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

Prezydent Miasta Poznania

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)

13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

4. Tytuł zadania publicznego

3 razy "S" czyli Sylwester Szalonego Seniora

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2017-12-13

Data
zakończenia

2017-12-31

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: "OPEN"
forma prawna: fundacja
KRS: 0000597777
adres siedziby: Os. Stefana Batorego 2e/46, 60-687 Poznań, poczta: Poznań
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: mpaczkowski1991@gmail.com, telefon: 606322404
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Mateusz Paczkowski, adres e-mail: mpaczkowski1991@gmail.com,
telefon: 606322404

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
"Sylwester Szalonego Seniora" to projekt skierowany dla seniorów, emerytów i rencistów z Poznania i okolic, którzy nie
chcieliby spędzić nocy sylwestra samotnie w domu, a wejść w Nowy Rok razem w towarzystwie rówieśników przy muzyce i
wielu dodatkowych atrakcjach.
"Sylwester Szalonego Seniora" czyli "3 razy S" to nie tylko aktywizacja osób starszych poprzez wspólną zabawę ale również
wspomaganie seniorów w realizacji ich pomysłów, występów artystycznych, rozwijaniu swoich zainteresowań oraz chęci
niesienia pomocy innym seniorom.
Już sam pomysł zainicjowany został przez seniorów. Jako wolontariusz podczas projektu "Dziadek do gramofonu"
współfinansowanego przez Urząd Miasta Poznania oraz Fundację "Nieściszalni" mogłem zaobserwować jak uczestnicy
projektu kształcą się w kierunku muzycznym z wielką pasją. Teraz już nie uczestnicy a seniorzy DJ'e chcieliby kontynuować
swój rozwój dokształcając się i występując przed publicznością, aby utrwalić a nie zapomnieć swoich nowo nabytych
umiejętności. Tak powstała grupa inicjatywna projektu.
Zjawisko starzenia się społeczeństwa dotyczy większości krajów rozwijających się i jest ogromnym wyzwaniem
cywilizacyjnym. W 2010 roku w Polsce odsetek ludzi w wieku powyżej 60 lat wynosił 19,4%, przy czym liczba ta stale
wzrasta. W konsekwencji wydłuża się okres starości do około 20–30 lat. Zachodzące zmiany demograficzne uwypuklają
znaczenie jakości życia osób starszych.
Jedną z klasycznych teorii dotyczących przystosowania się do starości jest teoria aktywności, w której wskazuje się na
możliwość podtrzymania aktywności starszego człowieka w różnych obszarach życia. Aktywność pozwala seniorom na
zachowanie poczucia znaczenia, własnej wartości, satysfakcji z życia, a także sprawowania kontroli nad własnym życiem,
dlatego uważam że wydarzenia takie jak "Sylwester Szalonego Seniora" są ważne i wskazane dla poprawnego rozwoju
seniorów. Zwracam na to szczególną uwagę ponieważ z informacji zdobytych w CIS (Centrum Inicjatyw Senioralnych) nie
ma zgłoszonego żadnego balu sylwestrowego dla seniorów w mieście Poznań, a występuje takie zapotrzebowanie.
Osobiście odwiedziłem część Poznańskich Klubów Seniora, gdzie członkowie klubów potwierdzili informacje zdobyte w
CIS. Część osób od razu wyraziło chęci pomocy w przygotowaniach Sylwestra np. osoby z Klubu Seniora "Bamberka" czy
Klubu Seniora "Niezapominajka".
Mając informacje z CIS oraz Klubów Seniora, grupę inicjatywną oraz osoby chętne do pomocy przy przygotowaniach i
organizacji postanowiliśmy stworzyć projekt "Sylwester Szalonego Seniora".
Projekt składać się będzie z kilku działań:
1. Przygotowaniu programu wydarzenia
2. Spotkanie z zespołem projektowym wyłonionym z grupy inicjatywnej składającej się z seniorów i innych chcących
zaangażować się osób. Wspólne przedyskutowanie i ustalenie obowiązków orz podział zadań (m.in pomoc przy
przygotowaniach wydarzenia, dekorowaniu sali, posprzątaniu sali, udzieleniu informacji podczas trwania wydarzenia,
wydawaniu posiłków i pomoc w ich przygotowani itp.)
3. Promocja Sylwestra
4. Przeprowadzenie nocy sylwestrowej z zapewnieniem wyżywienia i atrakcji artystycznych (m.in. konkursu piosenki,
fireshow, pokazu sztucznych ogni, zabawy integracyjne itp.)
5. Ewaluacja projektu (wspólnej pracy projektowej z osobami zaangażowanymi)
6. Przygotowanie sprawozdania
