
WKST.3033.41.4.2020  Kalisz, dnia  21.09.2020 r.

Komunikat

Prezydent Miasta Kalisza, informuje, że została złożona oferta na realizację
zadania z zakresu  kultury,  sztuki,  ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego
w  trybie  art.  19a  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688)
Treść oferty w załączeniu.

Uwagi  dotyczące  oferty  można  zgłaszać  na  piśmie  w  terminie  7  dni  od  dnia
zamieszczenia oferty, bezpośrednio w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1A.

w z.  Prezydenta Miasta Kalisza
           /…/

               Grzegorz Kulawinek



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 adresowana jest oferta

Prezydent  Miasta Kalisza

2. Rodzaj zadania publicznego1) Kultura, sztuka, ochrona 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

Fundacja literacka Jak podanie ręki. KRS 0000660487 NIP 7792457048 REGON 366458474. Adres: os. Stare Żegrze 78 m 2 61-249 
Poznań. strona internetowa: http://www.fundacjaliteracka.hekko24.pl/Blog/ oraz: http://www.zlpwlkp.pl  http://wlkpzlp.danutabartosz.com

 adres e-mail: dbartosz@o2.pl telefon: 501 284 033

Konto: 87 1240 6595 1111 0010 7235 8121

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Danuta Bartosz

501 284 033

dbartosz@o2.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Kalisz Stolicą Zagłębia Aforyzmu

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia

15.10.2020 r Data
zakończenia

15.12.2020 r.

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

Literacko - muzyczne spotkania z poetami Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich w Kaliszu pod hasłem „Kalisz Stolica Zagłębia 
Aforyzmu”  mają już zakorzenioną tradycję. Z uwagi na pandemię w tym roku zmniejszyliśmy z 60. na 20 – liczbowy udział poetów w organizowanej 
corocznie Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej, w której kaliski Aforystykon i Zaduszki poetyckie są bazą głównego programu konferencji. 
Zwykle spotykamy się w Kaliszu z  młodzieżą gimnazjalną, licealną i uniwersytecką,  w formie dialogów scenicznych, koncertów, warsztatów 
twórczych, konkursów literackich, w tym roku jednak, chcemy spotkać się głównie z seniorami, studentami Uniwersytetu III Wieku i członkami 
Kaliskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, którzy podczas pandemii skazani są na izolację i samotność.  
Szeroki zakres i zasięg wydarzenia artystycznego , pozwala wykorzystać w projekcie  potencjał kaliskich placówek kulturalnych: Książnicę 
Pedagogiczną, w której WO ZLP ma swoją siedzibę, pałac – Villę Calisia, Komoda Club Residence w Kaliszu, Rezerwat Archeologiczny Zawodzie w 
Kaliszu, Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu oraz blisko Kalisza  Dworek M. Dąbrowskiej w Russowie. 

Program projektu: 
1. data: 23.10.2020 r. g. 15–17:00  – zajęcia fakultatywne: Wieża Ratuszowa, Kalisz, Główny Rynek 20.
2. data: 23.10.2020 r. g. 18:00 –XIX  Aforystykon w Komoda Club Residence w Kaliszu. Koncert poetycko- muzyczny dla studentów 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku  oraz członków Kaliskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Kaliszu.  Udział 20. poetów – 
uczestników  IV Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej. 

3. data: 24.10.2020 r. g. 10:00 – Villa Calisia/Książnica Pedagogiczna w Kaliszu –  prezentacja twórczości poetów biorących udział w 4.MKP. 
4. data: 24.10. 2020 r g. 14:00 – Dworek Marii Dobrowskiej – 9. Międzynarodowe Zaduszki Poetyckie,  obiad w Zajeździe u Niechciców .  
5. Data:  24. 10. 2020 r. g.19:00 – spektakl teatralny w Teatrze Kaliskim. 
6.  25.10.2010 r. g.10:00  – zajęcia fakultatywne: zwiedzanie Rezerwatu Archeologicznego Zawodzie w Kaliszu lub Bazyliki św. Józefa.

Zakończenie IV MKP w Kaliszu. Wyjazd poetów.

mailto:dbartosz@o2.pl
http://wlkpzlp.danutabartosz.com/
http://www.zlpwlkp.pl/
http://www.fundacjaliteracka.hekko24.pl/Blog/


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.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia

rezultatów (wartość
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

XIX Aforystykon – wydarzenie artystyczne
Po-tyczki aforystów.

