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OFERTA
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (MALA[D\l(f A\

/
OFERTA/r\J:'L' P 'T'l. '.UQp/n 1,1A')

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W- A'RT3 UST. 3 USTAWYZ DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU

PUBLICZNEGO 10 WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536Y),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

wsparcie dzialan w zakresie kultury......
(rodzaj zadania publicznego2»)

I Szczecinski Festiwal Filmowy Etniczne Klimaty

"Zycie unicestwione ". -przeglad przedwojennego filmu zydowskiego w Polsce
(tytul zadania publicznego)

w okresie od 10 lutego 2013 do 22 kwietnia 2013

W FORMIE
/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO I)

PRZEZ

Gmine Miasto Szczecin
(organ administracji publicznej)

skladana na podstawie przepisów dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie



I. Dane oferenta/oferentów1)3)

l) nazwa: Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne Zydów w Polsce Oddzial w Szczecinie

2) forma prawna:4)

( X) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

( ) spóldzielnia socjalna ( ) inna.......................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

0000112329

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 15.05.2002

5) nr NIP:526-00-08-202... nr REGON: .000802656

6) adres:

miejscowosc: Szczecin ul.: .J.U.Niemcewicza l/l

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:?) ...............................................

gmina: .Szczecin.. powiat:8) Szczecin

województwo: .zachodniopomorskie

kod pocztowy: 71-553... poczta: Szczecin

7) tel.: 91 4220674... faks: .....................................................

e-mail: .tskz.szczecin@gmail.com. ... ..........................

8) numer rachunku bankowego: 70 12403813 11110000 4375 6865

nazwa banku: Bank Pekao S.A. I Oddzial w Szczecinie

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentów!):

a) Róza Król..

b) .............................................................................................

c) .............................................................................................

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie, o którym

mowa w ofercie:9)

TSKZ O/Szczecin, 71-553, ul. J.U.Niemcewicza 1/1; tel. 91 4220674

11) osoba upowazniona do skladania wyjasnien dotyczacych oferty (imie i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

Róza Król tel. 0505 848 189

..................................................................................................................................................................
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12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego
statutowo; spoleczno - kuJturalna, a w szczególnosci:

popularyzacja zydowskiej kultury, tradycj i i historii

pielegnowanie swiadomosci narodowej, ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego Zydów polskich
popularyzacja i popieranie twórczosci literackiej, artystycznej i naukowo - badawczej ze szczególnym
uwzglednieniem kultury jidisz
dzialalnosc edukacyjna
dzialalnosc integracyjna

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego
nie prowadzi

13) jezeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzal) dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców....................................................................

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

N ie dotyczy

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczeniem podstawy prawnerO)

N ie dotyczy

III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

c#/



l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

I Szczecinski Festiwal Filmowy Etniczne Klimaty obejmuje trzymiesieczne dzialania, które doprowadza do

pokazaniu w Kinie Zamkowym przedwojennych filmów zydowskich powstalych w Polsce. Filmy te pokazuja

swiat, którego nie ma, swiat, który unicestwil nazizm. Pokazuja Zydów Polskich we wszystkich aspektach ich

zycia.

Filmom beda towarzyszyly cztery wyklady na temat filmów, ich twórców i odbiorze tych filmów przez

przedwojennych widzów.

Projekcja filmów i towarzyszace im wyklady pozwola zwiekszyc wiedze na temat spolecznosci zydowskiej w

przedwojennej Polsce, która przez 1000 lat wspólistnienia wniosla ogromny wklad w historie i kulture Polski.

Wiedza i zrozumienie niewatpliwie wplyna na wieksza wrazliwosc, tolerancje i szacunek wobec innej

narodowosci.

W ramach projektu zostanie wyswietlonych 8 filmów fabularnych i 5 dokumentalnych. Zostana przeprowadzone

4 wyklady i wydana zostanie publikacja

2. Opis potrzeb wskazujacych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz

skutków

Szczecinjest miastem, do którego mieszkancy przybyli ze wszystkich zakatków Polski i gdzie dorasta kolejne

pokolenie mieszkanców, które ma bardzo mala wiedze albo nie majej wcale na temat spolecznosci zydowskiej

przedwojennej Polski.

W tym roku w kwietniu obchodzona jest w Polsce i na swiecie 70-ta rocznica powstanie w Getcie warszawskim,

które jest cezura 1000 letniej historii osiedla zydowskiego w Polsce.

Dotad nie bylo realizowanego projektu, który przyblizylby mieszkancom Szczecina klimatu przedwojennej

Polski, której koloryt niewatpliwie tworzyla mieszkajaca tu 3,5 milionowa spolecznosc zydowska, która wniosla

niebagatelny wklad do kultury polskiej.

