UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Gmina Jarocin

2. Tryb, w którym złożono ofertę

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1)

16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

4. Tytuł zadania publicznego

Prezentacje Plastyczne i Teatralne - XIV Przegląd Twórczości Osób
Niepełnosprawnych - Jarocin 2017

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2017-05-01

Data
zakończenia

2017-07-28

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
nazwa: Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych OPUS
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000178726
adres siedziby: Wrocławska 39, 63-200 Jarocin, poczta: Jarocin
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: opus-jarocin@o2.pl, telefon: 627479308
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Marian Gramała, adres e-mail: opus-jarocin@o2.pl, telefon: 627479308
Anna Kobielak, adres e-mail: opus-jarocin@o2.pl, telefon: 627479427

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Tematem przewodnim Prezentacji Plastycznych będą OBCHODY 760 - LECIA JAROCINA, które odbędą się na JAROCIŃSKIM
RYNKU.
Prezentacje Plastyczne i Teatralne – XIV Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych - Jarocin 2017 - skierowane są do
młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu województwa wielkopolskiego oraz mieszkańców miasta i gminy
Jarocin. Jest to impreza cykliczna posiadająca już swoją tradycję, organizowana od roku 2004. W bieżącym roku odbędzie
się jego czternasta edycja, która cieszy się ogromnym powodzeniem.
Projekt realizowany będzie w terminie od 01.05.2017 r. do 28.07.2017 r.
Zadanie będzie realizowane na terenie Jarocina, głównie na jarocińskim Rynku, a także w Ośrodku Kultury i Warsztacie
Terapii Zajęciowej. Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych - Jarocin 2017 - skierowane jest do młodzieży i
dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu województwa wielkopolskiego oraz mieszkańców miasta i powiatu
jarocińskiego.
Ogółem w imprezie weźmie udział 140 osób, a także widownia w sali Jarocińskiego Ośrodka Kultury, osoby zwiedzające
wystawę oraz nabywcy prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne (wystawy prac na Rynku), co w sumie wynosi ok.
600 osób.
Bezpośrednio w realizacji zadania będzie uczestniczyć:
- 40 osób w warsztatach teatralnych, w tym 35 osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunowie,
- 100 osób w prezentacjach plastycznych, w tym 60 osób niepełnosprawnych, ich opiekunowie, kierowcy, kierownicy i
wolontariusze
- oraz szacunkowo około 600 widzów, kupujących i oglądających (spektakle i wystawy prac).
Zadanie będzie realizowane na jarocińskim rynku, w Jarocińskim Ośrodku Kultury i Warsztacie Terapii Zajęciowej w
Jarocinie. Adresaci zadania wezmą udział w warsztatach teatralnych i/ lub plastycznych.
Realizacją warsztatów plastycznych i teatralnych będzie kierował zespół specjalistów, posiadających wiedzę i
doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć artystycznych.
W ciągu Prezentacji Plastycznych i Teatralnych – XIV Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych - Jarocin 2017, tj. 30
maja 2017 będziemy gościć 4 zespoły teatralne z terenu województwa wielkopolskiego. Będą to teatry amatorskie. W
czasie spotkania grup odbędą się zajęcia warsztatowe.
Uczestnicy Prezentacji Teatralnych podczas wspólnych zajęć będą mogli wymieniać się swoim doświadczeniem, wzbogacić
własna wiedzę oraz zintegrować się i zaprzyjaźnić. Po zakończeniu warsztatów na scenie Jarocińskiego Ośrodka Kultury
zaprezentowane zostaną przygotowane spektakle. Wstęp na przedstawienie będzie bezpłatny. Widownię będą stanowić
przede wszystkim zaproszeni uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, a także
mieszkańcy z terenu Powiatu Jarocińskiego. Dla wszystkich grup uczestniczących w Prezentacjach Teatralnych
przewidziano nagrody o przybliżonej wartości, które zawsze cieszą osoby występujące oraz dyplomy za udział.
WARSZTATY TEATRALNE – 30 maja 2017
Do udziału zostaną zaproszone cztery grupy teatralne, amatorskie z terenu województwa wielkopolskiego, złożone z osób
niepełnosprawnych. Wezmą one udział w warsztatach teatralnych, prowadzonych będą przez dwóch wykwalifikowanych
instruktorów.
Przygotowane spektakle zostaną zaprezentowane na scenie Jarocińskiego Ośrodka Kultury. Wśród publiczności znajdą się
między innymi uczniowie jarocińskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Jest to okazja do integracji społeczności Jarocina z osobami niepełnosprawnymi.
Publiczność będzie mogła przekonać się, że osoby niepełnosprawne potrafią być kreatywne, otwarte na twórcze działanie.
Dla samych niepełnosprawnych uczestników będzie to niezwykłe doświadczenie pozwalające im zaprezentować efekty
ciężkiej pracy na dużej scenie, przed szeroką publicznością.
Szczegółowy plan dnia 30 maja 2017:
8:00 – 9:00 - przyjazd zaproszonych grup teatralnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie, drobny poczęstunek,
przejście do Jarocińskiego Ośrodka Kultury
9:00 - 11:30 - warsztaty teatralne, zajęcia z instruktorami
11:30 – 13:15 – prezentacja spektakli na scenie Jarocińskiego Ośrodka Kultury
