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I Załączniki do rozporządzenia 
I 	 Przewodniczącego Komitetu do spraw Po żytku 

.- (J 	 Publicznego z dnia 24 pa ździernika 2018 r. (poz. 2055) 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wype łniania oferty: 

Ofertę  nale ży wypełnić  wyłą cznie w bia łych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umiszczonyri 

oraz w przypisach. 	 Y „9łĘ  Ł  O 
Zaznaczenie gwiazdk ą , np.: „pobieranie*/niepobieranie*"  oznacza, że należy skreś li ć  niewła ściwą  odpowied ź , pozostawiając7 

prawid łową . Przykład: „pobieranie*/niepobicranic*". 	 O q 	1 	I  

I. Podstawowe informacje o z łożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta 

Burmistrz Miasta i Gmin 	 a.Słupia....... ..........LA%J 
- 

2. Rodzaj zadania publicznego" )  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

li. Dane oferenta(-tów) 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze S ądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona www, 
adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

Nazwa: Stowarzyszenie Zdrowy Cz łowiek Erneryk 
Forma prawna: Stowarzyszenie 
KRS: 0000569777 

2. Dane osoby upoważnionej do składania Adres siedziby: ul. Rynek 15 
wyjaśnień  dotyczących oferty (np. imi ę  i nazwisko, 26-006 Nowa S łupia 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) strona www: nie dotyczy 

adres email: zd.emeryk(gmai1.com  
nr telefonu: 603135154 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1.Tytu ł  zadania publicznego Swiętokrzyskie „Dziady" 

2. Termin realizacji zadania publicznego21 
Data 20.09.2021 1 Data 

zakonczenia 
31.10.2021 

rozpoczęcia 

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

Zadanie zakłada organizacj ę  wydarzenia kulturalnego w ramach prezentacji obrz ędów, zwyczajów i wierzei 

ludowych. Głównym przedsięwzięciem będzie prezentacja dramatu A. Mickiewicza „Dziady" w formie 

alternatywnego teatru ulicznego. Plenerowa forma widowiska pozwoli na po łączenie wielu form sztuki 

Uatrakcyjnienie przekazu. Spektakl zostanie wystawiony mi ędzy 01.10.2021 a 31.10. 2021 r. - ze względu n 

plenerowy charakter pokazu, termin b ędzie uzależniony od prognoz pogodowych oraz stanu epidemii 

wywołanego COVID -19. Spektakl b ędzie również  nagrany i odtworzony za po średnictwem środków masowego 

przekazu. Na potrzeby widowiska powstanie autorska choreografia. Realizacja zadania jest odpowiedzi ą  nal  

potrzeby spo łeczno ści lokalnej, dla których ważne jest dziedzictwo kulturowe, dawne zwyczaje i obrzędy 

1 Rodzaj zadania zawiera si ę  w zakresie zada ń  okre ś lonych w ari 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z pó źn. zm .). 

2)Termin realizacji zadania nie mo że być  dłu ższy ni ż  90 dni. 



ludowe, już  zapomniane w czasach Internetu. Zadanie b ędzie realizowane na terenie Gminy Nowa S łupia y 
miejscowo ści Rudki. 
Przewidujemy „ że w wydarzeniu b ędą  brać  udział  zarówno osoby zainteresowane spektaklem, jak równie 
przypadkowi przechodnie spaceruj ący wzdłuż  ulicy. Premierowy spektakl nie b ędzie biletowany, dzięki czemu 
ędą  mogli go obejrzeć  zainteresowani mieszkańcy, ale równie ż  osoby z grup, które ze wzgl ędów materialnych 

czy spo łecznych nie korzystaj ą  z ofert teatrów repertuarowych. Szacuje si ę , że będzie to około 200 osób. 
Zaproszenie na spektakl zostanie równie ż  skierowane do wszystkich organizacji pozarz ądowych działaj ących n 
terenie gminy oraz do szkó ł  z terenu Gminy Nowa S łupia i gmin sąsiednich w ramach zapoznania si ę  z kultur 
ludową  i obrzędami ludowymi w ramach małej lekcji historii, ale również  w ramach zapoznania si ę  z lektur ę  
szkolną. Dziady to dramat romantyczny, z którym uczniowie zapoznaj ą  się  w klasie VII szkoły podstawowej. 
Uczniowie będą  mogli poznać  dwie główne cechy utworu: wizyjno ść  i fantastykę, akcentowanie roli tradycji 
ludowej i wiary ludu w si łę  rytuałów i obrzędów oraz tematyka życia pozagrobowego (wspó łistnienie świata 
ludzi ze światem duchów) oraz z poj ęciem synkretyzmu religijnego, tj. łączenie obrzędów pogańskich 2 

