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Załączniki do rozporządzenia Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

14 kwietnia 2016 r. (poz. 570) 

Załącznik nr 1 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE codo 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 skreś lić  niewłaściwą  odpowiedź, pozostawiając 

prawidłową . Przykład: „po bicran ic / n i epobieran ie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

Organ administracji publicznej, Zarząd Województwa Małopolskiego w Krakowie 

do którego adresowana jest oferta  

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
Tryb, w którym złożono ofertę  

publicznego i o wolontariacie 

Rodzaj zadania publicznego11 Działalność  na rzecz osób w wieku emerytalnym 

Tytuł  zadania publicznego IV Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie 

S. Termin realizacji zadania publicznego21 
Data 01.08.2017 Data 11.09.2017 

rozpoczęcia zakończenia 

II. Dane oferenta (-ów) 

Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 

adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby) 

Stowarzyszenie MANKO, 0000225549, 30-698 Kraków, ul. Siarczki 16 

Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 

tym dane osób upoważnionych do 

składania wyjaśnień  dotyczących oferty (np. Ewelina Florczak, proiekty(ffimanko.pl, 607 416 118 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowej) 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego 

realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego 

zadania 
m przedsięwzięcia jest zorganizowanie IV Ogólnopolskich Senioraliów w Krakowie. W ramach wydarzenia odbędą  się  w 

łczące zdrowia, ekonomii, prawa, aktywizacji seniorów, a także parada integracyjna, oraz integracyjna zabawa międzypokolen 

czona z pokazem mody. 

główny zawiera się  w celach szczegółowych wydarzenia: 

Kształtowanie i utrwalanie wśród seniorów postawy aktywnego obywatela czynnie uczestniczącego w działaniach na rzecz 

)czenia i ś rodowiska lokalnego 
Integrowanie seniorów i utrwalanie ich partycypacji w życiu publicznym, poprzez kształtowanie świadomości ekonomicznej, 

Rodzaj zadania zawiera się  w zakresie zadań  okreś lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 
21 

Termin realizacji zadania nie może być  dłuższy niż  90 dni. 
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ązanej z bezpieczeństwem „ oraz prozdrowotnej osób 60+. 

Kształtowanie pozytywnego wizerunku i potencjału starości oraz perspektyw osób starszych jako aktywnych uczestników 

Celem wydarzenie będzie edukacja seniorów w zakresie zdrowia, prawa, ekonomii, aktywizacji społecznej osób 60+. 

Integracja międzypokoleniowa, wprowadzenie seniorów do przestrzeni publicznej i nawiązanie więzi międzypokoleniowej 

nie będzie jednodniowe - IV Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie, natomiast wydarzenie będzie poprzedzone 

przygotowawczym w sprawach, organizacyjnych, promocyjnych, rekrutacyjnych. 

programie przewidziano między innymi 

Msza św. w Kościele Mariackim w intencji seniorów 

Przemarsz zgromadzonych seniorów z Kościoła Mariackiego przez Rynek do Kina Kijów. Przemarsz odbędzie się  przy udziale oprawy 

ystycznej. Każda grupa seniorska będzie mogła przynieść  swój transparent. Przemarsz będzie także częścią  pokazu różnorodnych nakryć  
)W (kapeluszy) damskich i męskich, które następnie będą  brały udział  w konkursie 

Wydarzenia w Kinie Kijów 11.00 - 16.00 

Przemówienia zaproszonych gości 

Wykłady tematyczne 

entami będą  specjaliści, działacze społeczni, przedstawiciele organizacji. 

tematyczny Senioraliów będzie obejmował  wykłady z zakresu zdrowia, ekonomii, prawa, bezpieczeństwa i aktywizacji społecznej, a 

towarzyszące występy artystyczne 

szary tematyczne wykładów: 

TYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA SENIORÓW 

:hęcanie seniorów aktywności społecznej, prezentacja różnych form partycypacji społecznej. Ponadto zachęcenie seniorów do lektury i 

ięcia udziału w konkursach realizowanych na łamach Ogólnopolskiego Głosu Seniora: „Opowiedz na swoją  historię", „Stylowa seniorka 

senior", „Miłość  po 60-tce", „Oszczędny Senior", 

matyka wykładu będzie dotyczyć  bezpiecznego oszczędzania, optymalizacji wydatków seniorów, korzystania z produktów bankowych, - 

ikcjonowanie instytucji finansowych ze szczególnym uwzględnieniem praktyk parabanków ułatwi to seniorom funkcjonowanie w 

siejszej rzeczywistości rynkowej, pozwoli zrozumieć  użyteczne dla nich narzędzia finansowe. Wykład będzie prowadzony w sposób 

>zumiały i czytelny z uwzględnieniem moż liwości percepcyjnych seniorów i ich znajomości terminologii i języka ekonomii i finansów. 

