UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

\J^

Ofertę należy wypebiić wyłącznie w białych pustych polach, zgodpRT:

Ezegóhrych polach

oraz w przypisach !v-"1"' ['-"""~vyp^pęi"p
Zaznaczerie gróazcką, np.: ,pobieranie*/hiepobieranie*" oznac2|a, że Fnale^-ełffe^ć--

odtac^Medź, pomstawiając

prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*". i

(. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana Jest oferta
2. Rodzaj zadania publicznego'/

Urząd Miejski w Drezdenku
Mały Grant - Wsparcie finansowe działatności w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie
Drezdenko

II. Dane oferenta(-tów)
t. Nazwa oferenta(^tów), forma prawna, humor w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Innej ewidencji, adres siedziby, strona
www,a(triw<to)tCfrespon(|encji,^rese-rm : ; ;
j Fundacja AIDER Niesiemy Pomoc

i Plac Wolności 13/1
166-530 Drezdenko

IKRS:0000742837
iRegoni 38088196000000

iNIP:2810093253

T

2. Dane osoby upoważnionej do shtadania

wyjgśnień ctotyczących oferty(rip. imię i nazwsko,
numer telefonu, adres pocztyefęktromcznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
ł. Tytuł zadania publicznego

Festiwal Literacki „Słowa na Puszczy"

Data
2. Termin realizacji zadania publicznego*"'

rozpoczęcia

7.10.2021

Data

30.10.2021

zakończenia

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

Kolejna edycja, szósta Już Festiwalu Literackiego „Słowa na Puszczy" jest imprezą cykliczną realizowaną wspólnie przez
Fundację Arder Niesiemy Pomoc, Grupę Literacko-Artystyczną Lubdrzeń (grupa nieformalna), Teatr Kotłownia (grupa
nieformalna) oraz Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. ks. Józefa Tischnera. Tegoroczna edycja nieco zmienia
formułę, ze względu na ubiegłoroczną aktywność spotkań poetyckich w formule on-line, postanowiliśmy zaprosić możliwie
wielu twórców z Polski, którzy czynnie uczestniczyli w naszych spotkaniach. Zaplanowaliśmy udział dwadzieścioro poetek
j poetów-

W roku 2021 odeszło dwóch zasłużonych literatów związanych z naszym środowiskiem, Ludwik Lipnicki z Drezdenka oraz
Krzysztof Ireneusz Szmidt z Gorzowa. Chcemy przywołać twórczość zmarłych poetów, aby podtrzymać trwanie w pamięci.
Biesiada poetycka pn. „Między nami" to spotkanie poetów głównie środowiska drezdeneckiego i gorzowskiego,
poświęcona poezji Krzysztofa Ireneusza Szmidta. Prezentacja utworów Irka oraz wierszy własnych uczestników
spotkania. Nic nie trwa wiecznie, ale także nic się nie kończy, nawet po odejściu, dopóki trwa pamięć, dopóki materialne
formy aktywności artystycznej nadal funkcjonują. Biesiadę zakończy recital wrocławskiego barda- Dawida Gembali, który
zaprezentuje program złożony z tekstów Edwarda Stachury oraz własnych, do kompozycji autorskich. Klamrą spinającą
Festiwal będzie biesiada poetycka pn. „Moje wędrowanie z Wami" - poświęcona twórczości i osobie Ludwikowi
Lipnickiemu. Na podobnej zasadzie co spotkanie inauguracyjne, uczestnicy zaprezentują wiersz Ludwika oraz twórczość
własną. W Bibliotece odbędzie się spotkanie autorskie oraz recital poezji śpiewanej. Teatr Kotłownia to kameralne
spotkania z twórcami literatury. Chcemy jeszcze bardziej zaznaczyć i nawiązać do nazwy Festiwalu, dlatego do poŁidnia
poświęcone będą na spacery po Puszczy Drawskiej oraz NoteckieJ, zwiedzanie Muzeum, a także miasta.
Prezentacja twórców związanych z Grupa Literyczną Na Krechę, związana jest z 10, leciem działalności gmpy.
Ogólnopolska formacja, która zainicjowała wiele akcji proujących twórców i ich twórczość, m.in. Waientynki na Krechę,
Wierszystawkę czyli wystawę wierszy, ArtLożę. Pierwsze spotkanie Drezdeneckiej Sceny Literackiej z 2015 roku odbyto

się pn. Wierszysfwaka i poprowadziła je Łucja Dudzińska, pomysłodawczyni i koordynatorka Na Krechę. W Grupie
aktywnie uczestniczą także poeci drezdeneccy. Od sześciu lat w Drezdenka odbywa się po kilka imprez w ramach akcji
AntyWalentynek, nazywanych później Walentynkami Na Krechę. Prezentacja Grupy z okazji 10. lecia jest więc
ja knaj bardziej adekwatna. Gościć będziemy m.in. Bogumiłę Maletę, Jacka Wysockiego, Tomasza Walczaka, Iwonę
Frąszczak czy Pauline Swacińską-Borensztein.