Przez cały czas trwania projektu zapewnienie wsparcia grupy inicjatywnej projektu oraz pomoc przy realizacji działań.
Podczas Sylwestra będzie możliwość wsparcia projektu "Kathmandu Therapy CAMP". Projekt ten polega na otwarciu
obozu medycznego dla osób niepełnosprawnych w Kathmandu - stolicy Nepalu. Głównym celem tego projektu jest
niesienie pomocy i leczenie osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie warsztatów dla osób niepełnosprawnych i
opiekunów osób niepełnosprawnych. Działania te przeprowadzać będą poznańscy fizjoterapeuci, lekarze i pielęgniarki w
ramach wolontariatu. Zbiórka przeznaczona będzie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, który dostarczą oni do Nepalu w
lutym 2018 r. Dzięki tej akcji seniorzy będą mogli poczuć się lepiej, bardziej potrzebni, jako część czegoś wielkiego.
Szczytny cel, który ich złączy pokaże jak wspólnie mogą zmieniać świat. Z drugiej strony będą mogli zaspokoić swoją
ciekawość Świata.
Bal sylwestrowy będzie imprezą zamkniętą a osoby biorące w nim udział dostaną zaproszenia, które będą musieli pokazać
przed wejściem na zabawę. Dzięki temu zapewnimy bezpieczeństwo a osoby biorące udział w wydarzeniu będą czuły się
komfortowo w swoim towarzystwie. Liczba osób biorących udział w wydarzeniu nie przekroczy 150 osób. W przypadku
kiedy nie uzbiera się taka liczba chętnych seniorów, uczestnicy będą mogli zaprosić swoje rodziny, dzieci, wnuki aby razem
z nimi wspólnie spędzić czas w ten pamiętny wieczór.
Za przeprowadzeniem niniejszego cyklu przemawia fakt, że jest to pomysł pewny, cieszący się dużym zainteresowaniem i
dający możliwość aktywnego zaangażowania dużej grupy odbiorców i odbiorczyń. Dodatkowo pozwala on Fundacji
"OPEN" zacieśnić kontakty z Klubami Seniorów oraz mieszkańcami Poznania, poznań bardzie ich potrzeby oraz dać
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podłoże do dalszej współpracy.
Cel realizacji zadania
Głównymi celami jest aktywizowanie osób starszych do działania, uświadomienie im samym oraz społeczeństwu ile
umiejętności i możliwości mają jeszcze do zaoferowania w swoim życiu oraz poprawa jakości życia ludzi po 60 roku życia.
Celami szczegółowymi będą:
- promowanie bezpiecznego a zarazem aktywnego spędzania wolnego czasu,
- zwiększenie stopnia integracji społeczności lokalnej, senioralnej, międzyklubowej,
- zwiększenie poczucia przynależności do grupy,
- wzrost motywacji uczestników do dalszej pracy nad swoimi umiejętnościami oraz kondycją zdrowotną,
- zwiększenie aktywności ruchowej mieszkańców poprzez muzykoterapie w czasie trwania wydarzenia,
- podwyższenie samooceny odbiorców projektu, co wpłynie na lepsze samopoczucie psychiczne i lepszy stan zdrowia
somatycznego,
- podwyższenie poczucia dobrostanu osobistego i społecznego współuczestników projektu.
Miejsce realizacji zadania
Bal sylwestrowy odbędzie się na terenie Poznania, będzie to miejsce przyjazne dla seniorów, dopasowane do możliwości.
Miejsce jest w trakcie ustaleń.
Prace nad przygotowaniem projektu odbywać się będą w biurze fundacji "OPEN", a spotkania z zespołem projektowym
odbywać się będą w Domu Tramwajarza na Jeżycach.
Grupa odbiorców zadania
Adresatami zadania publicznego będą seniorzy, emeryci i renciści miasta Poznań i okolic. Przewidywana liczba
uczestników to 150 osób.
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
WKŁAD OSOBOWY:
MATEUSZ PACZKOWSKI - członek Fundacji "OPEN", członek zarządu stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Młodzieżowych
"Horyzonty", fizjoterapeuta w Stowarzyszeniu Ludzi z Epilepsją, Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "Koniczynka", członek
Klubu Dawcy Fundacji DKMS, , animator edukacji senioralnej oraz międzypokoleniowej, koordynator wielu projektów
najczęściej związanych z działalnością dla seniorów oraz na podłożu edukacji zdrowotnej, rehabilitacji i kulturowej m.in.
"Łazarski Festiwal Zdrowia", "Wyłazanki - Aktywne Zdobywanie Poznania", "Międzypokoleniowy teatr - Legenda o
poznańskich Koziołkach". Absolwent studiów magisterskich z dziedziny Fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z zagranicznym stażem w Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro, oraz Casa
di Cura Villa L'Ulivo, Carmide w Katanii,Włochy.
