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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) 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób
13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych
32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

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: Human "lex" instytut, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000450014, Kod pocztowy:
19-300, Poczta: Ełk, Miejscowość: Ełk, Ulica: ul. Juliana Tuwima , Numer posesji: 16A/, Numer
lokalu: 19, Województwo: warmińsko-mazurskie, Powiat: ełcki, Gmina: Ełk, Strona www: , Adres e-
mail: humaninstytut@gmail.com, Numer telefonu: 603321214,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Michał Łebski
 
Adres e-mail: humaninstytut@gmail.com Telefon: 
603321214

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Juchy Soundsystem 2020 – Zażywam Tylko Dźwięków

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.06.2020 Data
zakończenia

29.08.2020

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

I ETAP Działania
przygotowawcze związane z organizacją techniczną wydarzenia.
2020-06-01 – 2020-08-31 - Praca doświadczonych pracowników młodzieżowych z co najmniej 10
osobową grupą młodzieży zagrożonej wykluczeniem wielowymiarowym, która współorganizuje
festiwal. Pracownik przepracuje minimum 5 godzin w miesiącu z młodzieżą pochodzącą z Ełku,
Olecka, Giżycka oraz Starych Juch.
2020-06-01 - 2020-07-30 - Negocjacje oraz podpisanie umów z Zespołami Support, gwiazdami
wieczoru oraz innymi artystami i specjalistami profilaktyki uzupełniającymi obszary
artystycznoedukacyjne naszego festiwalu
2020-06-01 - 2020-07-20 - Ustalenie szczegółów dotyczących wynajmu sceny wraz z nagłośnieniem
oraz zabezpieczeniem medycznym,ochroną i sanitariatami
2020-06-01- 2020-07-20 - Sporządzenie niezbędnej dokumentacji, pozyskanie zezwoleń oraz
wszystkich formalności niezbędnych do zorganizowania imprezy masowej (Policja, Urzędy, Straż,
Sanepid).
2020-06-01 - 2020-07-20 - Zaplanowanie sfery profilaktycznej. Każda z edycji ma silną konotację z
uzależnieniem. W tej edycji skupimy się na problematyce uzależnień i problemów z szeroko
pojętych tym związanych. Stworzymy również obszar do rozmów na temat uchodźców oraz
wielokulturowości
2020-06-01 - 2020-07-20 - Zdobycie Patronatów, Promocja Festiwalu, wywiady w radiu i telewizji,
promocja Facebook, artykuły (dokładny opis poniżej w specjalnie do tego przeznaczonej części)
Filmy promocyjne.

2020-07-01 2020-07-29 - dzień festiwalu 15: 00 - 15:30 Otwarcie festiwalu przez Autorów
wydarzenia oraz Patronów honorowych.
Pokazy artystyczne, zabawy dla dzieci, malowanie wielkoformatowe, warsztaty dla całych rodzin,
warsztaty rozwoju osobistego, konkursy z nagrodami 16: 45 - 17: 45 Debata na temat problematyki
wykluczenia społecznego z elementami problematyki uzależnień 19: 00 - 20: 00 występ suport 20:
00 - 21: 00 /występ I gwiazdy wieczoru/Pokaz sztuki artystycznej 21: 00 - 22: 00 Występ II gwiazdy
wieczoru 22: 00 - Pokaz artystyczny

2020-08-01 2020-08-31 - Etap ten będzie czasem ewaluacji i zbierania uwag oraz podsumowania i
przygotowania planu na następny rok. W tym etapie będziemy zamykać wszystkie kwestie związane
z budżetem oraz formalnościami, po
czym złożymy wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do rozliczenia wniosku. Księgowość jest
niezbędna do prawidłowego rozliczenia projektu

Miejsce realizacji

powiat Ełk, Gmina Stare Juchy, Stadion ,ul. Sportowa

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika
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promowanie zdrowego stylu życia oraz
zabawy bez środków psychoaktywnych

500 osób będzie
uczestniczyła w cyklu
innowacyjnych działań
profilaktycznych podczas
festiwalu Juchy Soundsytem

fotografie

Edukacja z zakresu wiedzy związanej z
profilaktyką

50 osób weźmie udział w
debacie

Fotografie/film

Przekazywanie idei związanej z życiem
bez narkotyków przez autorytety
artystyczne.