Drezdenko postrzegane jest nie tylko w województwie lubuskim, jako bardzo silne i aktywne środowisko literackie. Po
Zielonej Górze i Gorzowie, to właśnie w Drezdenku dzieje się najwięcej, tutaj działają poeci, którym się chce w różny,
często nieszablonowy sposób promować dobrą literaturę, nie tylko wtasną, także innych twórców ogólnopolskich i
regionalnych. Organizowane są spotkania autorskie, biesiady poetyckie, warsztaty literackie, lekcje poetyckie, happeningi,
spektakle teatru poezji, turnieje jednego wiersza.

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 (Dz. U. z 2018 r. póz. 450, z późn, zm.).

2)

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

~)

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia

rezultatów (wartość

Nazwa rezultatu

docelowa)

Sposób monitorowania rezuttatów/źródło
informacji p osiągnięciu wskaźnika

Biesiada poetycka poświęcona
Ludwikowi Lipnickiemu

Jedno spotkanie poetyckie ! Udział i zadowolenie publiczności,

Recital piosenki autorskiej

Jedno wydarzenie

Udział i zadowolenie publiczności/
opinie uczestników

Spotkanie poetów

Jedno spotkanie poetyckie

l Udział i zadowolenie publiczności,
[opinie uczestników

iopinie uczestników

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
bi^Są /•,,.. ^ ^\- • • ' ' •': '".'. ' .'.: ..';;- .'-; '•.,•'•• . • .'•, 1"."' ;• :,:1:' ." "'••': :';•- , . !.' .:.... •< '-'.," '.."...':^

wykorzystane w realizacji zadania ; - ;

jFundacja ADDER Niesiemy Pomoc od kilku sezonów aktywnie uczestniczy przy realizacji cyklicznych
jwydarzeńpn, Drezdenecka Scena. Literacka oraz Festiwal Literacki „Słowa na Puszczy". Fundacja jest
i współorganizatorem tych wydarzeń, zajmuje się oprawą scenograficzną, zdobywaniem środków, oprawą
igratlczną i obsługą w mediach społecznościowych. Fundacja patronuje Grupie Literacko-Artystycznej
jLUBDRZEN, która jest grupą nieformalną, nie posiada osobowości prawnej, skupia miejscowych

literatów, muzyków, grafików ł fotografików. W roku 2019 i 2020 Fundacja pozyskała dotację od
jUrzędu Miejskiego w Drezdenki! na organizację Festiwalu. Dotacja z roku 2020 została zwrócona w
[związku z niemożliwością realizacji zadania, spowodowanego pandemią covid-I9. Wolontańusze
Fundacji zarówno moderują spotkania autorskie Jak i opiekują się gośćmi Festiwalu, prezentując walory
turystyczne jak i atrakcje historyczne naszego miasta i gminy. Fundacja była także realizatorem
Iprogramu pn. „Stara kotłownia -wielki teatr" w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Równać
[Szansę 2019, którego uczestnikami była młodzież Gminy Drezdenko w wieku 13-19 lat. Fundacja była
jtakże inicjatorem kilku akcji charytatywnych i zbiórek pieniędzy na rzecz leczenia nowotworowego
imieszkańców Drezdenka w ramach „Kawiarenki pod Aniołem", Fundacja podjęła się organizacji akcji
[wsparcia Jerzego Owsiaka, prezesa i pomysłodawcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w roku
12019-

IV. Szacunkowa kalkulacja Kosztów realizacji zadania publicznego

Rodzaj kosztu

.. Łp;;..[

Wartość

Z dotacji

PLŃ
1.

Koszt 1 - noclegi 20 uczestników
65złx20x2 noclegi

2.

Koszt 2 - koncert piosenki autorskiej

3-

Koszt 3 - druk plakatów

4.

Koszt 4 - zwrot kosztu dojazdu 3
autorów x 200

5.

Zinnych
źródeł

2600

2600

500
300
600

500
300
600

4000

4000

Koszt 5
Suma wszystkich kosztów^ readzącji zaidania

V. Oświadczenia
Oświadcza m(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie za[ega(-j'ą)* / zalega(-ją)* z opfacaniem nafeżności z fytuiu zobowiązań
podatkowych;
4) oferent^ / oferenci* sktedający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem nalesności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;
6) wszystkie irrfoimacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

7} w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a
także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, ztożyly stosowne oświadczenia

zgodnie z pfzepisami o pclyonie dan^th osobowych.

<^ i^a

Data Drezdenko, 21.09,2021 r.

^D.^..............

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

FUNDACJA AH»»
NrESIWYPOMOC^
ul. Plac wolność*

KR'~II^07^8^;N1P'?R10093253