13:15 - 13:30 - zakończenie, wręczenie nagród i dyplomów za udział w imprezie
13:45 – 14:30 - obiad, pożegnanie.
Natomiast w dniu 22 czerwca 2017 na jarocińskim Rynku odbędą się już po raz czternasty Prezentacje Plastyczne osób
niepełnosprawnych z terenu województwa wielkopolskiego. Uczestnicy zaprezentują swoje umiejętności i zdolności
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artystyczne wykorzystując różnego rodzaju techniki i materiały plastyczne. Prace będą wykonane z dostarczonych przez
organizatora materiałów plastycznych pod hasłem „Coś z niczego”. Jednak, jak co roku, imprezie będzie towarzyszył temat
przewodni. W bieżącym roku tematem będą obchody 760 - lecia Jarocina. Wykonane wytwory zostaną ocenione przez
jury wyłonione spośród przedstawicieli poszczególnych grup.
W trakcie trwania imprezy, mieszkańcom Jarocina zostanie zaprezentowana wystawa prac osób niepełnosprawnych,
podczas której będzie można nabyć oryginalne rękodzieła.
PREZENTACJE PLASTYCZNE – 22 czerwiec 2017
9:00 – 10:00 - Rynek – przyjazd zaproszonych ośrodków, wystawa prac własnych,
10:00–10:30 - oficjalne otwarcie, powołanie komisji oceniającej, prezentacja części artystycznej
10:30 – 13:00 – warsztaty plastyczne, wykonanie pracy konkursowej
13:00 – 13:15 – ocena prac wykonanych w ramach konkursu,
13:00 – 13:30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i dyplomów,
14:00 - 15:00 - obiad,
15:00 - pożegnanie uczestników imprezy.
Do udziału w prezentacjach plastycznych zaproszonych zostanie 60 osób niepełnosprawnych, czyli 12 grup 5- osobowych z
terenu województwa wielkopolskiego. Podczas plastycznych zajęć warsztatowych każda grupa będzie miała za zadanie
wytworzyć „COŚ Z NICZEGO” (mając do wykorzystania zestaw materiałów przygotowanych przez organizatora, należy
wykonać pracę o określonej tematyce w dowolnej technice plastycznej). Wytwory będą poddane ocenie jury
(wyłonionego z zaproszonych placówek po jednym przedstawicielu) i na jej podstawie zostaną przyznane miejsca, a tym
samym nagrody o odpowiedniej wartości. Trzy pierwsze miejsca zostaną wyróżnione nagrodą o wyższej wartości,
pozostałe lokaty otrzymają nagrody o podobnej wartości. Grupy przywiozą ze sobą oryginalne rękodzieła, ozdoby,
wytwory użyteczne, które będzie można zakupić podczas Prezentacji Plastycznych na jarocińskim Rynku.
Cel realizacji zadania
Cel główny:
1. Zaprezentowanie dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych.
2. Zintegrowanie grup osób niepełnosprawnych z Wielkopolski z mieszkańcami miasta i gminy Jarocin.
Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie tolerancji wobec niepełnosprawności.
2. Rozbudzanie wrażliwości artystycznej i estetycznej.
3. Rozwijanie aktywności twórczej osób niepełnosprawnych.
Miejsce realizacji zadania
Rynek w Jarocinie - Prezentacje Plastyczne
Jarociński Ośrodek Kultury – Plac Festiwalu Muzyki Rockowej 1, 63-200 Jarocin - Prezentacje Teatralne
Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej - ul. Wrocławska 39, 63 - 200 Jarocin - zjazd grup teatralnych
Grupa odbiorców zadania
Grupę adresatów zadania publicznego stanowią osoby niepełnosprawne (kobiety i mężczyźni) wraz z opiekunami z terenu
województwa wielkopolskiego.
Ogółem w imprezie weźmie udział 140 osób:
- 40 osób w warsztatach teatralnych,
- 100 osób w prezentacjach plastycznych.
Odrębna grupę stanowić będą mieszkańcy miasta i gminy Jarocin, w tym dzieci, młodzież i dorośli w roli widzów,
oglądających i kupujących – szacowana ilość – 600 osób.
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wykwalifikowana kadra, z wieloletnim doświadczeniem w realizacji podobnych projektów, na co dzień pracująca z
osobami niepełnosprawnymi w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Jarocinie - pedagodzy, terapeuci zajęciowi z
kwalifikacjami artystycznymi.
Wolontariusze – 9 osób.
Sprzęt grający, nagłośnienie, mikrofony, głośniki, stoły, krzesła.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
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Rezultaty twarde:
1. Zaprezentowanie dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych
- 4 grupy teatralne z województwa wielkopolskiego weźmie udział w warsztatach teatralnych oraz wystąpi na scenie
Jarocińskiego Ośrodka Kultury przed szeroką publicznością złożoną z dzieci i młodzieży jarocińskich szkół oraz
mieszkańców powiatu Jarocińskiego
- 12 grup z terenu województwa wielkopolskiego zaprezentuje swoja twórczość plastyczną i rękodzielniczą podczas
prezentacji plastycznych w formie wystaw i przygotuje pracę konkursową, która zostanie oceniona i nagrodzona przez jury
- umowy wolontariackie z 9 - cioma wolontariuszami
- sprzedaż wytworów osób niepełnosprawnych.
Rezultaty miękkie:
1. Zapoznanie społeczności lokalnej z twórczością osób niepełnosprawnych.
2. Poznanie nowych technik twórczych działań artystycznych.
3. Wymiana doświadczeń.
4. Podniesienie poczucia własnej wartości osób niepełnosprawnych
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
do poniesienia z
pochodzących z
wnioskowanej dotacji
3)
innych źródeł, wkładu
(zł)
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity(zł)

