
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 5f9e-bb4f-cca4

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 Pracownia Słów Ważnych

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2017-11-06 Data

zakończenia 2017-12-05

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

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Łukasz Ślusarczyk, adres e-mail: lukasz.slusarczyk@mbp.olsztyn.pl,
telefon: 89 535 30 80, strona internetowa: http://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
Pracownia Słów Ważnych to przedsięwzięcie adresowane do mieszkańców Olsztyna, które zakłada organizację
różnorodnych wydarzeń o wysokich walorach artystycznych oraz działań z zakresu kultury i sztuki. Kluczowym zadaniem
projektu będzie uwrażliwienie ludzi na wagę wypowiadanych słów oraz ukazanie ich różnej interpretacji na płaszczyźnie
literatury, muzyki czy też sztuki wizualnej.
Pracownia Słów Ważnych to przedsięwzięcie cykliczne, realizowane w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną. W tym
roku odbędzie się pod hasłem „Słowo o przyszłości. Dziedzictwo wyobraźni”.
Organizatorzy poprzez zaproponowanie odbiorcom interdyscyplinarnego programu, mają zamiar poszerzyć kompetencje
w dziedzinie percepcji i tworzenia sztuki. Z udziałem ekspertów oraz autorytetów z dziedziny literatury i świata nauki
mieszkańcy Olsztyna będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach stymulujących kreatywność oraz wspierających
umiejętności związane z twórczym myśleniem.

Program przewiduje m.in. następujące wydarzenia:
- dyskusja dla grup zorganizowanych pt. "Przyszłości wyobrażone". Prowadzenie: Krzysztof Dąbkowski i Łukasz Ślusarczyk z
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Z udziałem ekspertów ( m.in. znawca literatury fantasy, naukowiec z Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego, pracownik Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego). Dyskusji będzie
towarzyszyć performance tj. tworzenie plastycznej wizji przyszłości przez artystów plastyków,
- spotkanie pt. „ Sztuczna Inteligencja - rzeczywistość i wyobrażenia” z udziałem ekspertów w dziedzinie nauki i literatury,
- minimum jedno spotkanie autorskie z pisarzem fantasy (np. z Wojciechem Orlińskim, Maciejem Parowskim),
- projekcje filmowe wraz z dyskusją na temat filmów,
- prezentacja projektu Slavic Monsters,
- warsztaty dla dzieci w Multicentrum: "Programowanie Słowami" oraz " Muzyka przyszłości" ( warsztaty w oparciu o
programy muzyczne oraz przy użyciu robotów Ozobot, zajęcia dla grup zorganizowanych),
- wystawa okładek książek z gatunku fantasy i SF,
- fotobudka, czyli zaaranżowana przestrzeń ze scenografią w stylu SF

Projekt zakłada współpracę instytucji: Miejska Biblioteka Publiczna, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium
Astronomiczne oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
Przewidywana ilość odbiorców działań- ok. 700 osób.

Cel realizacji zadania
Cel główny:
Rozwinięcie kompetencji wśród mieszkańców Olsztyna i okolic w dziedzinie percepcji i tworzenia sztuki, poprzez
zorganizowanie interdyscyplinarnego wydarzenia z zakresu edukacji kulturalnej w postaci Pracowni Słów Ważnych.

Cele szczegółowe:
• Stworzenie możliwości mieszkańcom w uczestniczeniu w zajęciach stymulujących kreatywność oraz wspierających
umiejętności związane z twórczym myśleniem.
• Wykształcenie nawyków świadomej i krytycznej percepcji sztuki.
• Kształtowanie poczucia, że sztuka, literatura oraz kreatywność są stałym elementem życia.
• Zaspokojenie realnych potrzeb mieszkańców w kontekście umiejętności odbioru sztuki.
• Przełamywanie barier i schematów w działaniu oraz myśleniu.
• Stworzenie przestrzeni dla twórczych działań.
• Umożliwienie integracji przedstawicielom różnych grup społecznych.
• Stworzenie platformy umożliwiającej współpracę ekspertów oraz różnych instytucji edukacyjnych i
kulturalnych.
• Podnoszenie kompetencji, umiejętności, wiedzy i doświadczeń w zakresie działań artystycznych
wśród mieszkańców Olsztyna.

Miejsce realizacji zadania
Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej: Planeta 11 ( al. Piłsudskiego 38) oraz Multicentrum (ul. Limanowskiego 8)

Grupa odbiorców zadania
Niniejszy projekt adresowany jest do mieszkańców Olsztyna i okolic bez względu na płeć, statut materialny czy miejsce
zamieszkania. Z działań skorzystają przede wszystkim osoby dorosłe oraz młodzież. Warsztaty organizowane w
Multicentrum adresowane będą do dzieci.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Członkowie Stowarzyszenia w ramach wkładu osobowego zobowiązują się do: organizacji spotkań, obsługi fotograficznej,
przygotowania zaplecza technicznego, obsługi medialnej oraz prowadzenia dokumentacji. Kosztem osobowym po stronie
Stowarzyszenia jest również konferansjerka.
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2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Głównym rezultatem projektu będzie edukacja kulturalna mieszkańców owocująca zwiększeniem kompetencji w zakresie
tworzenia i odbioru sztuki.

Pozostałe rezultaty to:
- uwrażliwienie społeczności lokalnej na kulturę słowa,
- upowszechnienie wiedzy na temat literatury fantasy,
- rozwój praktycznych umiejętności artystycznych ,
- nabycie umiejętności pozwalających na podejmowanie dialogu społecznego,
- integracja uczestników przedsięwzięcia, reprezentujących różne grupy społeczne,
- wzbogacenie oferty kulturalnej miasta Olsztyn.

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 niezbędne do realizacji
zadania 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł

2
honoraria dla artystów, ekspertów i
autorów uczestniczących w projekcie

(nie mniej niż 2 osoby)
1 800,00 zł 1 800,00 zł 0,00 zł

3

koszt organizacji spotkań, w tym:
obsługa fotograficzna, przygotowania

zaplecza technicznego, obsługa
medialna i dokumentacja

1 000,00 zł 0,00 zł 1 000,00 zł

Koszty ogółem: 3 000,00 zł 2 000,00 zł 1 000,00 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..............................
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Załączniki:

1. Wyciąg z ewidencji lub inny dokument wymagany papierowo
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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