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Data i miejsce zlożenia oferty
(wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ (-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3
USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 10 WOLONTARIACIE

(Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536)1)
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Kultura, Sztuka, Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

(rodzaj zadania publicznego2))

Magiczny Świat Przyjaźni. Charytatywny Koncert Natalii Schroeder na rzecz osób niepelnosprawnych.

(tytul zadania publicznego)

w okresie od 19.03.2014 do 27.03.2014

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO/wSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGOl)

PRZEZ

Gmina Sosnowiec
(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie



I. Dane oterenta/oferentćw" 3)

1) nazwa Instytut Twórczej Integracji

2) forma prawna."

) stowarzyszenie (x ) fundacja

) kościelna osoba prawna ) kościelna jednostka organizacyjna

) spółdzielnia socjalna ) inna..

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencj:» 0000393362

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia.ś' 24.08.2011

5) nr NIP: 6443494292 nr REGON:242711127

6) adres:
miejscowość: Sosnowiec ul.: Franciszkańska Sa

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: 7) centrum

gmina: Sosnowiec

województwo: Śląskie

kod pocztowy: 41-200

7) 7) tel.: , (32) 291-74-67

powiat: 8) Sosnowiec

poczta: Sosnowiec

e-mail: ina1306@o2.pl

faks: (32) 291-74-67

http.r /www.instytun.eu

8) numer rachunku bankowego: 30191010482519041285510001

nazwa banku: Deutsche Bank PBS s.A.

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów»:

a) Iwona Durek-Sypek

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie.v

Instytut Twórczej Integracji, ul. Franciszkańska Sa, (32) 291-74-67 kom. 5061350 707

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

Iwona Durek-Sypek

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1.Działalność wspomagająca edukację ( PKD 85.60.2)
2.Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z)
3.Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku iosób niepełnosprawnych ( PKD 88.1O.Z)
4.Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)
5.Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)
6.Badania naukowe iprace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych ihumanistycznych ( PKD 72.20.Z)
7. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.8)
b) działalność odpłatna pożytku publicznego
1.sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z
działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy
zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym pobieranie opłat od osób korzystających z działalności organizacji),
(PKD 47.19.Z)
sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego (PKD 47.19.Z)
2.Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
(PKD 85.59.8)
3.Pozostała działalność wydawnicza ( PKD 58.19.2)



13) jeżeli oferent/oferenci» prowadzi/prowadzą" działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców .
b) przedmiot działalności qospodarczej

Nie dotyczy

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy
prawnejlO)

I Nie dotyczy

III.Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1 Krótka charakterystyka zadania publicznego
Przybliżenie postaci piosenkarki - Natali Szroeder szerszej grupie odbiorców w tym również niepełnosprawnych.
Działania integracyjne młodzieży sosnowieckiej. Włączanie uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w życie
kulturalne Sosnowca. Rozwój percepcji muzycznej osób niepełnosprawnych. Koncert charytatywny na rzecz osób z
głębszą i sprzężoną niepełnosprawnością.
Natalia Szroeder - wokalistka. Od dzieciństwa obracała się w kręgach artystycznych. Wychowywała się otoczona
zdarzeniami muzycznymi i teatralnymi. Jużjako dziesięciolatka była aktorką teatru .Dialogus''. Dzięki temu poznała
tajniki teatru inspirującego się tradycją kaszubską. Uniwersalne wartości kultury również nie były jej obce, ponieważ
była uczestniczką parchowskich festiwali teatralnych i muzycznych. Jest inicjatorem różnych zdarzeń o charakterze
kulturalnym. Jednak jej największą pasją okazał się śpiew. Na swojej drodze spotkała wielu wspaniałych artystów
m.in. pianistę Tomasza Stroynowskiego i wokalistkę Weronikę Korthals, z którą realizuje szereg projektów
muzycznych. Brała udział w licznych konkursach wokalnych, w których zajmowała czołowe miejsca.
Ma na swoim koncie występy telewizyjne m.in. w programie "Od przedszkola do Opola" i w koncercie kolęd pt.
"Chwała na wysokości" w TVP2. Śpiew Natalii można usłyszeć w filmie "Między kroplami deszczu", jak również
podczas występów folklorystycznego zespołu kaszubskiego "Modraki". W 2011 roku Natalia wygrała znany
program telewizyjny "Szansa na sukces" śpiewając utwór "Cicha woda" Maryli Rodowicz. Jej debiutancki singiel pt:
"Jane" został Kaszubskim hitem lata. Piosenka utrzymywała się przez wiele tygodni na liście przebojów stacji VIVA
TY. "Jane" pojawiła się również w 4fun.tv, a w radiu RMF FM gościła w czołówce listy przez kilka tygodni. W
ostatnim czasie Natalia oddaje się swej pasji z coraz większym zaangażowaniem. Na najbliższy okres ma szerokie
plany związane z nagrywaniem kolejnych utworów, tak, aby uzbierał się materiał najej debiutancką płytę.