Komoda Club Residence w Kaliszu:
Po-tyczki aforystów: poetycko-
muzyczne spotkanie 20. poetów z 
seniorami- studentami Uniwersytetu 
III Wieku oraz członkami Kaliskiego 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w 
Kaliszu. Koncert. 

Dokumentacja fotograficzna
Informacja w mediach Kalisza i na portalach
Fundacji, Wielkopolskiego Oddziału ZLP oraz  na 
fb. Źródło informacji: zdjęcia, lista obecności, 
publikacje prasowe i internetowe.

IX Zaduszki poetyckie 
Spektakl teatralny
Zajęcia fakultatywne

Zaduszki poetyckie w Dworku Marii 
Dąbrowskiej. Udział 20 poetów. 
Czytanie wierszy, oprawa muzyczna. 

Udział poetów w spektaklu 
teatralnym. .

Zajęcia fakultatywne: zwiedzanie 
Rezerwatu Archeologicznego 
Zawodzie w Kaliszu lub Bazyliki p.w. 
św. Józefa.

  j.w.

Publikacje książkowe Wydanie dwóch książek, w tym „V 
Po-tyczki aforystów”
.
Prezentacja książek w Villa Calisia/ 
Książnica Pedagogiczna w Kaliszu.

Publikacja książek. Promocja. 
Źródło informacji: wydane książki,  zdjęcia z 
promocji, lista obecności, informacje   internetowe

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

 Fundacja literacka Jak podanie ręki działając na podstawie m.in. § 6 Statutu – wspiera i animuje interdyscyplinarne 

wydarzenia artystyczne, § 14 Statutu Fundacji – współpracuje ze Związkiem literatów Polskich i innymi oddziałami i 

środowiskami twórczymi w Polsce, § 15 Statutu – prowadzi działalność wydawniczą. 

Fundacja literacka Jak podanie ręki w ciągu ostatnich trzech lat wydała 36 książek. W tym sześć audiobooków. Danuta 

Bartosz będąc prezesem fundacji, a jednocześnie honorowym prezesem Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów 

Polskich ma wieloletnie doświadczenie w animacji wydarzeń kulturalnych. Zorganizowała osiem edycji 

Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, a od 2017 roku była animatorem i kuratorem trzech Międzynarodowych 

Konferencji Poetyckich, na które zapraszała po 60 poetów w każdym roku. Ponadto zabezpieczała organizacyjnie i 

finansowo (otrzymując dotacje) pełną logistykę programową tych wydarzeń. Jest redaktorem ponad 70 książek, w których

zamieszcza zwykle 60 - 80 poetów, dokonuje wyboru twórczości autorów, robił skład i wydaje książki. Nagrodzona przez 

MKiDN Medalem „Zasłużony dla kultury”. W 2020 roku otrzymała Nagrodę Marszałka za aktywną działalność w sferze 

kultury. 

Urszula Zybura -   poetka, aforystka. Jest inicjatorką i realizatorką Aforystykonu, który powstał 18 lat wstecz. Znana w kraju i 

za granicą. Jest autorką aforyzmów zamieszczanych w krzyżówkach w różnych krajowych czasopismach od Przekroju do

tzw. Jolek. Będąc wiceprezesem Wielkopolskiego Oddziału ZLP ściśle współpracuje z Danutą Bartosz, realizując wspólne

programy.



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu Wartość

PLN
Z dotacji Z innych

źródeł
1. Koszt 1 – usługa hotelowa 4200

2.
Koszt 2 – usługa gastronomiczna
                

2300

3.

Koszt 3 – zakup art. spożywczych, 
(wody mineralnej, wędlin, pieczywa, 
kawy itp.) oraz zakup biletów do teatru i 
rezerwatu archeologicznego

1000

4.
Koszt 4 – redakcja i skład, projekt 
graficzny, wydruk dwóch książek

2500

5. Koszt 5 – koordynacja projektu 1000

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

11000 10000 1000

V. Oświadczenia

Oświadczam(-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 zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności 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 informacje 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, złożyły stosowne
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

  

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

Data  14 września 2020 roku

Danuta Bartosz – Prezes Fundacji

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


