
Załączniki do rozporządzenia  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

 
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z 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 jest adresowana oferta  

Ministerstwo/ Urząd Marszałkowski/ Urząd Miasta/ Gminy/ Starostwo 
Powiatowe 

2. Rodzaj zadania publicznego1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 
II. Dane oferenta(-tów)  
 

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

 
1) nazwa: Fundacja „INICJATYWA” 
2) forma prawna: Fundacja 
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5) KRS 0000524980 
4) adres siedziby/ korespondencyjny : miejscowość: Bytom ul.: Powstańców Warszawskich 38/1 
    województwo:  śląskie kod pocztowy: 41-902  
5) tel.: 602 407 601     faks: 32 286 72 74 
    e-mail: biuro@f-inicjatywa.pl                             http:// www.f-inicjatywa. 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 

 
Jakub Janiak – 602 407 601 
jakub.janiak@gmail.com 

 
 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego 

 
 

„AVOCADO w programie muzyki rozrywkowej – A capella” 
 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) 

Data 
rozpoczęcia 

 
1.07.2019 

Data  
zakończenia 

 
31.12.2019 

 
 

                                                 
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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.  



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

 

Projekt „AVOCADO w programie muzyki rozrywkowej – A capella” skierowany jest do mieszkańców miasta/powiatu 
znajdujących się w szczególnej sytuacji, którzy z przyczyn osobistych nie są w stanie korzystać z dostępnej oferty kulturalnej na 
terenie miasta z powodu konieczności wnoszenia opłat za bilety wstępu. Projekt obejmie wsparciem wszystkich mieszkańców 
gminy w tym w szczególności rodziny korzystające m.in. z pomocy placówek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych 
oraz pozostałych instytucji. 
 
Projekt zakłada przeprowadzenie: 
 

- 1 godzinnego koncertu przez Zespół AVOCADO (finalistów I edycji programu X-Factor) w postaci a capella w jednym 
wybranym z 4 dedykowanych wariantów programowych; 

- Wariant 1 - Program muzyki rozrywkowej, 
- Wariant 2 - Program świąteczny – Bożonarodzeniowy, 
- Wariant 3 - Program gospel, 
- Wariant 4 - Program pieśni Powstańczych. 

 
Przykładowy programy koncertu – Wariant 1 

 
1. Thinking Out Loud [3:26] 
2. Relax [3:15] 
3. Hej Żeglujże Żeglarzu [3:23] 
4. Only you [4:10] 
5. Black&White [2:45] 
6. Blondynka [4:12] 
7. Niepewność [4:12] 
8. Mix [4:50] 
9. Sweet Dreams [4:30] 
10. Statki na niebie [3:36] 
11. Lewas Polka [2:45] 
12. Desire [3:40] 
13. 10 w skali Beauforta [4:10] 
14. Wonderfull life [3:41] 
15. The Lion [5:00] 

   
Programy opracowane są w sposób autorski i charakteryzują się wysokim poziomie artystycznym   
i edukacyjnym. Koncert przeprowadzony będzie na terenie miasta/gminy w placówce kultury/ lub innym obiekcie ze sceną oraz 
widownią na terenie jednego z obiektów Gminy/Powiatu. Liczba uczestników przedsięwzięcia zostanie dopasowana do potrzeb 
grupy docelowej. Ze szczegółami można zapoznać się na stronie www.avocado.org.pl  
 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom 
osiągnięcia rezultatów 

(wartość docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / 
źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika 

 
Przeprowadzenie 1 koncertu muzyki 

 a capella 
 

 
1 koncert 

 
Zdjęcia, strona internetowa zespołu 

oraz mediów społecznościowych 

 
Udział w koncercie …. Uczestników 

 

 
… uczestników 

 
Zdjęcia, strona internetowa zespołu 

oraz mediów społecznościowych 

 
-Zwiększenie zainteresowania wydarzeniami kulturalnymi odbiorców, 
-Zwiększenie wrażliwości odbiorców na sztukę muzyczną , 
-Edukacja muzyczna beneficjentów, 
-Integracja społeczna uczestników ze społecznością lokalną, 
-Pobudzenie i zwiększanie kulturalno – społecznych potrzeb mieszkańców, 
-Zniwelowanie poczucia osamotnienia, izolacji i apatii. 

 
… uczestników 

 
Zdjęcia, strona internetowa zespołu 

oraz mediów społecznościowych 

http://www.avocado.org.pl/


 

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą 
wykorzystane w realizacji zadania 

 
Wybrane cele statutowe fundacji w obszarze działań kulturalnych:  

 
1. Prowadzenie wszelkiej działalności w obszarach: kultury i sztuki, ochrony zabytków i budynków w obrębie zainteresowania 

konserwatora zabytków, sportu, rekreacji, ratowania życia i ochronie zdrowia, pomocy społecznej, opieki, wychowania, 
szkolnictwa, edukacji i nauki, zatrudnienia i instytucji rynku pracy, ekonomii społecznej itp. 

2. Upowszechnianie czynnego nawiązywania i podtrzymywania kontaktów  kulturowych  z krajami wszystkich kontynentów, 
3. Umożliwianie jak najszerszego korzystania z dóbr społeczno – gospodarczo - kulturowych. 

