
1.  Organ administracji publicznej, do którego Prezydent Miasta Sosnowca
adresowana jest oferta

2.   Rodzaj zadania publicznegol) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

11. Dane oferenta(itów)

1.  Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby,
strona www, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu

Fundacja "Dr Clown"
03468 Warszawa
Jagiellońska 58/128a
Forma prawna: fundacja
KRS 0000024181

2.  Dane osoby upoważnionej do składania
`h/yjaśnień dotyczących oferiy (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)
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111. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1.  Tytuł zadania publicznego Wydruk i promocja bajki "Tajemnica skradzionych zabawek"

2.  Termin realizacji zadania publicznego2)
Datarozpoczęcia 2021-04-21

Datazakończenia 2021-07-18

3.  Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Celem projektu jest wydruk książki w nakładzie ok. 3500 sztuk i jej promocja.  Wolontariuszki Fundacji „Dr Clown" OddziałSosnowiecnapisałyioprawiłygraficznieksiążkępt.„Tajemnicaskradzionychzabawek".Książkajestjużpokorekciei

złożenlu.
Bajka przeznaczona dla dzieci w wieku 4-9 lat opowiada historię zabawek, które zniknęły, ale za nią kryje się opowieść o
emocjach, sile przyjaźni i magii, inspirowana pracąwolontariuszy na oddziałach szpitalnych.
Książka będzie nieodpłatnie rozdawana dzieciom na oddziałach pediatrycznych w Sosnowcu, dzieciom z
niepełnosprawnościami oraz mieszkańcom Sosnowca.BajkapowydrukubędziepromowananaFacebookuoraz wydarzeniami na terenie Sosnowca. W zależności od sytuaciiepidemicznej,chcemyzorganizowaćnażywolubon-linespotkanieautorskie,miejskągręterenowądladzieci,konkursdla

dzieci ze szpitali pediatrycznych podlegających lokalnemu oddziałowi Fundacji "Dr Clown". Koszty związane z organizacią
tych wydarzeń pokryje Fundacja.

4.  Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezu]tatu
Planowany poziom osiągnięciarezultatów(wartośćdocelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /żródłoinformacjioosiągnięciuwskażnika

Wydruk bajki w kolorze 3500 sztuk Faktura, wydrukowane książki

Promocja na Facebooku 1 faktura, reklama

Promocja publikacji przezorganizacjęspotkaniaautorkiego
1 Zdjęcia/rejestr video wydarzenia

5.  Krótka charakterystyka oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów,
które będą \^rykorzystane w realizacji zadania

Jesteśmy Fundacją  która ma duże dośjednostkachspecjalnych,atakżepodczliczneprzedstawieniateatralne,spotkawolontariuszewykazywalisięjużtwórcwiadczenie w animacji z dzjećmi, pracujemasdużychimprezplenerowych.Naszadziniazksiążką,konkursyliterackieiplastyczzościąliteracką,tworzączbiorypoetyckieiy głównie w szpitalach pediatrycznych iałalnośćjestwszechstronna.Tworzymynedladzieciimłodzieży.Nasizbioryszaraddladzieciidorosłych,

wydane w wersji drukowanej.

lv.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji
Z innychżródeł

1 Promocja projektu na Facebooku 300,00 zł

2 koszt wydruku 9 000,00 zł
'

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania
9 300,00 zł 9 300,00 zł 0,00 zł
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V. Oświadczenia

Oświadczam(my), że:

1.   proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta"

2.   pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności
pożytku publicznego;

3.  oferent/efefefle+ składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)Ła:cga(ią)4 ) z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych ;

4.  oferent/ófefffi+ składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)±a:cga(ją)` ) z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

!.  dane ząyąh.e w części 11. niniejszęj oferiy są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym`,`,'łaśc:-,.,. ą c`,.,. idcr.cją;
6.  wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7.  w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyly
stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

s ZarządtJ

Agata Bednarek
ł{RS 0000024 i81

Fundacja ''Dr Clown"
ul   Jagie,lł'i)ńska  58/128A

03-4{Sc}  Warszawa
tel..  022 854  05 0i-02

REGON oi602;'€j2NIP52r.jo.20.963Rc2a~

dpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów

30.   03.    2021

Przypisy
1.   Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w ari. 4 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności poźytku publicznego i o

wolontariacie (Dz.  U. z 2018 r.  poz. 450, z późn. zm.).
2.   Termin  realizacji zadania  nie moźe być dłuższy niż 90 dni.
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