PRAWO I BEZPIECZEŃSTWO 

Tematyka wykładu będzie dotyczyć  egzekwowania praw konsumenckich, prawa handlu obwoźnego, testamentu. Kolejnym omawianym 

bszarem będzie szeroko rozumiane bezpieczeństwo osób starszych - bezpieczeństwo w domu, miejscu publicznym, na drodze, 

bezpieczeństwo związane z relacjami międzyludzkim, toksykologiczne (zatrucie CO), medyczne Wykład poprowadzą  specjaliści oraz 

przedstawiciele, publicznych służb bezpieczeństwa (przedstawiciel policji, straży pożarnej, staży miejskiej). 

ROWIE SENIORA 

natyka wykładu będzie dotyczyć  profilaktyki zdrowotnej seniorów, upowszechniającej wiedzę  w zakresie promocji zdrowia oraz 

>pagującej aktywność  ruchową, zdrowy styl Życia wśród osób starszych. Seniorzy pogłębią  wiedzę  na temat problemów związanych ze 

oim zdrowiem, wiedzę  nt. profilaktyki zdrowotnej, co zwiększy ich umiejętności dbania o siebie i prowadzenia zdrowego trybu życia. 

Występy artystyczne na scenie zespołów seniorskich i nie tylko połączone ze wspólnym śpiewaniem piosenek biesiadnych 

rozstrzygnięcie konkursu na Najciekawsze Nakrycie Głowy wraz z wręczeniem nagród Na placu Szczepańskim zostanie ustawiona scena na 

tórej odbywać  się  będą  występy i pozostały program 

Iegle na holu Kina Kijów będzie otwarta część  bezpłatnych badań  i konsultacji medycznych i zdrowotnych, a także porad prawnych, 

owych, psychologicznych. 

Powadzone zostaną  badania i konsultacje, podczas których uczestnicy będą  m.in. mogli wykonać  bezpłatnie podstawowe badania 

iktyczne i konsultacje m.in.: pomiaru poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętnicze, słuchu wzroku, konsultacje rehabilitacyjne, 

Itacje postawy ciała, ortopedyczne, badanie skóry, konsultacje dermatologiczne, kosmetyczne, dietetyczne, konsultacje terapii 

iskowych 

Zabawa integracyjne międzypokoleniowa z DJ-Wiką  „ połączone z pokazem mody i warsztatami tańca. 

Pis grup adresatów zadania publicznego 

rupę  docelową  projektu stanowić  będą  osoby po 60 roku życia zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego, a także 

e otwarte dla osób spoza województwa (m.in. słuchacze UTW, członkowie klubów seniora, organizacji seniorskich, słuchacze 





mizacje seniorskie, Uniwersytety Trzeciego Wieku,i, organizacje pozarządowe działające w zakresie aktywności senioralnej, zdrowotne 

ecznej, edukacyjnej, międzypokoleniowej, instytucje samorządowe, instytucje publiczne, firmy prywatne, obecne będą  media lokalne 

Inopolskie. Adresatami pośrednimi tych działań  są  natomiast członkowie rodzin osób starszych, osoby młode (w ramach integrac 

dzypokoleniowej) oraz podmioty działające na rzecz seniorów. Zakłada się  udział  ok. 1000 beneficjentów bezpoś rednich - uczestnikó\ 

osób dotarcia do grupy docelowej: Rekrutacja do udziału w IV Ogólnopolskich Senioraliach zostanie poprzedzona działaniami 

ormacyjno-promocyjnymi takimi jak: • przygotowanie: - informacji prasowych i wysłania ich do mediów lokalnych i regionalnych (w tym 

diów seniorskich takich jak np. Głos Seniora wydawany przez Stowarzyszenie MANKO) informujących o planowanym wydarzeniu i jego 

)gramie - informacji mailingowej wysłanej do wszystkich Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa z prośbą  ojej przekazanie 

chaczom oraz lokalnych organizacji działających, informacja w formie plakatów w Domach Kultury, spółdzielniach mieszkaniowych, 

rafiach, Mopsach, 

wydarzenia 

Kijów, 

merytoryczny organizacji: 

rzyszenie Manko to niezależna organizacja pozarządowa, której misją  jest promocja pozytywnych postawi wartości, w tym 

mości ekologicznej, zdrowotnej i obywatelskiej, przedsiębiorczości i wielokulturowości. 