wyobrażeniami religii chrze ścijańskiej. 
Odbiorców zadania b ędziemy zachęcać  do wzięcia udziału w spektaklu również  poprzez szeroką  promocj ę  
wydarzenia w mediach spo łeczno ściowych oraz forach internetowych, jak równie ż  poprzez medialne 
zapowiedzi. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Sposób monitorowania rezultatów / 
Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osi ągnięcia 
rezultatów (wartość  docelowa) 

o.. 

informacji nformacji o osi ągnięciu 

wskaźnika 

Przygotowanie atrakcyjnego 1 spektakl Relacje prasowe i medialne, 
wydarzenia kulturalnego - spektaklu materiały fotograficzne 

teatralnego 

1 nagranie audio/video Materiał  filmowy 
Nagranie filmu „Dziady" 

lista obecno ści 
Przeprowadzenie warsztatów 4 warsztaty 

teatralnych, muzycznych, tanecznych 

S. Krótka charakterystyka Oferenta, jego do świadczenia w realizacji dzia łań  planowanych w ofercie oraz zasobów, które b ęd 
wykorzystane w realizacji zadania 

Stowarzyszenie Zdrowy Cz łowiek „ EMERYK" w obszarze dzia łalno ści kulturalnej począwszy od 2016 r. włącz 
się  w realizacj ę  wydarzeń  realizowanych przez Gmin ę  Nowa S łupia oraz Gminny O środek Kultury, Sportu 
Turystyki w Rudkach. By ły to najczęściej wydarzenia skierowane do mieszka ńców gminy, min. Dzień  Dziecka, 
Dzień  Seniora, Miko łajki. Podczas tych wydarzeń  członkowie Stowarzyszenia anga żowali się  w pomoc 
techniczną  i organizacyjną. Z uwagi na potencja ł  kadrowy wśród członków stowarzyszenia, zaistniah 
konieczno ść  rozszerzenia dzia łalności statutowej nakierowanej na dzia łalność  kulturalną . Nawiązała się  ścish 
współpraca z Amatorskim Teatrem „ Swięty Spokój". Obecnie odbywaj ą  się  próby do autorskiej Drogi 
Krzyżowej z przes łaniem dotyczącym COVID -19 napisanej przez cz łonka stowarzyszenia. W odniesieniu do 
niniejszego zadania planujemy co rok realizowa ć  spektakle, które b ędą  nawiązywać  swoim przesłaniem do 
naszych staropolskich zwyczajów i tradycji. 
W 2020 r. Stowarzyszenie realizowa ło projekt „Swiętokrzyski Swięty spokój". W ramach wsparcia otrzymanego 
ze Swiętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego Amatorski Teatr „Swi ęty Spokój" reprezentował  województwo 
świętokrzyskie w VII Ogólnopolskim Festiwalu Sztuk Komediowych Teatrów Amatorskich. Sztuka wg 
scenariusza Izabeli Degorskiej „M ąz zmarł, ale juz mu lepiej" uzyskała wyroznienie w kategorii Najwi ększa 