Realizacja festiwalu filmowego i towarzyszace mu wyklady i publikacja pozwola w znacznej mierze zaspokoic

wiedze na temat spolecznosci zydowskiej w przedwojennej Polsce. Poznac jej zwyczaje, tradycje, religie i

kulture. Pozwoli tez pokaz pokazac obraz nieco inny niz dominujacy ostatnio mocno folklorystyczny.

Towarzyszace festiwalowi wyklady dadza zainteresowanym szeroka wiedze na temat wybitnych twórców

zydowskiego kina; rezyserów, aktorów i producentów, którzy równiez wniesli bardzo duzy wklad do polskiego

kina okresu przedwojennego, jak i powojennego.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Projekt skierowany jest glównie do mieszkanców Szczecina, jak równiez do turystów odwiedzajacych nasze

miasto.

if~P



4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego, w

szczególnosci ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni sie to do podwyzszenia standardu realizacji zadania.ll)

N ie dotyczy

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferencjl) otrzymal/otrzymali') dotacje na dofinansowanie

inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostaly dofinansowane,

organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Nie dotyczy

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Celem realizacji zadania jest:

pokazanie bardzo róznorodnej i bogatej filmografii zydowskiej w przedwojennej Polsce

pokazanie poprzez film zycia spolecznosci zydowskiej w przedwojennej Polsce we wszystkich jego aspektach

poszerzenie wiedzy na ten temat niewatpliwie przyczyni sie do lepszego poznania wspólnej historii i

przenikania sie wzajemnego dwóch kultur

mozliwosc uslyszenia jezyka zydowskiego (jidisz)

zdobyta wiedza choc w czesci wplynie na wieksza wrazliwosc, tolerancje i szacunek wobec wobec innej

mniejszosci narodowej.

W/w cele zrealizujemy poprzez festiwal przedwojennych filmów zydowskich, wyklady i dyskusje towarzyszace

projekcji filmowej. Zostanie równiez wydana publikacja poswiecona filmowi Jidisz.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Miasto Szczecin, Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne Zydów, Zamek Ksiazat Pomorskich w Szczecinie

df)



l. Krótka chuakterystyka zadania publicznego

I Szczecinski Festiwal Filmowy Etniczne Klimaty obejmuje trzymiesieczne dzialania, które doprowadza do

pokazaniu w Kinie Zamkowym przedwojennych filmów zydowskich powstalych w Polsce. Filmy te pokazuja

swiat, którego nie ma, swiat, który unicestwil nazizm. Pokazuja Zydów Polskich we wszystkich aspektach ich

zycia.

Filmom beda towarzyszyly cztery wyklady na temat filmów, ich twórców i odbiorze tych filmów przez

przedwojennych widzów.

Projekcja filmów i towarzyszace im wyklady pozwola zwiekszyc wiedze na temat spolecznosci zydowskiej w

przedwojennej Polsce, która przez 1000 lat wspólistnienia wniosla ogromny wklad w historie i kulture Polski.

Wiedza i zrozumienie niewatpliwie wplyna na wieksza wrazliwosc, tolerancje i szacunek wobec innej

narodowosci.

W ramach projektu zostanie wyswietlonych 8 filmów fabularnych i 5 dokumentalnych. Zostana przeprowadzone

4 wyklady i wydana zostanie publikacja

2. Opis potrzeb wskazujacych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz

skutków

Szczecinjest miastem, do którego mieszkancy przybyli ze wszystkich zakatków Polski i gdzie dorasta kolejne

pokolenie mieszkanców, które ma bardzo mala wiedze albo nie ma jej wcale na temat spolecznosci zydowskiej

przedwojennej Polski.

W tym roku w kwietniu obchodzona jest w Polsce i na swiecie 70-ta rocznica powstanie w Getcie warszawskim,

które jest cezura 1000 letniej historii osiedla zydowskiego w Polsce.

Dotad nie bylo realizowanego projektu, który przyblizylby mieszkancom Szczecina klimatu przedwojennej

Polski, której koloryt niewatpliwie tworzyla mieszkajaca tu 3,5 milionowa spolecznosc zydowska, która wniosla

niebagatelny wklad do kultury polskiej.

Realizacja festiwalu filmowego i towarzyszace mu wyklady i publikacja pozwola w znacznej mierze zaspokoic

wiedze na temat spolecznosci zydowskiej w przedwojennej Polsce. Poznac jej zwyczaje, tradycje, religie i

kulture. Pozwoli tez pokaz pokazac obraz nieco inny niz dominujacy ostatnio mocno folklorystyczny.

