
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: . (

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych potach, zgodnie z instrukcjami umieszczanym przy
poszczególnych polach
oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdką, np,: „pobieranie*/niepob!eranie*" oznacza, że natęży skreśłtó niewłaściwą ló<jipowjedż,

pozostawiając t"
prawicHową. Przykład: „pobieFanie*/niepob iera nie*".

t. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

l Burmistrz Drezdenka

2. Rodzaj zadania publicznego1 ł Mały Grant - Wsparcie finansowe działalności w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Drezdenko

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, numertelefonu

Fundacja AIDER Niesiemy Pomoc
Plac Wolności 13/1
66-530 Drezdenko
KRS: 0000742837
REGON 380881960

2. Dane osoby upoważnionej do składania

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, :

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Festiwal Literacki Słowa na Puszczy

Data
S 2. Termin realizacji zadania publicznego*"' 5 Tnmoc.y.eci.

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

01.10.2020. Data
zakończenia

130.10.2020.

l Festiwal Literacki Słowa na Puszczy, wyrósł z cyklu Drezdenecka Scena Literacka, jako cykliczne przedsięwzięcie

sartystyczne. Spotkania autorskie, promocja książek, zarówno poetyckich jak i prozatorskich, rozmowa moderowana z
jautorami, oprawa muzyczna oraz plastyczna, przyzwyczaiły wielu odbiorców kultury, nie tylko miasta i gminy
E Drezdenko, ale także wielu okolicznych miejscowości, do ciekawych i niebanalnych spotkań. Dotychczas zrealizowane

Jzostafy 4 edycje Festiwalu o charakterze ogólnopolskim. Od samego początku, od pierwszej edycji, drezdenecki
(Festiwal Słowa na Puszczy, oceniany jest bardzo wysoko przez krajowe środowisko literackie, przez bywalców i
l organizatorów podobnych wydarzeń w kraju. Doceniana jest zarówno organizacja jak i atmosfera, na którą wpływa wiele
lczynników: aktywny i liczny udział odbiorców, interesujący i zróżnicowany dobór gości, klimat miasta Drezdenka oraz
|obu promowanych przez wydarzenie Puszczy: Drawskiej i Noteckiej. Tegoroczna edycja Festiwalu, piąta z kolei,
l realizowana będzie w październiku 2020 roku na terenie Drezdenka. Jest to wspólne przedsięwzięcie przygotowane
l przez grupę nieformalną - Grupę Literacko-Artystyczną Lubdrzeń i Teatr Kotłownia, organizację pozarządową -
l Fundację Aider Niesiemy Pomoc oraz przez miejską instytucję kultury - Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. ks.
l Józefa Tischnera. Festiwal poprzedzony zostanie 6 lekcjami literackimi, realizowanymi przez wolontariuszy - poetów z

l młodzieżą drezdeneckich szkół podstawowych. Miejscem realizacji zadania będą pomieszczenia Teatru Kotłownia oraz
l Biblioteki PubfJcznej. Wkładem Fundacji w imprezę będzie organizacja 6 lekcji literackich, 4 spotkań autorskich oraz

i druk plakatów i przypinek, promujących wydarzenie.



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. póz. 450, z późn. zm.).

2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezuttatu

Wieczory autorskie (poezja) - dwa
spotkania

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość

docelowa)
Dwa spotkania

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Udział i zadowoienie Publiczności, opinia
uczestników

Wieczory autorskie (proza) - dwa
spotkania

l Dwa spotkania

Promocja programu (plakaty i przypinki)

Lekcje literackie - sześć spotkań

Udział i zadowolenie Publiczności, opinia
uczestników

Plakaty i przypinki ! Promocja wizualna przedsięwzięcia, udział i
|zadowolenie Publiczności, opinia
E uczestników

Sześć lekcji Udział i zadowolenie młodzieży oraz
nauczycieli, opinia uczestników

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

będą
wykorzystane w realizacji zadania

Fundacja Aider Niesiemy Pomoc, od kilku sezonów współuczestniczy przy realizacji cyklicznych
spotkań autorskich pn. Drezdenecka Scena Literacka, przygotowując oprawę plastyczną, catering,
plakaty i zaproszenia. Fundacja patronuje Grupie Literacko-Artystycznej Lubrzeń, działającej przy
Teatrze Kotłownia. Lubdrzeń skupia miejscowych literatów, plastyków, grafików i fotografików. W
roku 2019 Fundacja pozyskała dotację z Urzędu Miejskiego w Drezdenka na realizacje 4. Festiwalu
Literackiego Słowa na Puszczy. Wolontariusze Fundacji zarówno moderują spotkania autorskie jaki i
opiekują się gośćmi Festiwalu, prezentując walory historyczne i atrakcje turystyczne naszego
regionu. Fundacja była organizatorem spotkania autorskiego w ramach Drezdeneckiej Sceny
Literackiej z Pawłem Konyo Konnakiem i Piotrem Bruśkiem z Gdańska. Ponadto Fundacja była
realizatorem Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szansę 2019, pn. „Stara Kotłownia -
wielki Teatr", której uczestnikami była młodzież naszej gminy w wieku 13-19 lat. Fundacja była także
inicjatorem kilku akcji charytatywnych oraz społecznych. W styczniu 2019 roku byliśmy
organizatorem zgromadzenia spontanicznego, poparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz
Prezesa Fundacji WOSP - Jurka Owsiaka, które odbyło się na Placu Wileńskim.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp.

1.

2-

3.

4.

5.

Rodzaj kosztu

Koszt 1 - wieczór autorski (poetycki)

Koszt 2 -wieczór autorski (poetycki)

Koszt 3 - wieczór autorski
(prpzątoTski)
Koszt 4 - wieczór autorski
(prozatoreki)
Koszt 5 - druk plakatów i przypinek

Suma wszystkich kosztów realizaqi zadania

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

Wartość
PLN

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

500,00

Z dotacji

4500,00

Z innych

źródeł

o

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 niniejsza ofertę nie zalega(-ją)* / zafega(-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 i! niniejszej oferty są zgodne 2 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 oferentów)
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