KAMILA LENCZEWSKA - przewodnicząca Fundacji "OPEN" z wykształcenia socjolożka wizualna, z doświadczenia trenerka
transkulturowa, koordynatorka projektów edukacji pozaformalnej i międzykulturowej dla młodzieży i seniorów. Ostatnie 3
lata była koordynatorką unijnego projektu Wolontariatu Seniorów Grundtvig "55+ czas, aby być aktywnym" w hiszpańskim
uniwersytecie ludowym La Universidad Popular de Lorca (w kolaboracji z Polską Federacją Organizacji Społecznych Warmii
i Mazur). Prowadziła też zajęcia językowe i komputerowe dla hiszpańskich seniorów z wykorzystaniem technik i metod
edukacji pozaformalnej. Wcześniej używała tych metod przez 6 lat w swojej pracy z młodzieżą w polskich i hiszpańskich
organizacjach pozarządowych (W Poznaniu CIM „HORYZONTY”, w Hiszpanii „Cazalla Intercultural”, „Euroaccion Murcia” i
po powrocie do Polski również w Centrum Amarant).
PAULINA ALEKSANDRA SZKUDŁAPSKA - animatorka senioralna w Poznaniu. Aktualnie członek zarządu Fundacji "OPEN",
Od marca 2015 do końca roku 2016 pełniła funkcje koordynatora Strefy Seniora w Centrum Kultury Amarant na Jeżycach,
gdzie z powodzeniem organizowała dla Seniorów liczne zajęcia z zakresu edukacji, kultury, sztuki i sportu. Wcześniejsze
doświadczenia zawodowe w dużej mierze związane są z działalnością w obszarze NGO’s, gdzie działa od rozpoczęcia
studiów socjologicznych. Miedzy innymi pracowała w Fundacji Pomocy Samotnej Matki Pro- Vita w Poznaniu, a także w
Stowarzyszeniu „Jeden Świat”, gdzie również zasiadała
w zarządzie.
KUBA BĄKOWSKI - członek fundacji OPEN, absolwent kierunku Ogrodnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu,
pasjonat sztuki, malarz, rzeźbiarz i fotograf. Od dłuższego czasu wzbogaca edukacje pozaformalną warsztatami z street
artu oraz kuglarstwa.
RAFAŁ NAWROCKI - księgowy, osoba prowadząca obsługę rachunkową Fundacji„OPEN”, wykształcenie w zakresie
rachunkowości, prowadzi swoje biuro rachunkowe od kilkunastu lat, autor książki „Rachunkowość fundacji i
stowarzyszeń".
Seniorzy z projektu "Dziadek do gramofonu": DJ Lonia, DJ Mirella, DJ Gogo, DJ Bronek, DJ Beatman, DJ Małgorzata, DJ
Grześ
Wolontariusze zagraniczni: Saray Trujilo z Hiszpanii, Alexandra Viard z Francji, Mikel Aldamizetxebarria z Hiszpanii oraz
Samuele Campana z Włoch
WKŁAD RZECZOWY:
Fundacja "OPEN" zapewni komputer oraz oprogramowanie niezbędne do pracy nad przygotowaniem promocji, ulotek,
plakatów i materiałów dla uczestników i uczestniczek projektu, projektor, oraz flipchart.
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2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
Ilościowe.
W projekcie udział weźmie 150 uczestników i uczestniczek.
Wydanie 150 zaproszeń na bal sylwestrowy.
Przeprowadzenie balu Sylwestrowego.
Nawiązanie współpracy z 10 organizacjami działającymi na rzecz seniorów.
Jakościowe.
Wsparcie i umożliwienie seniorom Dj'om zagranie przed publicznością utrwali ich wiedzę i pozwoli na samodzielne
prowadzenie imprez po zakończeniu projektu.
Zwiększenie stopnia poczucia sprawczości u osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie imprezy
Zwiększenie kompetencji i doświadczenia zaangażowanych w projekcie pracowników fundacji, wolontariuszy oraz osób
współpracujących z organizacją.
Nawiązanie/zacieśnienie współpracy z organizacjami zaangażowanymi w projekcie z możliwością kontynuacji w przyszłości
działania bądź możliwa realizacja innych projektów w partnerstwie z tymi organizacjami w przyszłości.
Zorganizowanie osób chętnych do pomocy przy organizacji. W trakcie przygotowań seniorzy będą mieć okazję poznać się
lepiej i zintegrować. Trwałość rezultatu będzie zagwarantowana poprzez współpracę tych osób ze sobą, rozmowę,
spędzenie wspólnie czasu i potencjalną kontynuację spotkań po zakończeniu projektu.
Pomoc przy organizacji wydarzenia w przyszłości może zaowocować organizacją innych inicjatyw samodzielnie.
Poprzez wiele możliwości zaangażowania się podczas tego wieczoru nabycie i utrwalenie umiejętności aktywnego
spędzania czasu, zaszczepienie motywacji do pracy nad sobą.
Poprawa samopoczucia psychicznego i fizycznego, zwiększenie chęci do działania.
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