Towarzyszace festiwalowi wyklady dadza zainteresowanym szeroka wiedze na temat wybitnych twórców

zydowskiego kina; rezyserów, aktorów i producentów, którzy równiez wniesli bardzo duzy wklad do polskiego

kina okresu przedwojennego, jak i powojennego.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Projekt skierowany jest glównie do mieszkanców Szczecina, jak równiez do turystów odwiedzajacych nasze

miasto.

r7~P



8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznegol2)

W celu realizacji projektu zostana podjete nastepujace dzialania:

nawiazanie kontaktów ze specjalista w zakresie przedwojennego filmu zydowskiego w Polsce

dokonanie uzgodnien programowych festiwalu

zasiegniecie informacji w Filmotece Narodowej co do jej zasobów w tym temacie i mozliwosci wypozyczenia

filmów i kosztów z tym zwiazanych

uzgodnienie z wykladowca tematyki wykladów, ksiazki i kosztów

nawiazanie wspólpracy z Zamkiem Ksiazat Pomorskich i dokonanie szczególowych uzgodnien

- zawarcie umów z wykladowca i autorem publikacji

uzyskanie ISBN

zlecenie druku publikacji i jej redakcja

pozyskanie lektorów

promocja festiwalu i publikacji

realizacja festiwalu wraz z towarzyszacymi mu wykladami i promocja publikacji

podsumowanie projektu

7tl)7:1 [2.-v?f'lL I?~ 2. , 1'7r' "6

9. Harmonogram 13)
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Zadanie publiczne realizowane w okresie od... 08 lutego 2013 do 22 kwietnia 2013

Poszczególne dzialania w zakresieI Terminy realizacji IOferent lub inny podmiot odpowiedzialnyza

realizowanego zadania publicznegol4)

l. Kierowanie i koordynacja projektu

2 . Zawarcie umów z wykladowca

- wyklady

- napisanie publikacji

3.Zlecenie druku publikacji

4.Dzialanie reklamowo-promocyjne

5 .Redakcja publikacji

6. Wypozyczeni filmów z Filmoteki

7.Wydanie publikacji

8. Konferencja prasowa

9.Festiwal filmowy i wyklady, promo

cja publikacji

10. Zwrot filmów, podsumowanie

poszczególnych

dzialan

8.02- 22.04.2013

luty 2013

luty 2013

03 - 04. 2013

02-03.2013

kwiecien 2013

08.04.2013

10.04.2013

dzialanie zakresie realizowanego zadaniaw

publicznego

T.S.K.Z.

T.S.K.Z.

TSKZ.

TSKZ, Zamek Szczecinski

TSKZ

TSKZ, Zamek Szczecinski

TSKZ

11.4- 14..04.2013 ITSKZ , Zamek Szczecinski

TSKZ

15.04-22.04.2013.

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegol5)

TSKZ

W rezultacie realizacji festiwalu filmowego zostanie wyswietlonych 8 filmów zydowskich zrealizowanych w

przedwojennej Polsce. Zostana przeprowadzone 4 wyklady. Zostanie wydana publikacja w nakladzie 100

egzemplarzy.

Zostana wydrukowane plakaty, zaproszenia i ulotki. Filmy bedzie moglo obejrzec ok. 300 i tylez wysluchac

wykladów i brac udzial w dyskusji.

Projekt wzbogaci wiedze mieszkanców na temat Zydów i wplynie niewatpliwie pozytywnie na stosunek

do mniejszosci narodowych i ich odmiennosci kulturowo-religijnej.

Projekt kierowany szczególnie do ludzi mlodych choc w czesci wplynie na ich wrazliwosc, tolerancje i szacunek

wobec kultury, religii i tradycji innych narodowsci.

~(



IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

cftl

Lp. Rodzaj I Kos R Koszt z tego do z tego z Koszt do
kosztówl6) I zt o calkowity pokrycia finansowych pokrycia

o jedn d (w zl) z wnioskowanej srodków wlasnych, z wkladu
s ostk z dotacji srodków osobowego,
C owy a (w zl) z innych zródel, w w tym pracy
J (w J tym wplat i oplat spolecznej
e zl) m adresatów zadania czlonków
d i publicznego l?)(w i swiadczen
n a zl) wolontariuszy
o r (w zl)
s y
t
e
k

Koszty
merytoryczne 18)

po stronie. ..
(nazwa
Oferenta) 19):
I) Honoraria
- wyklady 4 650 Szt 2.600 2.340 260 O

- autorskie l 2000 szt 2.000 2.000 O O

2)Redakcja
wydawnictwa l 600 " 600 O O 600

3)Koszty druku 100 20 " 2.000 1.500 500 O

4.Koszty
przejazdu wykl. 2 200 bil 400 400 O O

5) Wypozyczeni 8 150 szt 1.200 1.200 O O
e filmów

6)Koszty
wysylki filmów 2 30 szt 60 60 O O

7)lektor filmów 3 80 szt 240 O O 240

8) wyzywienie 4 50 dob 200 O 200
wykladowcy a

II Koszty
obslugj2°)
zadania

publicznego, w
tym koszty
administracyjne
po stronie...
(nazwa
Oferenta/9):
I)Kierowanie i
koordynacja 3 300 M- 900 O O 900

projektem c

2) materialy
biurowe
- toner. 2 70 szt 140 O 140 O
- Papier.kom l 15 ryz. 15 O 15 O
3)czynsz 2 226,20 m-c 452,40 O 452,40 O



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych2])

~!