2 Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ch przyczyn oraz skutków

Projekt ma zainicjować długotrwały mechanizm systemowej aktywizacji społecznej.
Promocja kultury musi iść w parze z podejmowaniem działań integracyjnych. Dzieci i młodzież z
niepełnosprawnością intelektualną należą do szczególnej grupy odbiorców zagrożonych marginalizacją
oraz wykluczeniem społecznym. Organizacja koncertu na którym będą gospodarzem spotkania daje
możliwość twórczej realizacji swoich podstawowych potrzeb związanych z aktywnością społeczną oraz
pracą. Przedsięwzięcia tego typu przyczyniają się również do umacniania tożsamości lokalnej, promowania

aszego Miasta i budowania jego pozytywnego wizerunku. Działania takie mają swoje uzasadnienie także
w odniesieniu do Zagłębia Dąbrowskiego, gdzie w ostatnim czasie z dużą dynamiką powstają i rozwijają
się inicjatywy mające na celu kreowanie i kultywowanie tożsamości regionu.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego
Projekt jest adresowany do wszystkich mieszkańców miasta Sosnowca oraz regionu. Szczególną grupą będą osoby
niepełnosprawne wraz z rodzinami.



4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności
ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadaniatu

Niedotyczy

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferentloferencj1) otrzymał/otrzymalin dotację na dofinansowanie inwestycji
związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu, który udzielił
dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacj'?

Nie dotyczy

6 Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji
Zaprezentowanie szerokiej grupie mieszkańców Naszego Miasta Twórczości i możliwości wokalnych Natalii
Szroeder. Promowanie otwartości Naszego Miasta na potrzeby rozwoju wrażliwości kulturowej jego mieszkańców,
w tym mieszkańców z grup zagrożonych marginalizacją. Tworzenie przyjaznych warunków do podejmowania przez
mieszkańców miasta, w tym również osoby niepełnosprawne, swobodnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
Poszerzenie atrakcyjności oferty kulturalnej Sosnowca. Budowanie wrażliwości, potrzeby obcowania ze sztuką,
rozwój kulturalny mieszkańców miasta.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Sala Koncertowa przy Zespole Szkół Muzycznych im. Jana Kiepury w Sosnowcu.

8 Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publlczneqot»
Projekt rozpocznie się promocją kultury muzycznej wśród uczniów Zespołu Szkół Specjalnych oraz
zaprzyjaźnionych placówek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością.
Koncert Natalii Szroeder poprzedzony wystąpieniem zaproszonych gości, w tym przedstawicieli gminy.
Podsumowanie, z uczniami szkoły i podopiecznymi ośrodków wsparcia, koncertu. Omówienie ich wewnętrznych
doznań i przeżyć związanych zarówno ze spotkaniem bezpośrednio z muzykąjak i piosenkarką. Nawiązanie
przyjaźni ze znaną wokalistką.

9. Harmonoqram!"
Zadanie publiczne realizowane w okresie od 19.03.2014do 27.03.2014

Poszczególne działania w zakresie Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za
realizowanego zadania publicznepot" poszczególnych działań działanie w zakresie realizowanego zadania

publicznego



1. Organizacja tygodnia spotkań z muzyką 19.-25.03.2014 Oferent oraz ZSS4 ul Franciszkańska Sa, OOPS i
uczniów ZSS4 i podopiecznych ośrodka SOS ul. Roweckiego 2
wsparcia.

2. Koncert Natalii Szroeder 25.03.2014
3. Podsumowanie i omówienie wydarzenia, 26.03.-2703 Oferent

wizyta wokalistki w ZSS4- spotkanie z fanami. Oferent oraz ZSS4 ul Franciszkańska Sa, OOPS i SOS
ul. Roweckiego 2

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publiczneqor"
Zorganizowanie koncertu Natalii Szroeder. Promocja kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta. Uwrażliwienie społeczeństwa lokalnego na
kulturę. Promocja Sosnowca jako miasta otwartego na kulturę i dostęp do niej wszystkich mieszkańców, bez żadnych wyłączeń.

