
STOWARZYSZENIE
FAM I.LOCK

KRS: 00003830X7 
40-215 Katowice, ul. Podhalańsko 
NIP 954-272-18-35 Regon 241910 ibi. qoo 44? 707 6f>6 611 926

Załączniki cfo rozporządzenia fi ' 0
Przewodniczącego Komitetu dolspraw Pożytku 
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il li U \ .  Załącznik nr 1

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

Prezydent Miasta Katowice

2. Rodzaj zadania publicznego11
„Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób 
represjonowanych"

il. Dane oferentaf4ew)

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

Stowarzyszenie FAMI.LOCK KRS 0000383087 40-215 Katowice Podhalańska 14/6

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

num er te le fonu , adres poczty elektronicznej)

W yłączenie jawności danych osób fizycznych na podstaw ie a r t  5 ust u V 

z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do in form acji publicznej. O oba 

dokonująca wyłączenia: M arta Białowąs -  inspektor w  W ydziale Polityk, 

Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

1. Tytuł zadania publicznego Dzień Babci i Dziadka 2022 w Siedzibie Stowarzyszenia FAMI.LOCK

2. Termin realizacji zadania publicznego21
Data
rozpoczęcia

21.01.2022 Data 20.02.2022 
zakończenia

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

Wzorem lat ubiegłych, Stowarzyszenie FAMI.LOCK zamierza włączyć się w obchody [ 

swojej Siedzibie przy ulicy 3 Maja 11 w Katowicach imprezę międzypokoleniową dl 

wezmą udział w występie artystycznym, połączonym z poczęstunkiem i animacjami p 
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)nia Babci i Dziadka organizując w 

a dziadków i wnucząt. Uczestnicy 

astycznymi dla wnuków. Wszyscy
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x> Rodzaj zadania zawiera si4~^ z 
publicznego i o w o lo n ta riacie 

4 Term in realizacji zadania
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /  źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Międzypokoleniowe spotkanie z okazji 
Dnia Babci i Dziadka

Dla 50 osób -  Babć, 
Dziadków i Wnucząt

Relacja fotograficzna

Prezenty okolicznościowe
Dla 50 osób Relacja foto, faktury za prezenty i materiały

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

1) W latach 2015 ,2016 ,2017, 2018, 2019 i 2021 -Stowarzyszenie FAMI.LOCK zorganizowało na Rynku w Katowicach, 
sześć kolejnych edycji Katowickiego Dnia Seniora -  imprezę cieszącą się niebywałym zainteresowaniem 
mieszkańców (od 800 do 990 osób).

2) Stowarzyszenie było koordynatorem miejskiego programu wpisanego w politykę senioralną Miasta Katowice na lata 2015-
2021 „Aktywni Seniorzy 60+” od początku jego istnienia. W programie uczestniczy już ponad 15000 mieszkańców 
Katowic, dla których Stowarzyszenie pozyskało współpracę blisko 200 prywatnych Partnerów Programu, udzielających 
zniżek Seniorom.

3) W okresie od 2016 -  2021 r, Stowarzyszenie FAMI.LOCK zrealizowało z dobrym efektem zadanie „Centrum Spotkań
Seniorów w centrum Miasta” w ramach którego przeprowadzono warsztaty tematycznych, spotkania z cyklu „spotkania 
z ciekawymi ludźmi", spotkania z cyklu „gry planszowe” i Poniedziałki Teatralne

4) Z inicjatywy Stowarzyszenia, we współpracy z Instytucją Kultury Katowice Miasto Ogrodów, powstał w podwórzu
kamienicy 3 Maja 11 unikatowy mural autorstwa Mony Tusz, znajdujący się w pierwszej dziesiątce najwyżej 
ocenianych murali na Śląsku.

5) W 2017 roku Stowarzyszenie było pomysłodawcą i realizatorem spektaklu profilaktycznego „Hermenegilda Ko”. W efekcie
powstał pierwszy w Polsce, profilaktyczno- interwencyjny spektakl teatralny dedykowany seniorom , dotyczący zagrożeń 
na które są narażone osoby starsze. Środki na realizację pochodziły z Inicjatywy Lokalnej „Katowicki Senior 
bezpieczny” .

6) W 2021 roku w ramach kolejnej Inicjatywy Lokalnej -  powstał film na podstawie scenariusza „Hermenegilda Ko” -
zaprezentowany już 20 krotnie na terenie Katowic i województwa śląskiego

7) W grudniu 2021 Stowarzyszenie zorganizowało Wigilię z Radą Seniorów i Władzami Miasta połączona z występami
artystycznymi.

Zadanie będzie realizowane przez osoby z odpowiednim wykształceniem i kwalifikacjami: (absolwentka Akademii Sztuk 
Pięknych, absolwent Szkoły Teatralnej,, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej, oraz osoby pracujące z Seniorami od 
pięciu lat, przy realizacji Miejskich Programów Senioralnych.
WKŁAD RZECZOWY
Na realizację zadania Stowarzyszenie oddaje do dyspozycji swoją, posiadająca dopuszczenia miejsca użyteczności 
publicznej, położoną w centrum dzielnicy Śródmieście, Siedzibę przy ulicy 3 Maja 11 w Katowicach, o powierzchni 220 
metrów kwadratowych, wyposażonych w urządzenia sanitarne, stoły, krzesła oraz w pełni profesjonalną salę teatralno - 
koncertową z widownią na około 40 osób.



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych 
źródeł

1. Honorarium Artystów 1200,00

2. Poczęstunek 1500,00

3. Prezenty - koszt zawiera również zakup 
materiałów do ich wykonania

800,00

4. Honorarium za animacje z wnukami i 
materiały do animacji

1000,00

5. Koszt eksploatacji sali 700,00

6. Koszt obsługi technicznej i sanitarnej 200,00

7. Koordynacja 600,00

8. Obsługa księgowa 100,00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6100,00 m o o o ^ o ^ -

V. Oświadczenia
dJf** (q O  CK), " ^O CJ 4 -

Oświadczamf-my), że:

1) proponow ane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w  zakresie działalności pożytku publicznego 

o fe ren ta j -tó w jf
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odp łatne j działalności pożytku 

publicznego; Stowarzyszenie nie będzie pobierać świadczeń od beneficjentów zadania
3) o fe re n t* /  o fere nci *- składający niniejszą o fe rtę  nie zalegaj ją )* /  zalega(-ją )* z opłacaniem  należności z ty tu łu  zobowiązań 

podatkowych;
4) o fe re n t* /  o fe re nci* składający niniejszą o fe rtę  nie zalega( -ją )* /  zalega(- ją)* z opłacaniem  należności z ty tu łu  składek na

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w  części II niniejszej o fe rty  są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym * /  inną w taśc iw ą-ewidencją*;
6) wszystkie inform acje podane w  ofercie  oraz załącznikach są zgodne z aktualnym  stanem  praw nym  i faktycznym ;
7) w  zakresie związanym ze składaniem ofe rt, w  tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem  i przekazywaniem danych 

osobowych, a także w prow adzaniem  ich do system ów inform atycznych, osoby, których dotyczą te  dane, złożyły stosowne 

oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Ewa Dopierała Prezes Stowarzyszenia FAMI.LOCK

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

Andrzej Dopierała Wiceprezes Stowarzyszenia FAMI.LOCK

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

Data Katowice 06.01.2022


