrojone w różnego rodzaju stowarzyszenia i organizacje.
•
Niniejszy projekt jest jedenastym z cyklu corocznych spotkań PUTW. Każde kolejne spotkanie umacnia i podtrzymuje
aktywność poszczególnych uniwersytetów oraz rozwija ich sieć o nowe PUTW. Stabilizacja i rozwój sieci PUTW w Kraju i
Zagranicą wymaga utrzymania przez najbliższe lata dotychczasowych spotkań. W każdym roku uczestniczą kolejno, nowe
grupy słuchaczy z poszczególnych PUTW.

Miejsce realizacji zadania
Olsztyn

Grupa odbiorców zadania
Projekt sprzyja aktywnemu nawiązywaniu oraz umacnianiu kontaktów bezpośrednich polskich środowisk senioralnych w
Kraju i w Europie.
Idea i potrzeba organizacji Spotkań Integracyjnych narodziła się w 2006 roku podczas wyjazdu Członków Koła Miłośników
Kresów ATW do Lwowa. Spotkaliśmy się wówczas z naszymi rodakami z Polskiego UTW. W trakcie rozmów padło, że warto
byłoby zorganizować spotkanie w którym uczestniczyłyby kilkuosobowe delegacje wszystkich Polskich UTW zza
wschodniej granicy – było ich wówczas pięć – oraz przedstawiciele krajowych. Spotkania miały służyć szeroko pojętej
integracji w gronie Uniwersytetów Trzeciego Wieku zza wschodniej granicy i krajowych. Łatwiej byłoby poznawać się
nawzajem, nawiązywać i utrzymywać kontakty i wspierać naszych rodaków. Po powrocie ze Lwowa do Olsztyna
rozpoczęliśmy działania organizacyjne. Nie było to łatwe ale się udało. Uzyskaliśmy wsparcie finansowe z Senatu oraz
Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta. Duża pomoc uzyskaliśmy z Zespołu Szkół Budowlanych w którego internacie
nasi Rodacy mogli nieodpłatnie mieszkać i korzystać ze stołówki i innych pomieszczeń. Pomoc przyszła także z
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego który udostępnił aulę w bibliotece na spotkanie plenarne. Osiągnięty został także
poza integracją drugi cel spotkań. W pierwszym spotkaniu w 2007 roku uczestniczyły delegacje pięciu Polskich UTW za
wschodnią granicą. Przyjęliśmy zasadę, że na nasze spotkania poza UTW będziemy zapraszać dwuosobowe delegacje z
miast za wschodnią granicą w których są większe środowiska polskie i gdzie jest szansa na utworzenie nowych Polskich
UTW. I to się udało, bo w ostatnim IX Spotkaniu uczestniczyło aż dwanaście UTW. Były to „stare”: z Brześcia, Grodna,
Lwowa oraz „nowo powstałe”: Akademia Trzeciego Wieku z Wilna i Uniwersytety Trzeciego Wieku z Kiejdan, Kłajpedy,
Solecznik, dwa z Grodna, z Dyneburga i Niemenczyna oraz ze Zdołbunowa. We wcześniejszych spotkaniach uczestniczyły
PUTW z Kiszyniowa i z Bielc. Wartość spotkań integracyjnych doceniana jest przez środowiska polskie na Wschodzie,
owocując rozwojem sieci Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. X Jubileuszowe Spotkanie Integracyjne Polskich UTW
odbyło się pod patronatem Marszałka Senatu RP p. Stanisława Karczewskiego, po raz pierwszy z udziałem delegacji PUTW
z Zachodniej Europy w Wiedniu, jednoznacznie wskazując na konieczność rozszerzenia formuły terytorialnej przyszłych
spotkań. Planowane działania w projekcie wynikają z konsultacji potrzeb zgłaszanych przez poszczególne PUTW mającymi
na celu: Umocnienie działalności organizacyjnej i programowej Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Europie oraz
inspiracji do powstania nowych PUTW, służącej wzmocnieniu poczucia więzi narodowej i aktywizacji lokalnych środowisk
polskich i polonijnych w krajach zamieszkania oraz łączności z Ojczyzną. W tegorocznym spotkaniu dołączą do grupy
uczestników Polacy z Rumunii, Czech i Austrii.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Obsługa finansowo – księgowa, obsługa administracyjna, obsługa spotkania przez wolontariuszy, wykłady, przewodnicy,
fotoreportaże, programy artystyczne. Przyjęto stawki godzinowe w wysokości 20 zł. Łączna kwota wkładu osobowego
18.500 zł. Środki własne: materiały biurowe, lokal biurowy, sale wykładowe i na uroczystość otwarcia.
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2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

1. Umocnienie poczucia więzi narodowej z Macierzą.
2. Zapoznanie się z ofertą turystyczną i kulturową Mazur, Nabycie i podzielenie się doświadczeniami teoretycznymi i
praktycznymi z problematyki budowy pozytywnego wizerunku polskiego środowiska w kraju zamieszkania.
3. Nabycie i podzielenie się doświadczeniami teoretycznymi i praktycznymi z funkcjonowania „Karty Polaka”, dobrymi
praktykami rozwiązywania problemów PUTW, służący podwyższeniu kompetencji organizacyjnych i kierowniczych
Polskich UTW w Europie, oraz komitetów założycielskich nowych PUTW. Wymiany doświadczeń i umiejętności w
problematyce ochrony praw mniejszości polskich w poszczególnych krajach europejskich, budowy pozytywnego
wizerunku polskiego środowiska w kraju zamieszkania, problemów i pozytywnych doświadczeń w relacjach z władzami
lokalnymi.
4. Wymiana kulturalna pomiędzy poszczególnymi polskimi środowiskami w różnych krajach Europy.
5. Zapoznanie się z historią miasta oraz funkcjonowaniem współczesnego Olsztyna.