IV, Kałkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
Lp. Rodzaj kosztóww Koszt z tego z tego Koszt

całkowity do pokrycia z finansowych do pokrycia z
~ (w zł) z wnioskowanej środków własnych, wkładu

..>o:: ~ dotacji (w zł) środków osobowego,
OJ >. z- z innych źródeł, w w tym pracyUJ ~ .~
o o E tym wpłat społecznejc ..>o::

"'O UJ 'm i opłat członków
'~

No "'O adresatów i świadczeń'u c o'Cf) "'O o:: zadania wolontariuszy.2
,~-
N publicznego l?) (w zł)Cf)o (w zł)::<::

I Koszty 5000,00 5000,00 0,00 0,00
merytorycznew
po stronie Instytutu Twórczej t::

o Q)

Integracji a_ uco oo ~o
1) Obsługa techniczna koncertu ~ LO N

II Koszty obsługi20) zadania 100,00 0,00 100,00 0,00
publicznego, w tym koszty o
administracyjne po stronie :;:

o
N

Instytutu Twórczej Integracji o rn
o o

1)Obsługa księgowa projektu o c
o 'O~ ~ ,Qł.

III Inne koszty, w tym koszty 1000,00 0,00 0,00 1000,00
wyposażenia i promocji po
stronie Instytutu Twórczej Integracji

N
'O

o o
1) wolontariat o ~o o

LO N N

IV Ogółem: 6100,00 5000,00 100,00 1000,00

2 P . 'dł f bl''d drzewi ivwane zro a mansowama za arua pu rczneqo
1 Wnioskowana kwota dotacji

5000,00 zł 82 %

2 Srodki finansowe własne":
100,00 zł 1,6 %



3 Srodki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt 3.1-
3.3)11)

O"" ..... zł ........ %
3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publiczneqoto

...... .... zł ........ %
3.2 środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa

lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy
strukturalnych)":

.... ...... zl ...... .%
3.3 pozostałe'?'

........... zl .... " .%
4 Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)

1000,00zł 16,40 %
5 Ogółem (środki wymienione w pkt 1-4)

6100,00 zł 100 %

3 F , dkl h' 'd ł bll h21)mansowe sro I z mnyc zro e pu rcznyc
Informacja o tym, czy

wniosek (oferta) Termin rozpatrzenia - w
Nazwa organu administracji o przyznanie środków przypadku wniosków
publicznej lub innej jednostki Kwota środków został( -a) rozpatrzony( -a) (ofert) nierozpatrzonych do

sektora finansów publicznych (w zł) pozytywnie, czy też nie czasu złożenia niniejszej
został( -a) jeszcze oferty

rozpatrzony( -a)
Nie dotyczy TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Nie dotyczy
V, Inne wybrane informacje dotyczące zadania pubłicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publiczneqo22)

Wolontariusze Fundacji Instytut Twórczej Integracji
Oligofrenopedagodzy ZSS4 oraz DPS ŚDPS.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów» przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Możliwość bezpłatnego wykorzystania nowoczesnej auli w Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu.
Reklama koncertu na własnych oraz zaprzyjaźnionych stronach internetowych.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań
realizowane były we współpracy z administracją publiczną)



Działania promocyjne dot "Bitwy na Głosy" z udziałem Ewy Farny

4, Informacja, czy oferent/oferenci'' przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa wart, 16 ust.
7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nie

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oterentów»;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy [706tel'af1ie/niepobieranie11 opłat od adresatów zadania;
3) oferent/oferenci» jest/są» związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia", ",} ..,o.:3?" W,,{Y, ~..,"';
4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne
oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Oz, U, z 2002 r. n 101, poz. 926, z
póżn. zm.):

5) oferent/of8f8-A.Gi1) składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/z-ale§af-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne!':

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencjąu;
7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

,~ 1PlJE···
···········~·~··Trk

(podpis osoby upoważnionej lub
podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta/oferentów' l)

Załączniki:
1) Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji241,
2) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego

Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu
oferenta(-ów),

Poświadczenie złożenia oferty25)
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1) Niepotrzebne skreślić.
2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie.
3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.
4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie

obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.
6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.
7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nieobowiązkowe. Należy wypełnić, jeżeli zadanie publiczne proponowane do

realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.
8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.
9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić, jeśli zadanie ma być realizowane w

obrębie danej jednostki organizacyjnej.
10) Należy określić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty

wspólnej.
11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.
12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej - należy wskazać dokładny podział działań w ramach

realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.
13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań

planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych
tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.
15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego - czy będą trwale oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do

rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.
16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.
17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.
19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.
20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem działań o

charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu.
21) Wypełnienie fakultatywne - umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy,

stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i
ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie
oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W
przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.
24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
25) Wypełnia organ administracji publicznej.