 
Fundacja realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez; 

 
1. Organizowanie wszelkich imprez, akcji, szkoleń, treningów, warsztatów, poradnictwa, konsultacji, sympozjów, konferencji, 

sesji naukowych, debat, wystaw, promocji, aukcji, kiermaszy itp., 
2. Wspieranie wszystkich sektorów w podejmowanych działaniach na rzecz szeroko pojętego środowiska obywatelskiego, 

ruchów społecznych oraz grup mniejszościowych, 
 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

 darowizn, spadków, zapisów, 
 dotacji i subwencji oraz grantów, 
 dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
 dochodów z majątku Fundacji. 
 pozostałych dochodów z działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego 

 
W roku 2017 Fundacja realizowała następujące działania; 
 
Projekt pn: „By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 9.1.6. w partnerstwie z Miastem Bytom / Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Rodzinie w Bytomiu. W ramach kontynuacji działalności w projekcie, w ramach zadania Aktywna Integracja zrealizowano drugą 
edycję „Warsztatów Kreatywnego Rozwoju”, przeprowadzono również kolejną edycję kursów zawodowych. W ramach działań 
środowiskowych realizowano spotkania animacyjne z mieszkańcami miasta Bytom; grupa Liderów również kontynuowała swoją 
działalność w ramach projektu. Wszystkie grupy zajęciowe realizowały zajęcia zarówno w siedzibie Fundacji jak i w wynajętych 
pomieszczeniach na terenie miasta Bytom. Zgodnie z założeniami projektu, do obsługi projektu zatrudniony  został personel, 
zarówno w ramach umów o pracę, jak również umów zleceń. Grupy animacyjne przeprowadziły również kilka inicjatyw lokalnych, 
związanych z upiększeniem przestrzeni miejskiej. Przeprowadzono cykl warsztatów rozwoju zainteresowań: zajęcia językowe, 
ruchowe, dziennikarskie i fotograficzne oraz złotej rączki, jak też warsztaty dietetyczne oraz spotkania związane z profilaktyką 
zdrowia – zarówno grupowe, jak i indywidualne. W ciągu roku odbyły się pogadanki z kosmetologiem oraz fryzjerem. W ramach 
integracyjnych warsztatów wyjazdowych zorganizowano cztery wycieczki – do Krakowa, Ochab, Wrocławia oraz Książa Wielkiego / 
Ojcowa. W roku 2017 odbyły się również wydarzenia w przestrzeni miejskiej – festyn z okazji Dnia Dziecka, a także Piknik Rodzinny 
we wrześniu oraz koncert podsumowujący dwuletnią działalność w ramach projektu By-PAS. Fundacja zawarła również umowy 
wolontariackie; nawiązała również współpracę z Aresztem Śledczym w Bytomiu.  

 
Projekt  pn:  „Twoje życie – Twój wybór” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Poddziałania 9.1.6. w partnerstwie z Miastem Piekary Śl./ Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Piekarach Śl. W ramach aktywnej 
integracji przeprowadzono cykl Warsztatów Kreatywnego Rozwoju, Trening umiejętności życiowych, Trening kreowania wizerunku 
na którego potrzeby wynajęto pomieszczenie na terenie Piekar Śląskich oraz zakupiono niezbędne materiały i poczestunek. Ponadto 
zorganizowano 1 edycje wyjazdowego treningu umiejętności wychowawczych dla grup złożonych z dorosłych uczestników oraz 
dzieci i młodzież. 
 
W ramach działalności odpłatnej przeprowadzono 9 godzinnych koncertów Zespołu Avocado w takich miastach jak Chorzów, 
Świętochłowice, Zdzieszowice, Piekary Śl., Bytom, Zawadzkie, Toszek, Wrocław, Czeladź. 

 
W roku 2018 Fundacja realizowała następujące działania; 
 
Zadanie pn: „„Prowadzenie w 2018 roku stałego punktu informacyjnego dla obszaru rewitalizacji oraz działań 
doradczych i szkoleniowych dla interesariuszy rewitalizacji i wybór Operatora Konkursu na mikrodotacje  



w ramach funduszu regrantingowego” było prowadzone we współdziałaniu z Miastem Bytom. Zgodnie z założeniami 
zawartymi w ofercie, w ramach zadania zatrudniono personel na podstawie umów – zleceń,  który był odpowiedzialny 
za dyżury, podczas których informowano mieszkańców o zjawisku rewitalizacji w Bytomiu, oraz za obsługę księgową i 
informatyczną. Dodatkowo, w ramach zadania prowadzono warsztaty z pozyskiwania funduszy NGO oraz z zawiązywania 
grup animacyjnych/liderskich dla interesariuszy projektu. Kolejną częścią zadania było rozdysponowanie w postaci 
mikrodotacji kwoty 100.000 zł. Kwota ta była przeznaczona dla bytomskich organizacji pozarządowych oraz grup 
nieformalnych – ww. podmioty mogły aplikować o dofinansowanie w postaci 2500 zł lub 5000 zł. Personel Fundacji 
stworzył procedurę rekrutacyjną oraz sposób wyłonienia najlepszych wniosków konkursowych. Łącznie 
rozdystrybuowano kwotę 91 577 zł w przeznaczeniu na 28 mikrodotacji. 
 
W ramach działalności odpłatnej przeprowadzono 14 godzinnych koncertów Zespołu Avocado w miastach na 
terenie całej Polski. 
 
Zasoby wykorzystywane w trakcie realizacji zadania publicznego. 
 
- Zestaw bezprzewodowy Audiu Technika (heandhealt) 3000- 6 sztuk – wartość 25.000,00 zł 
- Mixer Beringer XAir XR 16 wraz z IPad – wartość 4.000,00 zł 
- Odsłuchy douszne Audio Technika M3 – 6 szy. – wartość 23.000,00 zł 

 

 
  