lanko jako organizacja non-profit współpracuje z wieloma organizacjami w kraju i zagranicą, w tym z: 

organizacjami pozarządowymi (m.in. PAH, Amnesty International, British Council, Stowarzyszenie „Nigdy Więcej", UNICEF, Helsińska 

undacja Praw Człowieka, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacja na Rzecz Dzieci, Małopolski Instytut Kultury, NSZ, AIESEC, PTTK) 

organizacjami samo/rządowymi (m.in. Ministerstwo Zdrowia, MP1PS, Krajowe Centrum ds. AIDS, Narodowy Fundusz Zdrowia, 

linisterstwo Ochrony środowiska, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Miast, Główny Inspektoraty Sanitarny, Centrum Onkologii) 

organizacjami międzynarodowymi (m.in. WHO, Bloomberg Foundation, World Lung Foundation, Tobacco Free Kids) 

„arzyszenie MANKO prowadzi także aktywną  współpracę  medialną. Współpracujemy z ponad 600 dziennikarzami zarówno mediów 

nopolskich, jak i lokalnych, w tym radio, prasa, telewizja, Internet. W kampanie zrealizowane przez MANKO było zaangażowanych 

O 100 różnych mediów (ogólnopolskich, studenckich, lokalnych, branżowych). Biuro prasowe MANKO wygenerowało przez ostatnie 

lata, ponad 3000 relacji w mediach, uzyskując ekwiwalent świadczeń  promocyjnych na poziomie kilku milionów złotych. 

ojekty realizowanie z administracją  publiczną  w roku 2012 

GŁOS SENIORA: projekt był  zrealizowany od października 2012 r.- czerwca 2013 r. dzięki 

wsparciu finansowemu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego 

Programu Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013. Koszt całkowity to 149 655 zł, 

„Go to Małopolska- promocja oferty turystycznej regionu na rynku czeskim i węgierskim", projekt 

finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Koszt cał kowity to 70 

000 zł, 

ojekty realizowanie z administracją  publiczną  w roku 2013 

Głos Seniora- kontynuacja projektu dwuletniego z roku 2012, koszt dotacji w roku 2013 

(od stycznia do czerwca wyniósł: 74415zł ), 

Głos Seniora - edycja II, projekt był  realizowany dzięki wsparciu finansowemu z Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywności Osób Starszych na lata 

2012-2013. Koszt dotacji na li edycje projektu wyniósł  170 925 zł, 
Palenie jest niemodne. Projekt był  współfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Kwota dotacji 

91 650 zł, 
Małopolski Senior, Projekt był  współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego. Kwota dotacji - 17 000 zł, 
Obywatelski Kraków „Obywatelski Kraków" jest pierwszą  gazetą  obywatelską  w Krakowie, 

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię  w ramach szwajcarskiego programu 

współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, 

ojekty realizowanie z administracją  publiczną  w roku 2014 

Głos Seniora - III edycja, projekt był  realizowany dzięki wsparciu finansowemu z Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywności Osób Starszych na lata 

2012-2013. Koszt dotacji 200 000 zł  
Małopolski Senior - 11 edycja. Projekt był  współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Kwota 





17000 zł  
I w Polsce Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie. Projekt był  współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Koszt 

tacji —96 750 zł  
Małopolski Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Projekt był  współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa 

ałopolskiego. Kwota dotacji- 82995 zł  
Obywatelski Kraków . Projekt był  współfinansowany przez Szwajcarię  w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi 

ajami członkowskimi Unii Europejskiej. Realizacja projektu 1.04.2013 - 30.09.2014 

wota dotacji- 811 211 zł  

„Program edukacyjny odnoszący się  do eliminacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych (m.in. nadwagi i otyłości, nadciśnienia 

tniczego, niskiego poziomu aktywności fizycznej) skierowany do dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym oraz seniorów". Projekt 

spółfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Kwota dotacji- 70 740 zł  

realizowanie z administracją  publiczną  w roku 2015 

ASOS - Głos Seniora 

FIO - II Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie 

NBP - Oszczędny Senior 

Jrząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - II Małopolski Kongres UTW 

Stowarzyszenia MANKO została także doceniona przyznaniem licznych wyróżnień  i nagród, m.im: 

Prymasa Polski „Biały Kruk", za podjęcie i skuteczną  realizację  kampanii Lokal bez Papierosa.pl, 

przyznaną  przez Fundację  Promocji Zdrowia i Prymasa Polski w 2007 r., 

Laur Magellana 2009 dla pomysłodawcy kampanii Lokal bez Papierosa.pl- Łukasza 

Salwarowskiego 

otrzymaniem czteroletniego grantu na realizację  kampanii Lokal bez Papierosa.pl  przyznanego 

przez Fundację  im. Michaela Bloomberga z Nowego Jorku oraz wyróżnienia przyznanego przez 

rhe Institute for Global Tobacco Control za działania rzeczniczne na rzesz promocji zdrowia. 

