
UPROSZCZONA OFERTA REALIZAGI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE CO do soosobu wvoelniania ofertv;
OfertQ nalezy wypetni<^ wyt^cznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegblnych polach 
oraz w przypisach.
Zaznaczente gwiazdk^, np.: „pobierante*/niepobieranle*" oznacza, ze nalezy skreilidlniewf^£^i 
prawidiow^. Przyidad: „pobicranioVniepobieranie*". ! ^

M3rw3*ifOw';ki Wojewortztwa 6^' ” ■
IKANuELARIA O' L >'i ^

'.VDiynelo 10-11-201';
I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie

ilnsc ?n\.Bdz.
1. Organ administracji publiczhej, 

do ktdregd’adresowana jest oferta
Zarz^d Wojewddztwa Dolnoilqskiei m/bez PO. podpis.... /
A]tfl9a;USta\^z;dhia24kwiethia2{X)3r odziata!h^i^i(^zytl(t 
woldhtaHacie,

lUblKU ;Oio2. Tryb; w ktdrym ztoiono ofert^
•1 ^

Polityka zdrowotna i promocja zdrowiafi :r3. Rodzaj zadania publi^ego ';

'Warsztaty i kolQda w Gtuszycy'4. Tytuf zadania j)ubHcznego

5. Termin reallucji zadania 
pufallcznego^ ^

Data
rozpoczgda

od dnia podpisania 
umowy_________

Data
zakof^czenta

1 31.12.2017

II. Dane oferenta (-6w)

1. Nazwa oferenta |(-dw||orma prawi^ t|d^df J(ra]owe^^ Rejestru S^dowego lub InneJ ewidencjl, adres sl^i 
adresdokoresponcie^liejeii:iest’|nf^^^i^&|jl^ziby)'^------‘ *'■'

Stowarzyszenie „Arty^d Na Bruku", KRS 0000024854, NIP 895 16 18 465 
ul. Kleczkowska 9/150-227 Wrodaw

2f<inne dodatkowe dane kbhtaktowe; w 
dane os6biupb\^^nlonydi do 

:j*daniawyiainlert”'*"'‘-"--^-‘-‘ 
"i^||tetefonu, adi^? 
njfiirfaksu, adres stn

Bogdan Michalewski, tel. 603 865 659, nabruku@gmail.eom. 
www.teatrnabruku.pl

'S''"'

nr konta: 97 1020 52626 0000 0019 7905:dwej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis'zadanla public2h<^6 proponowanego do realizacj! wraz ze wskazahlem,.w szczegdlnpkl celu; miejsca 
jegoyeallzacji) grup odblorc6w udania oraz przewidywanego do wykorzystama wktadu osobowego lub 
rzec ' ' - ' •rego

"Warsztaty i kol^da w Giuszyey" promuje skuteezne rozwi^zania na rzecz motywowania mieszkanedw do 
podejmowania romych aktywnosci, a co za tym idzie poprawy jakosci ^cia i zachowania zdrowia - 
szczegdlnie osob starszyeh, pozostaj£|cych w niekorzystnej sytuacji oraz osob z miejscowosci zubozaiych 
demografieznie. Przyezynami pogarszania si? stanu zdrowia osob starszyeh s^ m.in.: brak aktywnosci 
osob starszyeh, sytuaeja materialna skutkuj^ca zmniejszeniem oczekiwah i potrzeb co do jakoSci iycia, 
poczucie osamotnienia i marginalizaeji, ogolna niech?c do aktywnosci spolecznej zwi^zana z postawami 
przyjmowanymi we wczesniejszych fazach 2ycia i doswiadezeniami zyciowymi, duze zaangazowanie 
zycie rodzinne (m.in. opieka nad wnukami), siabo rozwini?ty w Polsce wolontariat kompeteneji. Z 
naszyeh obserwaeji na terenach obj?tych projektem dodatkowo wynika, ze nast?puje zanik tradycji 
przekazywania wiedzy osob starszyeh mlodym, brak nasladowania pozytywnych wzorcow. Istniej^ 
wzajemne uprzedzenia mi?dzy pokoleniami i swoista hermetyeznose na poziomie 
wewn^trzpokoleniowym, a takze indywidualnym. Skuteeznym narz?dziem pracy jest arteterapia, czyli 
terapeutyezne oddziaiywanie sztuk^ i obalenie negatywnych stereotypow staroSci i wzajemnych 
uprzedzen mi?dzy pokoleniami. Osi^ane poprzez wspolprac? mi?dzypokoleniow^ sprzyjaj^c^ 
wzajemnemu rozwojowi umiej?tnosci spolecznych rowniez wsrod mlodszego pokolenia. Narz?dziem do 
osi4gni?cia zamierzonego celu s^ mi?dzypokoleniowe warsztaty teatralne uswiadamiajqce i odkrywajqce