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 Dojazd autokarem do Olsztyna z
Litwy i Łotwy 47 osób 8 500,00 zł 1 000,00 zł 7 500,00 zł

2 Zwrot kosztów dojazdu śr. publ. do
Olsztyna ze Wschodu 3 750,00 zł 0,00 zł 3 750,00 zł

3 Cz. zwrot kosztów dojazdu śr. publ.
do Olsztyna z Zach. 2 500,00 zł 0,00 zł 2 500,00 zł

4 Obsługa spotkania przez
wolontariuszy 8 000,00 zł 0,00 zł 8 000,00 zł

5 Wyżywienie uczestników zza granicy
97osóbx4osobodni 21 340,00 zł 0,00 zł 21 340,00 zł

6 Wyżywienie uczestników z Kraju
15osóbx4osobodni 3 300,00 zł 0,00 zł 3 300,00 zł

7 Zakwaterowanie uczestników zza
granicy 97 osóbx5dób 19 400,00 zł 0,00 zł 19 400,00 zł

8 Zakwaterowanie uczestników z Kraju
15 osóbx5dób 3 000,00 zł 3 000,00 zł 0,00 zł

9 Występ artystyczny na otwarcie 1 200,00 zł 0,00 zł 1 200,00 zł

10 Najem sali na otwarcie 1 500,00 zł 0,00 zł 1 500,00 zł

11 Uroczyste otwarcie –catering kawowy
155 osób 2 325,00 zł 0,00 zł 2 325,00 zł

12 Wieczór w dniu otwarcia – spektakl
artystyczny z dojazdem 2 240,00 zł 0,00 zł 2 240,00 zł

13 Uroczysta kolacja na zamknięcie
spotkania ucz. zza zagr. 8 960,00 zł 0,00 zł 8 960,00 zł

14 Uroczysta kolacja na zamknięcie
spotkania ucz. z Kraju. 1 200,00 zł 0,00 zł 1 200,00 zł
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Upominki regionalne i mat. konf. dla

ucz. zza granicy 2 910,00 zł 0,00 zł 2 910,00 zł

16 Wieczór w dniu otwarcia – spektakl
artystyczny ucz. z Kraju 300,00 zł 0,00 zł 300,00 zł

17 Zespół muzyczny na uroczystej kolacji
na zamkn. spotk. 800,00 zł 0,00 zł 800,00 zł

18 5 wykładów specjalistycznych najem
sali 1 500,00 zł 0,00 zł 1 500,00 zł

19 Materiały konferenc, zaproszenia,
karty ucz, plakaty 800,00 zł 0,00 zł 800,00 zł

20 Przerwa kawowa w trakcie wykładów 776,00 zł 0,00 zł 776,00 zł

21 Fotoreportaż i wystawa foto z
jedenastu spotkań 2 500,00 zł 0,00 zł 2 500,00 zł

22 Wieczór „…żeś Polak mieszkaniec
Europy wyst. Cz. PUTW 2 000,00 zł 0,00 zł 2 000,00 zł

23 Catering podczas Wiecz. „…żeś Polak
mieszk Europy zagr 6 272,00 zł 0,00 zł 6 272,00 zł

24 Catering podczas Wiecz. „…żeś Polak
mieszk Europy kraj 1 232,00 zł 0,00 zł 1 232,00 zł

25 Dojazd autokarami do Mikołajek 1 500,00 zł 0,00 zł 1 500,00 zł

26 Rejs statkiem wycieczkowym 4 400,00 zł 0,00 zł 4 400,00 zł

27 Obiad po rejsie uczestn. zza granicy z
opiekunami i pilot. 7 056,00 zł 0,00 zł 7 056,00 zł

28 Obiad po rejsie uczestn. z Kraju z
opiekunami i pilot. 945,00 zł 0,00 zł 945,00 zł

29 Panel dyskusyjny „Jak budować
pozyt. wizer. pol. środ.” 800,00 zł 0,00 zł 800,00 zł

30 Zwiedzanie obiektów muzeum
„Nowoczesn” Olsztyna 450,00 zł 0,00 zł 450,00 zł

31 Zwiedzanie Olsztyna w grupach z
przewodnikami 450,00 zł 0,00 zł 450,00 zł

32 Obsługa finansowo – księgowa (1
osoba) 3 200,00 zł 0,00 zł 3 200,00 zł

33 Papier, toner, telefon, koszty
korespondencji 500,00 zł 0,00 zł 500,00 zł

34 Obsługa administracyjna 1 600,00 zł 0,00 zł 1 600,00 zł

Koszty ogółem: 127 206,00 zł 4 000,00 zł 123 206,00 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;
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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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