\Iajwiększym projektem Stowarzyszenia w dziedzinie edukacji antytytoniowej była ogólnopolska kampania społeczna Lokal bez 

)apierosa, Polska bez Dymu 

<tóra otrzymała wyróżnienie w dwóch kategoriach - Kampania Edukacyjna oraz Public Affairs8Lobbying, podczas Gali Finałowej 

restiżowego konkursu na najlepsze kampanie Public Relations „Złote Spinacze 2011", organizowany przez Związek Firm Public Relations 

uż  od 10 lat. 

Po sukcesie w prestiżowym konkursie na najlepszą  kampanię  PR „Złote Spinacze" Stowarzyszenie MANKO otrzymało także wyróżnienie, 

tym razem w VII edycji konkursu o Nagrodę  Samorządu Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli". Nagroda Kryształy Soli, 

przyznawana przez Marszałka Województwa Małopolskiego, Marka Sowę, to nagroda dla najlepszych organizacji prowadzących 

lziałalność  pożytku publicznego, mająca na celu wzmacnianie wizerunku i promowanie działań  najlepszych małopolskich organizacji 

rzyszenie MANKO zostało wyróżnione w kategorii EDUKACJA I NAUKA „za nowatorską  działalność  edukacyjną  w zakresie promocji 

)mości obywatelskiej i społecznej, ochrony zdrowia, ekologii i kultury, promowania wolności słowa, praw człowieka oraz 

)mych, aktywnych i odpowiedzialnych postaw społecznych. 

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Wydarzenie seniorskie 

500 uczestników 

3 wykłady ( zdrowie, aktywizacja społeczna, ekonomia, prawo, działalność  obywatelska) 

2 Konkursy 

4 występy artystyczne 





Impreza międzypokoleniowa z Dj Wiką  (100 uczestników) 

warsztaty taneczne 

Pokaz mody 

10 modelek biorących udział  w pokazie 

15 stoisk z bezpłatnymi badaniami i konsultacjami 

6 wolontariuszy 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 

istnieje moż liwość  dodania kolejnych wierszy) 

Rodzaj kosztu Koszt całkowity do poniesienia do poniesienia 

(zł) z wnioskowanej ze środków 

dotacji31  finansowych 

(zł) własnych, środków 

Lp. pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 

lub rzeczoweg041  

(zł) 
Wynajem Sali wraz z obsługą  techniczną  na cały dzień  4500,00 4500,000 0,00 

 trwania senioraliów - ok. 8 godz. 

Koszt wykładowców 3 wykładów x 200 zł  - umowy 600,00 600,00 0,00 

 cywilno-prawne. 	Wykładowcami 	będą 	eksperci 	w 

swoich dziedzinach

3.  
Koszt cateringu - pakiet - ciepłe danie, woda, napoje, 3000,00 2000,00 1000,00 

ciastka, palaszki, owoce 

Pokaz mody - koszt choreografa (umowa cywilno- 800,00 800,00 0,00 
S. prawna)  

Koszt wkładu osobowego - społecznej pracy członków 2200,00 0,00 2200,00 

stowarzyszenia, oraz praca wolontariacka. 1 osoba 

zarządzanie projektem i organizacją  wydarzenia - Łukasz 

Salwarowski (40 h x 20 zł). 1 osoba promocja 

6 
wydarzenia, kontakt z mediami, rekrutacja - Magdalena 

Patryniak (40 h x 20zł), 6 wolontariuszy przy 

bezpośredniej obsłudze podczas wydarzenia - pomoc 

techniczna, obsługa uczestników wydarzenia (6 os. x 10 

godz x 10 zł) 

Koszt oprawy muzycznej w trakcie przemarszu (umowa 700,00 700,00 0,00 
7. 

cyw.-prawna)  

Pokaz mody - koszt wizażystek (umowa cyw.prawna) 200,00 200,00 0,00 
8 

Koszt prowadzenia konferencji (umowa cyw-prawna) - 500,00 500,00 0.00 
9. konferansjer 8 h. 

Koszty ogo 
-
łem: 

12500 9300,00 3200,00 

Oświadczam(-y), że: 

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 

w ramach składanej oferty przewidujemy pobicranic*/niepobieranie*  świadczeń  pieniężnych od adresatów zadania; 

wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są  zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 

oferent/of€ ee składający niniejszą  ofertę  nie zalega (ją)*/zalcga ( jg)" z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań  
podatkowych; 

oferent/oferenci składający niniejszą  ofertę  nie zalega (ją)*/zlcga ( ją) z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne. 

31 
Wartość  kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć  10000 zł. 

41 W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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Wiceprezes Zarządu 
M Sto wa 

ryajdaIena Pkryniak 
(podpis os","  $oważnione; 

lub podp"o$b upoważnionych 

do skła(i 1oświadczeń  woli w imieniu 

oferenta)!! 

Data 	 ?? 

Załącznik: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność  

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. 

li 