w

1) Rodzaj zadania zawiera si^ w zakresie zadan okreilonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoki pozytku 
publicznego i o wolontariacie.

Termin realizacji zadania nie moze byd diuzszy niz 90 dni.2 )
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istnienie drzemi^cych w kaidym uczestniku talentow - (zbudowanie poczucia wartosci, wzmocnienie 
to^samosci i podmiotowosci), pobudzenie i wykorzystanie potencjahi beneflcjentow. Teatr jest 
najdogodniejszym do tego celu miejscem, bo daje szerokie mozliwosci bezpiec2aiego 
mi?dzypokoleniowego dialogu. Nast^puje wymiana energii i intensywne poznanie si? wzajemnie, co 
wynika ze wspolnych zaj?c cz?slo majj^cych charakler zabawy - a to stanowi wazny czynnik 
terapeutyczny. Budowanie pomostow mi?dzy starosci^a mlodo^ci^maj^ce na celu przygotowanie 
spoleczenstwa do aktywnego starzenia si? i obaleniu negatywnych stereotyp6w wieku dojrzalego odbywa 
si? przez osobiste, wspolne do^wiadczanie, gdzie sam proces doSwiadczania ma ogromne 
edukacyjne.
W projekcie DOLNOSLASKIEJ STRATEGIl INTEGRACJI SPOLECZNEJ NA LATA 2014-2020 
napisano:
„Polityka spoleczna wobec osob starszych powinna stanowic system dzialah ukienmkowanych na wysok^ 
jakosc ^cia, ktora obejmowalaby wszechstronn^kompensacj? malej^ych wraz z wiekiem mozliwosci 
samodzielnego zaspokajania potrzeb, integracj? z lokalna spotecznosci^ oraz przygotowanie do starosci.” 
Nasz projekt w 100% realizuje to zalozenie.
Podczas warsztatow
teatralnych uczestnicy zostan^ przygotowani do finatowego wyst?pu, w ktorym (przy wspardu 
profesjonalnych aktorow)
przypomn^ swoim s^siadom (mieszkahcom Gtuszycy i okolic) tradycyjny, (udowy zwyczaj ko(?dowania. 
Projekt obejmuje integracj? Ipinej spotecznoki i okolic, edukacj? kulturain? w postaci 
mi?dzypokoleniowych warsztatow teatralnych przygotowujqcych do wyst?pu w spektaklu (dziafania 
rozwijajqce inter-personalnie, interdyscyplinarnie, tworczo). Teatr stanowi bowiem idealny klucz do 
samopoznania i rozwijania wszelkich talentow.
Przedsi?wzi?cie kieruje si? do mieszkahcow Gtuszycy i okolic.