III Inne koszty; w
tym koszty
wyposazema l
promocJI po
stronie TSKZ

(nazwa
Oferenta/9) :
1)promocja 1 1000 kpi 1.000 1.000 O O
(plakaty, ulotki,
zaproszema
2)

IV Ogólem: 11.807,40 8.500,00 1.567,40 1.740,00

1 Wnioskowana kwota dotacji

8.500,00 zl 71.99%
2 Srodki finansowe wlasnel7)

1.567,40 zl 13,27%
3 Srodki finansowe z innych zródel ogólem (srodki finansowe wymienione w

pkt. 3.1-3.3)11)
.. .. .. ... zl .. .. .. ..%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania pub1icznegol7)

.. .. .. ... zl ........%
3.2 srodki finansowe z innych zródel publicznych (w szczególnosci: dotacje

z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, funduszy
celowych, srodki z funduszy strukturalnychY7)

.. .. .. ... zl ........%
,.,,.,

pozostale 17)j.j

.. .. .. ... zl ........%
4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna

czlonków) 1.740,00zl 14,74%
5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

11.807,40 zl 100%

Nazwa organu administracji Kwota srodków Informacja o tym, czy Termin rozpatrzenia -

publicznej lub innej jednostki sektora (w zl) wniosek (oferta) w przypadku wniosków
finansów publicznych o przyznanie srodków (ofert) nierozpatrzonych

zostal (-a) do czasu zlozenia

rozpatrzony( -a) niniejszej oferty
pozytywnie, czy tez
nie zostale -a) jeszcze
rozpatrzon y( -a)

TAKINIEl)
Nie dotyczy

TAK/NIE1)

TAKINIEl)



Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Pf~'''i~ .aJ,,~l "1-'r=>Ja~

Ksiazl'tt PGIDtJrslti6h "" 'o;;""'sp,..fil.n-.~ '"I~ nip je~t ona'

~alla L.oferta i t .1;Ol po 3trorne Za H" (U

Pr7.8wodn'C2acaOdd:\a\

... ... ... ... ......... ..."J;-~.{& !(ról
V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego m.

]. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publiczneg022)

Osoby z wyksztalceniem wyzszym jako wolontariusze sprawdzeni przy organizacji imprez w TSKZ

lektorzy filmów przy filmach w wersji Jidisz (znajacych jezyk zydowski).

Redaktor wydania, polonista sprawdzony przy poprzednich wydawnictwach.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/Qf€rei:lt~vl)przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania2J)

Sala konferencyjna o pow. Ok 60 m2

Pomieszczenia biurowe o pow. Ok 30 m2

komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

TSKZ zrealizowal w latach poprzednich wiele projektów m.inn.

-20]2 - konkurs korczakowskidla mlodziezy

-20] O- obchody jubileuszowe 6O-leciaTSKZ

2010,2007,2003 - zjazdy miedzynarodowe reunion'68

liczne wystawy i wydawnictwa m.inn. "Miedzy emigracja a asymilacja", "Marzec'68 w Szczecinie",

album "Topografia pamieci"

4. Informacja, czy oferent/oferenci I) przewiduje(-a) zlecac realizacje zadania publicznego w trybie, o którym

mowa wart. ]6 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

Nie dotyczy



Oswiadczam (-y), ze:

I) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego

oferenta/gf'Mentó'" I);

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy J10h~nmi.e/niepobieraniel) oplat od adresatów zadania;

3)
~ tI~~~_~_~'I)' tI I) . (

.
)

. . . ~ d d . /:. ({n , /2oleren ~I Jes sa zWIazany -m mmeJsza olerta o ma ..~ : ~
4) w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem

przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których

te dane dotycza, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póznozm.);

5) oferentl~') skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)/z.~I) z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spolecznel);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym/wlas0iw't e"'iden~'I;

7) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach informacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym

faktycznym.

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

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferentów')

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

Zalaczniki:
l. Kopia aktualnego odpisu z K~ego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencjj24)
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów skladajacych oferte wspólna niz wynikajacy z
Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajacy upowaznienie do
dzialania w imieniu oferenta(:ów).t 1J'1 !~4 7. -fI! /"t?(1 v- '-

, ,::)0j""','YIó!.~ <CI v;:.b},:o,<:f(lf.-J(.
oswiadczenie zlo~enia oferty25) d

Adnotacje urzedowe25)