1

zakup materiałów artystyczne do
przeprowadzenia warsztatów
plastycznych (wykonania pracy
konkursowej)

600,00 zł

0,00 zł

600,00 zł

2

zakup nagród (16 zestawów - 4
zespoły teatralne, 12 grup
plas)tycznych

1 050,00 zł

0,00 zł

1 050,00 zł

3

artykuły spożywcze poczęstunek,obiad - (140 osób x 18 zł
średnio)

2 520,00 zł

2 500,00 zł

20,00 zł

4

Wynagrodzenie osób prowadzących,
w tym narzuty ZUS

658,00 zł

0,00 zł

658,00 zł

5

zakup artykułów papierniczych i
biurowych (np. dyplomy, papier, tusz
itp.)

150,00 zł

0,00 zł

150,00 zł

6

zakup: środki czystości (np.
papierowe ręczniki, serwetki, papier
toaletowy, worki na śmieci itp.)

80,00 zł

0,00 zł

80,00 zł

7

zakup naczyń i sztućców
jednorazowych

120,00 zł

0,00 zł

120,00 zł

8

wolontariat - 9 osób x 6 godzin x 15 zł

810,00 zł

0,00 zł

810,00 zł

9

wynagrodzenie księgowej

200,00 zł

0,00 zł

200,00 zł

6 188,00 zł

2 500,00 zł

3 688,00 zł

Koszty ogółem:
Oświadczam(y), że:
1)
2)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
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3)
4)
5)

wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i fizycznym;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
bezpieczenie społeczne.

.............................................
.............................................
.............................................
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

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

Załączniki:
1.
2.

Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
Statut

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.
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3)
Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4)
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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