Występ artystów połączony
z ideą zdrowego życia bez
narkotyków

Występ 3 osób artystyczny
lub w debacie

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

Charakterystyka oferenta

Fundacja zajmuje się wsparciem dzieci, młodzieży oraz całych rodzin poprzez pracę w środowisku
otwartym włączając w te działania elementy kultury i edukacji poza-formalnej. Swoje Cele
realizujemy zgodnie z działalnością w KRS między innymi: a. Wspieranie zdrowego rozwoju dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz zapobieganie patologiom zaburzającym ten rozwój. b. Promocja
zdrowego stylu życia zwłaszcza sportu i kultury fizycznej, sprzyjających rozwojowi
psychofizycznemu, najgłębszych pasji i marzeń społeczeństwa polskiego w szczególności lokalnego.
c. Profilaktyka problemów, przestępczości i zachowań ryzykownych, takich jak: korzystanie z
narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych; stosowanie przemocy; depresje i
samobójstwa; ryzykowne zachowania seksualne; uzależnienie od hazardu, pornografii, komputera i
internetu; inne problemy i zachowania ryzykowne oraz zachowania wykraczające poza normy
prawne i moralne. d. Rozwój naukowy profilaktyki, zdrowia oraz rozwój zastosowań i innowacji w
tych dziedzinach (w tym: osoby zakażone wirusem HIV, osoby chore psychicznie, osoby
niepełnosprawne, osoby zagrożone demoralizacją i wykluczeniem społecznym itd). e. Rozwój i
wspieranie badań naukowych i naukowo technicznych dotyczących celów fundacji.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

1. Streetworking w Ełku, Olecku i Giżycku od 2014 do chwili obecnej 3. Szkolenia międzynarodowe i
krajowe z zakresu streetworkingu, prelekcje i wykłady z zakresu pracy metodą streetworking: KUL
Lublin, Płock, Kalisz Pomorski, SWPS Warszawa, FRSE Warszawa, Olecko Urząd Miasta, Olsztyn
Urząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Od 2013 do chwili obecnej 4. Wielopoziomowa
resocjalizacja długoterminowa – autorskie programy resocjalizacyjne prowadzone w zakładach
karnych od 2011 do 2013. 5. Szlak Ośmiu Jeździarzy - praca z dziećmi i młodzieżą ze środowiska
zagrożonego demoralizacją - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, data: 2012/2013 6. Ełk
Soundsystem/Juchy Soundsystem - Reggae bez marihuany - działanie z zakresu profilaktyki
uzależnień – 2010-2016 7. Dziurawa Skarpeta - praca w środowisku bezdomnych metodą filmu
dokumentalnego - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji data: 2011-2013 Dziurawa Skarpeta na
emigracji 2016 - 2017 8. Młodzi Dzieciom - budowa placu zabaw dla dzieci przez młodzież ze
środowiska zagrożonego demoralizacją, polsko amerykańska fundacja wolności data: 2010 9. Daj mi
szansę Ja też potrafię – uczestnictwo w programie Urzędu Miasta Ełk dotyczący streetworkingu od
2010 do 2013 10. ECRS – Współtworzenie metodologii jednaj z największych szkół streetworkingu w
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Polsce. 2013 – 2014 11. Międzynarodowe badania z zakresu zakażenia HIV i regulacji nastroju osób
zakażonych. 12. 0d 2014: Poradnictwo psychologiczne, psychoterapeutyczne i psychiatryczne:
zaburzenia psychotyczne, próby samobójcze, zaburzenia zachowania oraz inne z zakresu zdrowia
psychicznego.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Laptopy, aparaty fotograficzne, kamera hd, programy Adobe do obróbki zdjęć, auta potrzebne do
przewozu osób i rzeczy, miejsca typu, sale, świetlice itp., Materiały animacyjne

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Gwiazdy Wieczoru oraz artyści biorący
udział w Wydarzeniu promocyjnym

8000,0    

2. Specjaliści występujący na debacie na
festiwalu

2000,0    

3. Wynajem Sceny i Oświetlenia 2000,0    

4. Obsługa techniczna (ochrona i
zabezpieczenie medyczne)

2000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 14000,0 10000,0 4000,0

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

Załączniki:

1. Potwierdzenie złożenia oferty (obligatoryjny - papierowo)

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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