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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Zarząd Powiatu Ełckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

II. Dane oferenta(-tów)

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

Nazwa: Fundacja Jest Ok!, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000598099, Kod pocztowy: 41-300, Poczta: Dąbrowa
Górnicza, Miejscowość: Dąbrowa Górnicza, Ulica:Majakowskiego, Numer posesji: 33, Numer lokalu: 38, Województwo:
śląskie, Powiat: Dąbrowa Górnicza, Gmina:m. Dąbrowa Górnicza, Strona www: , Adres e-mail: biuro.fundacja@jestok.eu
, Numer telefonu: 343610020,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 41-500, Poczta: Chorzów, Miejscowość: Chorzów, Ulica:Mazurska, Numer posesji: 2, , if
(!String.IsNullOrWhiteSpace(item.AdresKorespondencyjny.NumerLokalu)) { Numer lokalu: 5, } Województwo: śląskie,
Powiat: Chorzów, Gmina:m. Chorzów,
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Robert Klimann
 
Adres e-mail: robert.klimann@jestok.eu Telefon: 791383344

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Kultura i Sztuka. Uwolnij Słowa – Warsztaty pisania o kulturze i sztuce z
wykorzystaniem blog sfery

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.10.2019 Data
zakończenia

15.12.2019

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

Projekt ma długoterminowe zadanie inspirowania uczestników do:
- Zgłębiania materii związanej z kulturą i sztuką i kodem kulturowym oraz rozumienia ich roli, jako łącznika
międzypokoleniowego oraz nośnika wartości uniwersalnych.
- Twórczej ekspresji literackiej, której pokłosie mają stanowić autorskie teksty i foto blogi.
- Dostrzeżenia potencjału tematyki związanej z kulturą i sztuką, jako sposobu na zaistnienie w sieci.
- Zapoznania się z warsztatem blogera wykorzystującym język pisarski oraz przekaz audio - wizualny (film, zdjęcia).

Poznanie technicznej strony tworzenia bloga.
Projekt realizowany będzie w systemie zajęć warsztatowych.20 uczestników - 4 h warsztatów plus opieka po warsztatowa
w utrzymaniu blogów przez Fundacje JEST OK. Blog będzie promowany przez Fundacje w mediach jako dzieło z
przeprowadzonych warsztatów. Wszyscy uczestnicy będą mogli uczestniczyć w stałym kontakcie z fundacja poprzez
portale społecznościowe i na grupie warsztatów w Facebooku.

Projekt ma zakończyć się nie tylko przeszkoleniem uczestników w tematyce kultury i sztuki ale również technicznie dać im
możliwość zaistnieć w blogo sferze.

Cele projektu to :
- Pisania blogów na temat kultury i sztuki. Kreatywne zajęcia z werbalizacja swoich przemyśleń na temat sztuki i kultury.
- Warsztaty tworzenia filmów i zdjęć na temat kultury i sztuki z wykorzystaniem ich na blogach.
- Wykład metodologiczny dotyczący sposobu odnajdywania inspiracji (poszukiwania tematów) oraz tworzenia
poprawnych pod względem językowym, technicznym i merytorycznym blogów o kulturze i sztuce.
- Przeszkolenie

Miejsce realizacji

Szkoła średnia lub podstawowa wybrana po otrzymaniu dotacji z terenu darczyńcy.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Zapoznanie uczestników projektu z koncepcją
pisania w internecie. Pisania z uwzględnieniem
obrazów, filmów i specyfiki prostoty tekstów w
swojej budowie wymuszających zwięzłość
wypowiedzi i świadomości językowej.

20 osób uczestników warsztatów.
Każdy z uczestników ,który ukończy
warsztaty znajdzie min. jeden z
tematów o kulturze i sztuce

1. Stworzenie po koniec
warsztatów przez każdego z
uczestników kończących warsztaty
min. jednego tematu na blogu o
kulturze. Stworzenie jednego
wspólnego bloga o kulturze i
sztuce.
2. Lista obecności na warsztatach.

Warsztaty techniczne wykorzystania narzędzi
sieci takich jak Blogi, portale społecznościowe,
you toube do tworzenia własnych dzieł,oraz
lokalnych działań w mieście. Umiejętność
opisywania ich oraz promowania. Warsztaty
mają uwzględnić techniczne aspekty budowy
blogów, tworzenia filmów i promocji

20 osób uczestników warsztatów.
Posty jakie zostaną stworzone w
czasie warsztatów zostaną
wzbogacone min. Jednym filmem
na portalu You Toube oraz
zdjęciami min. 3 na pisanym poście
na temat kultury i sztuki.

1. Stworzenie po koniec
warsztatów przez każdego z
uczestników kończących warsztaty
min. jednego tematu na blogu o
kulturze i sztuce. Każdy temat
będzie posiadał zdjęcia, oraz filmy.
2. Lista obecności na warsztatach.

Poznanie praktycznych umiejętności szukania
tematów o kulturze i sztuce lokalnie.

20 osób uczestników warsztatów. Lista obecności na warsztatach.

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
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Charakterystyka oferenta

Fundacja promuje nowoczesne technologie edukacyjne. Pomagamy zwiększyć umiejętności młodzieży oraz osób starszych
i seniorów w wykorzystaniu nowoczesnych technologi walcząc w ten sposób z wykluczeniem cyfrowym.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

1. Wygrana VI EDYCJI PROGRAMU „Decydujesz, pomagamy” Fundacji Tesco. Program Akademia Nowoczesnej Technologi
" Lepszy start w przyszłość"
2. Code Lab "Zaprogramuj sobie przyszłość". Nauka programowanie z wykorzystaniem robotów programowalnych. Projekt
podpisany z Fundacja TechSoup.
3. "Czym skorupka za młodu nasiąknie". Poszerzenie wiedzy o środowisku naturalnym poprzez stworzenie ogródka
metrologicznego w Szkole Podstawowej nr. 33 w Częstochowie oraz konferencja na temat ochrony środowiska Projekt w
temacie " Tu mieszkam tu zmieniam" z Fundacja Santander.
4. " Zwolnij, dostosuj prędkość, dojedz bezpiecznie" Promowanie bezpieczeństwa drogowego przy wykorzystaniu
spektaklu teatralnego

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

1. Własne fundacji.Pracownicy i wolontariusze uczestniczący w :organizacji projektu, prowadzeniu warsztatów oraz
księgowośći,
2. Auto Fundacji w celu transportu.
3. Obsługa techniczna programu( utrzymanie blogów, komputerów, oprogramowania, warsztatów)
4. Wynajem 10 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem niezbędnym do działania.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Wynajem 10 szt. komputerów, 3000,0    

2. Obsługa informatyczna 500,0    

3. Koszty podroży i wyżywienia 500,0    

4. Wydruk materiałów edukacyjnych do
warsztatów dla każdego uczestnika.

500,0    

5. Koszty prelegentów i prowadzących warsztaty 1100,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5600,0 4500,0 1100,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-
tów);

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

3) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;

4) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
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, złożyły
stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

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 (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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