Przewidywana liczba uczestnikdw warsztatdw animacji spoteczno-kulturalnej: 35 os6b.
Miejscem realizacji dziatah jest:
Klub Seniora „Relax" w Gtuszycy, Dorn Seniora w Gbrach Sowich ^wierki 86 ■■ ^wierki Dolnosl?skie; CKiMBP 
(Centrum Kultury i Biblloteka Miejska), ul. Grunwaidzka 26, Gtuszyca; bturo przy ul KleczkowskieJ 9; sala prob i 
magazyn przy ul Worcella 9.

znaczenie

Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego:
Bogdan MIchalewski - absolwent Padstwowej Wyzszej Szkoty Teatralnej w Krakowie - Wydziat we Wroctawiu - 
aktor (teatralny, telewizyjny, filmowy), scenarzysta, rezyser, choreograf, producent, dziatacz kulturalno-spoteczny 

. w obszarach patologicznych. Realizator wielu spotecznych akcjl. Laureat nagrdd aktorskich, za rezyserie, 
nagrody Marszatka Wojewodztwa Oolnosl?skiego w dziedzinie kultury (walka z wykiuczeniem kuituralnym). 
Etatowy aktor teatrow im. C.K. Norwida w Jeleniej G6rze (1983 -1987), J. Kochanowskiego w Opolu (1987 -1989) 
innych. Wspdtzatozyciei Teatru Arka. Wspdtzatozyciel i prezes Stowarzyszenia „Artyici Na Bruku" od 1998r. 
Zafozyciel i dyrektor Teatru Na Bruku od 1992 roku.
Marek Oliwa - absolwent Wydziatu Teatrologii Uniwersytetu Wroctawskiego i Pahstwowej Wyzszej Szkoty 
Teatralnej w Krakowie - wydziat rezyserii. Rezyser, aktor, wieloletni pedagog teatralny, wielokrotny cztonek jury 
Festiwali teatralnych. Laureat nagrdd za rezyserie. Pracowat jako rezyser w teatrach m.in.: Teatrze Starym w 
Krakowie , im. C.K. Norwida (Jelenia G6ra), Bautzen (Niemcy).
lustyna Piotrowska-Glerok - aktorka (kurs aktorski metod? Czechowa u Juri'a Berladina Berlin), trener relaksacji 
dyplom AWF Wroclaw oraz dyplom WSH. Wieloletnia dziataczka kulturalno-spoteczna, poetka, pieiniarka, 
scenarzystka, happenerka, trener plastyki ciata, realizator dzwi?ku. Dtugoletnie doiwiadczenie w pracy trenerskiej i 
pedagogicznej.
ona Szurkowska - absolwentka ASP we Wroctawiu, kierownik pracowni plastycznej w PWST (Padstwowej Wyzszej 

Szkoty Teatralnej w Krakowie filia we Wroctawiu); pedagog, kostiumolog, scenograf. Autorka scenografii, 
wsp6tpracuj?ca z wieloma teatrami i telewizj?, malarka; wybi:ny specjalista w charakteryzacji i tworzeniu lalek 
scenografii.
Agata Zarawska - artysta plastyk (Copy Art Wroclaw), malarz, twdrca teatralnych scenografii i kostiumbw 
(wspdtpraca z teatrami: m.in. Och Art Wroclaw, PWST filia Wroclaw.
Dariusz Bronowicki absolwent Wyzszej Szkoty Teatralnej We Wroctawiu pedagog teatralny, aktor (teatralny.

m.in
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-»*telewizyjny, filmowy), Dramatycznego Teatru w Watbrzychu; Narodowego Teatru Edukacji; ex aktor m.in.. Teatru im. 