Koordynacja projektu, stworzenie
autorskiego projektu, stworzenie
harmonogramu i planu przebiegu
wydarzenia, sporządzenie umów
cywilno-prawnych, nawiązanie
kontaktu z organizacjami i firmami
współpracującymi w projekcie,
nawiązanie kontaktu z Klubami
seniorów i mieszkańcami Poznania,
oraz stworzenie pisemnego
sprawozdania z wykonanego zadania.

1 000,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

2

Wynagrodzenie fotografa/grafika
komputerowego za
udokumentowanie Balu
Sylwestrowego, stworzenie filmiku z
Balu Sylwestrowego, stworzenie
ulotek oraz plakatu promującego
wydarzenie.

1 000,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

3

Wynagrodzenie dla animatora
senioralnego wspomagającego
realizacje występów artystycznych

1 000,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

4

Wynagrodzenie dla dj'a do pomocy
przy sprzęcie elektronicznym

500,00 zł

500,00 zł

0,00 zł
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5

Wynagrodzenie osoby
odpowiedzialnej za oświetlenie i
nagłośnienie sali

500,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

6

Wynajem sali

2 000,00 zł

2 000,00 zł

0,00 zł

7

Zakup materiałów promocyjnych,
druk materiałów promocyjnych,
zakup materiałów do nakrycia stołów,
zakup materiałów potrzebnych do
ozdabiania sali

1 500,00 zł

1 500,00 zł

0,00 zł

8

Zakup produktów spożywczych i
przygotowanie posiłków

2 500,00 zł

2 500,00 zł

0,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

0,00 zł

Koszty ogółem:
Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)

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

Potwierdzenie złożenia oferty

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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