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`-' UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADAN IA PUBLICZN

POUCZENIE co do sposobu wypełniania ofeily:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnje z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. : „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawłdbwą. Przykład: .pcttc=.i:3ł,'nlepobLeranLo*..

1. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
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11. Dane oferenta(itów)
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Caritas Diecezji Sosnowieckiej
41 -200 Sosnowiec
ul.  Korczaka 5
Forma prawna:  kościelna osoba prawna
KRS 0000222993
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111. Zakres rzeczowy zadania publicznego

ś-® Gramy dla Mamy Konceri charytatywny
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Przedmiotem zadania jest organizacja Koncertu Charytatywnego na rzecz Diecezjalnego Domu Matki i Dziecka, którego

gwiazdą będzie Anna Wyszkoni.
Misja stworzenia tego miejsca narodziła się z realnych potrzeb. W trakcie naszej pracy wielokrotnie spotykaliśmy kobiety
i dzieci pozbawione dachu nad głową i zagrożone wykluczeniem społecznym. Widząc jak wiele jest potrzebujących matek,
wspólnym nakładem sił stworzyliśmy miejsce, gdzie kobiety znajdujące się w kryzysie i bez środków do samodzielnego
Życia mogą otrzymać pomoc w postaci: mieszkania, posiłków, wsparcia duchowego oraz szybkiej i merytorycznej
pomocy specjalistów. Diecezjalny Dom Matki i Dziecka od początku istnienia udzielił schronienia 73 matkom oraz
106 dzieciom. Od marca br.,w naszym Domu gościmy rodziny ukraińskie tj.3 osoby dorosłe oraz 7 dzieci.
Aby zapewnić ciągłe wsparcie osobom potrzebującym organizujemy niniejszy koncert z którego dochód przeznaczony
będzie na funkcjonowanie tego domu. Dodatkowo ważnym jest fakt, iż koncert charytatywny organizowany przez
nas na stałe wpisał się już w życie cykliczne i kulturalne miasta Sosnowiec.
Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia zostanie zaspokojona potrzeba rozrywki na wysokim poziomie, łącząc
w sobie potrzeby duchowe i potrzebę niesienia pomocy poprzez wparcie działań Caritas Diecezji
Sosnowieckiej. lnformacja o koncercie o ewentualnym dofinansowaniu będzie zamieszczona na materiałach
promocyjnych oraz na portalach społecznościowych.

Koncert planowany jest na 500 osób, a uczestnictwo w koncercie będzie możliwe poprzez zakup biletu-cegiełki,
wpłyv\q/ z biletów -cegiełek będą przekazane na Diecezjalny Dom Matki i Dziecka .
Miejsce realizacji zadania: Sala Koncertowa w Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu przy ul.Wawel 2
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Umoźliwienie wzięcia udziału w
1

dokumentacja fotograficzna,fotorelacjanastronieCaritas Diecezji

koncercie na rzecz Diecezjalnego Sosnowieckiej i mediach
Domu Matki i Dziecka w Sosnowcu społecznościowych, liczba wydanychbiletówcegiełekorazzaproszeń
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Od 2011  roku Caritas Diecezji Sosnowieckiej jest organizatorem koncertu charytatywnego z okazji Dnia Matki na rzecz ,
D iecezjalnego Domu Matki i Dziecka,  ktÓrego celem jest przybliżenie mieszkańc0m naszego regionu wartości
kulturowych znanych i cenionych artystów polskich. Swoją tematyką oraz udziałem gwiazd najwyższego formatu
koncert łączy w sobie realizację potrzeb kulturalnych na wysokim poziomie z ciekawym sposobem spędzania wo nego
czasu wraz z możliwością przekazania środków na Dom oraz świętowaniem Dnia Matki.  Do tej pory w cyklu koncertów

Pt.  ..Gramy dla Mamy"udział wzięli ariyści tacy jak: Marcin Wyrostek, Golec uorkiestra, Krzysztof Krawczyk, Eleni ,
Gang Marcela. Świadczy to o wysokim poziomie organizowanego corocznie przedsięwzięcia, i profesjonalizmie,a
dzięki wieloletniemu doświadczeniu również znajomości tematyki związanej z reaizacją tego typu przeds ięwzięć

(organizacja, promocja, konferansjerka,działania towarzyszące -wystawa, aukcja charytatywna).
W latach 2020-2021  konceriy nie odbyły się ze względów pandemicznych, w tym roku powracamy do tego

przedsięwzięcia, które na stałe wpisałosię w cykliczne wydarzenia kulturalne naSZego miasta.

Vlll koncert odbył się 27 maja 2019 roku w Sali Koncertowej przy Zespole Szkół M uzycznych w Sosnowcu z udziałem
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zespołu Gang Marcela
Vll koncert odbył się 28 maja 2018 roku w Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu z udziałem Eleni.
Vl koncert odbył się 22 maja 2017 roku w Sali Konceriowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu z udziałem
grupy muzyczno teatralnej Bodo Cafe
V koncert odbył się 23 maja 2016 roku w Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu z udziałem
Krzysztofa Krawczyka.
lv koncert odbył się 25 maja 2015 roku w Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu z udziałem
zespołu Golec uorkiestra.
111 koncert odbył się 26 maja 2014 roku w Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu z udziałem
Marcina Wyrostka.
11 koncert odbył się 27 maja 2013 w roku w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu z udziałem Ewy Tracz oraz
ks. Pawła Sobierajskiego przy akompaniamencie Mirelli Malorny.
1 koncert odbył się 19 listopada 2011  roku w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu z udziałem Ewy Urygi.

lv.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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V. Oświadczenia

Oświadczam(my), ż®:

1.   proponowane zadanie publiczne będzie realLzowane wylącznie w zakresie działalności pożytku pubHcznego
oferentaffi

2.   pobieranie świadczeń pieniężnych będzie sĘ odbywać wyląęznie w ramach prowadzonej odpłatnęj działalności
pożytku publicznego;

3.  oferent/efeiFenei składąjąęy niniejszą ofertę nie zalega(-ją)ła:cga(ią)t) z opłacaniem należności z t)Aułu
zobowązań podatkowych ;

4.  oferent/efeFeflei składąjąęy niniejszą ofertę nie zalega(-ją)Ła:cga(ią)t) z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5,  dane zawarto w częóc] 11 nlnlojszej oferty są zgodno z Krajowym Re|esdom Sqdowym/wiaćclL,.,ą c`,',idęri_ę;ąj
6.  wszystkie infomaQje podane w ofćrcie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7.  w zakresie związanym ze sktadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły

--------- _   i  -----`      ---.

2Ń  Oti. b.2'Ł (

Przyplsy
1.   Rodzaj zadania zawiera się w zakre§ie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

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