H. Modrzejewskiej w Legnicy.
Izabella Czeiniewia - aktorka Wrodawskiego Teatru Pantomimy im H. Tomaszewskiego, dyplom Zwiqzku Artystbw 
Seen Polskich - Artysta Pantomimy, pedagog teatralny.
Mateusz Kowalski - aktor Wrodawskiego Teatru Pantomimy im H. Tomaszewskiego, Dyplom Zwi^zku Artystdw 
Seen Polskich - Artysta Estrady, absolwent Uniwersytetu Wrodawskiego, kier. historia sztuki; Absolwent ArtPlay 
Studio Doroty Pomykaty; pedagog pantomimy.
larostaw Paezkowski • aktor, mim, szczudlarz, rezyser, happener, pedagog. Tw6rca Grupy Teatralnej TeOKa.
Ponad dwudziestoietni staz w teatrach aiternatywnych.
lim Williams - mim, klaun, aktor, scenarzysta, cztonek Liquidmime. Jest Amerykaninem, od 2007 roku mieszka w 
Polsce. Stypendysta The School for Mime Theater (19962004). Absolwent Oberlin College (aktorstwo, rezyseria, 
pantomime, taniec i teatr eksperymentalny). Zdobywea ticznych nagrdd na przeglqdach kabaretowych.
Hubert ^orawski - aktor, tancerz, zongler, pedagog (aktor m.in. teatru Capitol we Wrodawiu);
Anna Wojtkowlak-Williams -* aktorka pantomimy, cztonek Liquidmime. Prowadzi warsztaty pantomimy i klaunady. 
Mariola Kluezynska - absolwent (studia podypilomowe) WSH we Wrodawiu Certyfikowany 
Project Manager IPMA, absolwent (studia wyzsze) WSZiF we Wrodawiu specjalista
Finansow publicznych i administraeji, specjalista ds. warunkbw kontraktdw FIDIC, ksi^gowa, specjalista zambwieh 
publicznych, autor projektdw i koordynator merytoryezny i finansowy licznych projektow.
Jakub 5mieja - absolwent Politechniki Wrodawskiej, informatyk, specjalista m.in. Microsoft Office, Windows, 
Exchange, tworzenie stron www w oparciu o CMS'owe systemy Joomla, montaz i konfiguraeja rejestratordw i 
kamerfirmy BCS.

Wymieniona kadra to sprawdzeni speejaliki wspdtpracujqcy stale ze Stowarzyszeniem i Teatrem, posiadaj^cy 
zardwno wyksztatcenie kierunkowe, jak i bogate doiwiadezenie pedagogiezne, animacyjne, artystyezne i inne. 
Wszyscy wymienieni posiadajq wielotetnie do^wiadezenie w pracy przy realizaeji projektdw spotecznych.

2.
■■ -s

■>■1! >,
Rezultaty wymierne zadania:
llosd warsztatbw teatralnych: 8 godziny
Przewidywana liczba uezestnikow Stacjonarnych Warsztatow - 25 osob
SpektakI - happening -1
Przewidywana liczba uezestnikbw - min 50 osob
Liczba osob zaangazowanych w realizaeji zadania: 10
Liczba partnerow nieformalnych, poza gtownym organizatorem, zaangazowanych w realizaeji projektu: 2 
^rednia liczba odwiedzajqcych stroni internetowi promuJiCi zadanie dziennie: 10 osob

Rezultaty niewvmierne zadania:
Wypromowanie zdrowego stylu zycia opartego na aktywnoki psycho-ruchowej 
Zbudowanie ^wiadomoki potrzeby harmonijnego zrdwnowazonego rozwoju w^r6d seniorow 
Uswiadomienie i odkrycie drzemi^cych w kazdym uezestniku talentbw oraz wsparcie ich (zbudowanie poczucia 
wtasnej wartosci, wzmocnienie tozsamosci i podmiotowoki) otwarcie sii na innych 
Zaktywizowanie i zintegrowanie spoteezne os6b starszyeh i mtodych.
Aktywne wsparcie uczestnictwa w zyciu spoteeznym seniorow przez umozliwienie im udziatu w zaJiciach 
arteterapii i spektaklu - happeningu
Upowszechnienie t podtrzymanie tradycji przekazywania wiedzy os6b starszyeh mtodym, zachicenie do 
nasladowania pozytywnych wzoredw.
Upowszechnienie i podtrzymanie tradycj kolidniczej i przekazywania wiedzy os6b starszyeh mtodym, zachicenie 
do nasladowania pozytywnych wzorcbw.