„abstrakcja na scenie. 
Za realizacj ę  zadania będą  odpowiedzialni Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia „ EMERYK” wraz z 
przedstawicielami Amatorskiego Teatru" Swi ęty spokój". Amatorski teatr dzia ła na terenie Gminy od 6 lat. 
W latach 2019 - 2020 Teatr uczestniczy ł  w dwóch ogólnopolskich przegl ądach teatralnych, zdobywaj ąc 
wyróżnienia. W październiku 2019 r. prezentowa ł  swoją  twórczo ść  w Srodzie Wielkopolskiej w ramach 16. 
Konkursu Teatrów Amatorskich „ Melpomena", a w październiku 2020 r. w VII Ogólnopolskim Festiwalu Sztuk  
Komediowych Teatrów Amatorskich „Decha". Teatr wyst ępował  kilkakrotnie na scenach Kieleckiego Centrum 
Kultury, Starachowickiego Centrum Kultury. Promowa ł  również  województwo świętokrzyskie w innych 
regionach Polski m.in. w Ustrzykach Dolnych. W ramach Narodowego Czytania w 2020 r. powsta ł  mini spektakl 
dramatu Juliusza S łowackiego „ Balladyna". 
Osobami odpowiedzialnymi za koordynacj ę  merytoryczną  będą  Sławomir Swietlik - Prezes Stowarzyszani 
„ EMERYK", Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, od wielu la 
aktywnie działaj ący na rzecz promocji regionu, zaanga żowany w inicjatywy lokalne oraz Agnieszka  
Lewandowska, członek Stowarzyszenia „ EMERYK", pracownik samorządowy, od 2015 roku Sekretarz Gminy. 
Merytorycznie b ędzie nas wspiera ć  Bożena Jop - wicedyrektor Zespo łu Szkół  w Rudkach, nauczyciel j ęzyk 
olskiego, autorka i reżyser spektakli Teatru „ Swięty Spokój". Pani Bo żena Jop prowadzi spo łecznie warsztaty 

teatralne dla dzieci, wspó łpracuje z Domem Kultury w Rudkach, realizatorka wielu programów m.in. projektu 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Swi ętokrzyskiego 2014-2020 „ e-Obywatel 
Swiata". 
Stowarzyszenie na realizacj ę  zadania otrzymało dofinansowanie z Urz ędu Marszałkowskiego w Kielcach. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość  PLN Z dotacji Z innych 
źródeł  

1. Wynagrodzenie 4.000,00 - 4.000,00 
prowadzącego warsztaty 
taneczne i muzyczne  

2. Usługa filmowa 3.000,00 - 3.000,00 
3. Usługi poligraficzne - projekt i 500,00 - 500,00 

druk materiałów promocyjnych  
4. Wynagrodzenie obs ługi 1.500 500 - 1.500,00 

technicznej w ramach zadania 
(o świetlenie, nag łośnienie)  

5. Wynajem sprzętu na 3.000 5 00 2.000,00 1.000,00 
potrzeby spektaklu 
(mikroporty, rampa 
oświetleniowa, wytwornica 
dymu)  

6. Opłata ZAIKS 200,00 200,00 - 
7. Obsługa księgowa i kadrowa 400,00 400,00 - 
Suma wszystkich kosztów realizacji 12.600 900 2.600 900 10.000 900 
zadania 1 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że: 

1) proponowane zadanie publiczne b ędzie realizowane wy łącznie w zakresie dzia łalno ści pożytku publicznego 

oferenta(44w}; 

2) pobieranie świadcze ń  pieni ężnych będzie si ę  odbywa ć  wyłącznie w ramach prowadzonej odp łatnej dzia łalno ści pożytku 

publicznego; 



3) o feren t* /_o fcrcnc i* sk ł adaj ą cy niniejsz ą  ofert ę  nie zaIega(j ą )* J zalega( j ą )* z op łacaniem nale ż no ści z tytu ł u zobowi ą za ń  
podatkowych; 

4) oferent* / o ferenc i* skł adaj ący niniejsz ą  ofert ę  nie zalega(j ą )* / zalcga( jg)*  z op łacaniem nale ż no ści z tytu ł u sk ładek na 

ubezpieczenia spo łeczne; 

5) dane zawarte w cz ęś ci II niniejszej oferty s ą  zgodne z Krajowym Rejestrem S ądowym* / inn ą  w ła ściwą  ew id encj ą * ;  

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz za łą cznikach s ą  zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 

7) w zakresie zwi ą zanym ze sk ł adaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, 

a tak że wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotycz ą  te dane, z ł o ży ły stosowne o świadczenia 

zg....ie zprzepisam . .ochronie ...ny..osobowych. 	

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

(podpis osoby upowa ż nionej lub podpisy 

osób upowa ż nionych do sk ładania o świadcze ń  
woli w imieniu oferentów) 

Prezes Stow arzy zenia 
Zdrow C,low,c 	MERYK"t 

S 
S ła 	i 	wictlik 
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