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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) 6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
6a) ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania
alkoholizmowi i przemocy w rodzinie

4. Tytuł zadania publicznego Żywa Biblioteka

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-07-12 Data

zakończenia 2018-08-31

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: Fundacja 750-lecia Jarocina
forma prawna: fundacja
KRS: 0000228135
adres siedziby: Ratusz Rynek 1, 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: borkiewicz.agnieszka@gmail.com, telefon: 668815705,
numer faksu: -, strona internetowa: -

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty

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

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Żywa Biblioteka różni się od tej tradycyjnej biblioteki z papierowymi książkami tym, że „żywymi książkami” są ludzie,
których można „wypożyczyć”, by porozmawiać z nimi o ich życiu i zadać pytanie na dowolny temat. „Żywe książki” to
osoby z grup postrzeganych stereotypowo (wyznawcy różnych religii, osoby o różnych odcieniach skóry, z różnym
stopniem sprawności fizycznej, różną orientacją seksualną, itp.).
Wychodząc z założenia, że najskuteczniejszą formą poznania inności jest bezpośrednie spotkanie z nią uruchomiona
zostanie otwarta dla wszystkich Żywa Biblioteka, gdzie reprezentantów grup doświadczających stereotypów, uprzedzeń,
wykluczenia i dyskryminacji, będzie można zaprosić do rozmowy (ok. 15-30 min.) i zweryfikować swoje poglądy i opinie.
W naszym katalogu znajdą się: osoba duchowna, gej, mama geja, feminista, lesbijki, policjantka, były alkoholik,
wegetarianka, były więzień, były narkoman, Żyd, Syryjczyk, osoba która wyszła z bulimii i anoreksji, osoba z HIV,
antyszczepionkowiec, osoba popierająca większą dostępność leczniczej marihuany.
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Cel realizacji zadania
- walka ze stereotypami związanymi z przekonaniami, wyznaniem, orientacją seksualną,
- kształtowanie postaw prospołecznych,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

Miejsce realizacji zadania
Gmina Jarocin

Grupa odbiorców zadania
Mieszkańcy miasta i gminy Jarocin oraz uczestnicy Jarocin Festiwal

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wolontariusze - 3 osoby
Namioty, leżaki, stoły, krzesła,

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Zbudowanie prawidłowych postaw społecznych, wyposażenie uczestników w wiedzę jak odnosić się do inności, jak
rozmawiać z ludźmi o odmiennych od naszych przekonaniach.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity(zł)
do poniesienia z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1 artykuły spożywcze i jednorazowe 600,00 zł 600,00 zł 0,00 zł

2 koszulki dla Żywych Książek 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

3 artykuły papiernicze (tusze, papier,
identyfikatory itd.) 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

4 wyżywienie 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

5 noclegi 2 400,00 zł 2 400,00 zł 0,00 zł

6 promocja (plakaty, ulotki, banery,
gadżety) 2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł

7 obsługa techniczna 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

8
koordynacja (przygotowanie,

przeprowadzenie i rozliczenie zadania
- 2 osoby)

1 500,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł

9 wolontariat 600,00 zł 0,00 zł 600,00 zł

Koszty ogółem: 10 600,00 zł 10 000,00 zł 600,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

bezpieczenie społeczne.
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.............................................

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

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

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

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

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. (fakultatywny - niezłożony)
2. Statut (fakultatywny - niezłożony)

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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