Zrealizowanie dziatah sprzyjajqcych likwidacji barier miidzy pokoleniami, zmniejszenie wykiuezenia spoteeznego 
osob starszyeh..
Stworzenie miejsc dia bezptatnych twbrezyeh spektakli i warsztatbw, umozliwiajicych aktywizaeji os6b starszyeh 
w celu poprawy jakoSci zycia i ich integraejj z resztj spoteczeristwa. __________________________
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Uswiadomlenie r6znorodnych korzyki, jakie ptyn^ ze wsp6<pracy i integracji (tak 
spotecznym).
Upowszechnienie postaw tolerancji, szacunku dia os6b starszych.

% w wymiarze jednostkowym, jak i

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztdw realizacjl zadania publlcznego
istnieje mozliwo^d dodania kolejnych wierszy)

RodzaJ kqsztu

(w przypadku wl^ksze] liczby kosztdw

•Koszt catkowity‘I I, do ponieslenia 
ir; z whtos'kowanej

' * J do ponieslenia =
.. zekodkdw 
flnan»wych;‘^- 

wlasnych, kodfd^t^* 

pochodz^cych 
fnnych irdd^Jy'i' 

:>wk|idp OMji^wego 
owegp'

u, ui)

; <rf)• I •y ■S'.‘JLp. ’ df‘i. > 5

;• ’'I"
' i.

'(> ‘ • !}• .11 /• ' 1.
4)1 . *>■'»;' .V<fg#! .11I" d) 4 Vi?rWynagrodzenie dla artystow

aktorow________________________
Wynagrodzenie prowadz^cych Warsztaty 
8 godz X 80 zf

2000,00 2000,00 0,001

I 640,00 640,00 0,002

Rezyserta, inscenizacja, choreografia3 , 400,00 400,00 0,00
Opieka artystyczno-merytoryczna 
16hx30 zf = 690

480,00 480,004 0,00. . I

Materiafy do prowadzenia warsztatbw 
Pocz^stunek, elementy scenografii.

250,00 250,005 0,00
>'■

Transport 4 wyjazdy x 210 km x 0,83586 702,00 630,00 72,00
Reklama
happening!

promocja, plakatowanie + 300,00 300,007 0,00

Koordynacja finansowo - ksi^gowa.8; 300,00 300,00 0,00

. 5072,00 5000,00 72,00Kpszty bgi^eml. :,P *
■.k

05wiadczam(-y), ze:
1) proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wyt^cznie w zakresie dziaialnoki pozytku publicznego oferenta;
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy pobieranioVniepobieranie* ^wiadczed pieni^znych od adresatdw zadanta;
3) wszystkie podane w ofercie oraz zaiacznikach Informacje sq zgodne z aktualnym stanem 

i faktycznym;
4) oferent*/ofQroncl^ skfadajqcy niniejszq oferty nie zalega (jq)Vgalogo (Jq)^ z opiacaniem naleinoki z tytufu zobowiqzari

podatkowych;
5) oferentVoforonci^ sWadaj^cy niniejsz^ oferty nie zalega (jq)*/ealoga (jq)* z opiacaniem naleznoici z tytutu skfadek 

ubezpieczenia spofeczne.

prawnym

na

p R ^ STOWARZYSZENIE 
„ARTY3CI WA BRUKir

.JjUi'iiV/ Wroobw, ul. KIcczkmvska 9/1 
Td./fax 71 329 16 ^6 
931941621 niPS95-l6-lS-466

(podpis osob>i^powaznionej 
lub podpisy osob upowaZnionych 
do sktadania oswiadczert woli w imieniu 
oferenta)

Data 9.11.2017

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S^dowym - potwierdzona za zgodno^d 
z oryginatem kopla aktualnego wyci^gu z innego rejestru lub ewidencji.

3 )

Warto^c kosztdw ogdiem do poniesienia z dotacji nie moze przekroczyd 10 000 zt. 
W przypadku wsparcia realizacjl zadania publicznego.4 )
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