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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 "W każdej seniorce drzemie bogini"

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2017-11-02 Data

zakończenia 2017-11-30

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: Fundacja Laurentius
forma prawna: fundacja
KRS: 0000100948
adres siedziby: Hozjusza 19, 11-041 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: katarzyna.zbrzyzna@laurentius.pl, telefon: 89-522-13-04,
numer faksu: 89-522-13-01, strona internetowa: www.laurentius.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Katarzyna Zbrzyzna, adres e-mail: katarzyna.zbrzyzna@laurentius.pl,
telefon: 89 522 13 04

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 publiczne proponowane do realizacji to wystawa zdjęć uczestniczek zajęć Dziennego Domu Senior-Wigor
LAURENTIUS pt. "W każdej seniorce drzemie bogini" . W ramach zajęć uczestniczki DD Senior-Wigor LAURENTIUS miały
możliwość skorzystania z profesjonalnej sesji zdjęciowej pt. "Dojrzałe Boginie". Sesja zdjęciowa poprzedzona została
szeregiem spotkań z psychologiem, których głównym celem była poprawa jakości życia seniorek oraz walka z depresją
wieku dojrzałego. W trakcie tej sesji uczestniczki wcieliły się w wybrane przez siebie boginie greckie. Rezultatem tego
zadania są zdjęcia seniorek na tle bajkowych pejzaży. Celem edukacyjnym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy na
temat mitologii starożytnej Grecji. Każda uczestniczka wcielająca się w boginię poznawała mity z nią związane, odświeżała
sobie wiedzę na temat historii starożytnej. Utożsamiając się z wybraną boginią podnosiła swoją samoocenę. Nabyta w
trakcie tych zajęć wiedza kulturowa poprawi ich samopoczucie i jakość życia, pozwoli dzielić się nią z innymi uczestnikami
wystawy, rodzinami, bliskim i znajomymi. W trakcie wystawy zaplanowany jest również wykład pt. "Radość życia seniora"
którego celem edukacyjnym jest wskazanie uczestniczącym w wystawie seniorom odnajdywania w najprostrzych
czynnościach dnia codziennego radości, spokoju i zadowolenia.Celem integracyjnym projektu jest odzyskanie umiejętności
integracji z otoczeniem, adaptacji do nowych warunków, odzyskanie zaufania i wiary we własne siły. Cel ten zostanie
zrealizowany dzięki publicznej i otwartej wystawie zdjęć z sesji w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie. Odbiorcami
wystawy będą uczestnicy Dziennego Domu Senior-Wigor LAURENTIUS, ich rodziny, przyjaciele, sąsiedzi, znajomi. Dzięki
współpracy z Olsztyńską Radą Seniorów odbiorcami projektu będą również inni seniorzy mieszkający w Olsztynie.

Cel realizacji zadania
Celem zadania jest walka z wykluczeniem społecznym seniora, przeciwdziałanie depresji, odbudowanie poczucia własnej
wartości u kobiet powyżej 60. roku życia, podkreślenie atrakcyjności seniorek w bliskim otoczeniu. Ponadto zadanie ma
podnieść zadowolenie z życia , a uzyskana wiedza poszerzyć krąg zainteresowań i otworzyć się na nowe znajomości.

Miejsce realizacji zadania
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

Grupa odbiorców zadania
Mieszkańcy Olsztyna , seniorzy i seniorki, ich rodziny, przyjaciele, znajomi.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Przy współpracy z wolontariuszami zostaną przygotowane zaproszenia dla gości oraz plakaty informacyjne. Wolontariusze
przygotują słodki bufet na wystawę oraz dekoracje stołów z poczęstunkiem w trakcie wystawy. Do zadań wolontariuszy
należeć będzie zaopatrzenie oraz sprzątanie po wystawie.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Zadanie publiczne ma zapobiegać wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałać depresji wieku senioralnego. Dzięki temu
projektowi seniorzy zaspokoją potrzebę edukacyjną i integracyjną. Projekt ten będzie miał na celu spowodowanie
większej otwartości seniorów na nowe doświadczenia, pozwoli spotkać nowych ludzi oraz nawiązać nowe znajomości.
Poprzez wystawę oczekujemy, że seniorki odbudują poczucie swojej wartości i podniosą swój prestiż w gronie
najbliższych.

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 koszt oprawienia zdjęć na wystawę 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

2

woda,napoje,serwetki,jednorazowe
sztućce,jednorazowe

talerzyki,jednorazowe kubeczki
,obrusy,

100,00 zł 100,00 zł 0,00 zł

3 moderowanie pokazu- wystawy 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł
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4
koszty obsługi administracyjnej

projektu- przygotowanie i obsługa
wystawy

300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

5

obróbka graficzno - artystyczna
fotografii wraz z wydrukiem i
oprawieniem zdjęć dla 12

uczestniczek

1 200,00 zł 1 200,00 zł 0,00 zł

6

wolontariat - obsługa transportowa
projektu,przygotowanie słodkiego
bufetu na wystawę,przygotowanie

graficzne zaproszeń,dekoracje stołów
z poczęstunkiem w trakcie

wystawy,sprzątanie po wystawie

600,00 zł 0,00 zł 600,00 zł

Koszty ogółem: 3 600,00 zł 3 000,00 zł 600,00 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 (złożony również elektronicznie)

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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