
Załączniki do rozporządzenia Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 	(poz. 	) 

Załącznik nr ł  

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.: dirkiii~/niepobieranies" oznacza, że należy skreślić  niewłaściwą  odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową . Przykład: alaiefa-Mesiniepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta 

Prezydent Miasta Kielce 
 

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

publicznego i o wolontariacie 

Rodzaj zadania publicznego" 
Szkolenie edukacyjne wyjazdowe skierowane do dzieci z cukrzyca i z innymi 

schorzeniami,.opiekunów 

Tytuł  zadania publicznego „Żyjmy zdrowo,, 

Termin realizacji zadania publicznego2 
Data 

rozpoczęcia 
03-11-2017 

Data
) 

Zakończenia 
30-11-2017 

II. Dane oferenta (-ów) 

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

adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby) 

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą  i z Innymi Schorzeniami w Kielcach, 

KRS 0000020049, ul. Warszawska 99/42, 25-543 Kielce 5 skr. 2 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane osób upoważnionych do 

składania wyjaśnień  dotyczących oferty (np. 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowej)   

Zofia Łachut — 609-309-229, m127@wo.ol  

Konto bankowe: Plus Bank S.A. oddział  Kielce o numerze: 

91 1680 1062 0000 3000 1280 3958 

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  

W ramach realizacji zadania publicznego proponujemy szkolenie edukacyjne w formie 

wyjazdowej do Bukowiny Tatrzańskiej w miesiącu listopad 2017r - 3 dniowe . Odbiorcami 

będzie grupa 20 osób przewlekle chorych z cukrzycą  i z innymi schorzeniami. 

Osoby biorące udział  w zadaniu z uwagi na wiele czynników mają  ograniczone możliwości 

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. 
2) 

Termin realizacji zadania nie może być  dłuższy niż  90 dni. 
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uczestnictwa w takich wyjazdach. Głównym czynnikiem są  wysokie koszty leczenia związane z 

chorobą. 

Ważnym elementem będzie również  poruszanie tematu związanego z profilaktyką  , leczeniem, 

któremu dobrze służyć  będą  cykliczne spotkania,które przyczynią  się  do opóźnienia powikłań  

związanych z chorobą.Uczestnicy szkolenia wyjazdowego nabędą  nową  wiedzę  i umiejętnośći 

na drodze praktycznych doświadczeń. 

Osoby będące uczestnikami zadania nie mają  praktycznie żadnych możliwości brania udziału w 

wyjazdach bez rodziców, czy też  najbliższej rodziny. Dzięki temu wyjazdowi będą  mieli 

możliwość  samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach codziennych, jak również  będą  mieli 

możliwość  wzajemnej wymiany doświadczen.Uczestnicy na szkolenie wyjazdowe dojadą  do 

ośrodka własnym transportem. 

Kadra-2 osoby o dużym doświadczeniu-praca społeczna  

CELE: 

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z nowymi sytuacjami 

Prowadzenie działań  edukacyjnych na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia 

Stworzenie możliwości nabycia nowej wiedzy i umiejętności na drodze 

praktycznych doświadczeń  

Poprawa samodzielności uczestników zwłaszcza w zakresie czynności 

samoobsługowych związanych z chorobą  

Integracja grupy uczestników 

Program zajęć: 

I DZIEŃ  

Zajęcia edukacyjne: jak postępować  w nawiązywaniu kontaktu z osobą  chorą  w szkole, 

jak i środowisku społecznym ( cukrzyca ,inne schorzenia) 

Ognisko integracyjne i zademonstrowanie wartościowych form spędzania czasu 

wolnego, pokazanie jak ważne jest nawiązywanie więzi i relacji dla zdrowia każdego 

człowieka. 

I DZIEŃ  

Zajęcia warsztatowe — „Samokontrola i profilaktyka, mająca na celu zapobieganie 

powikłaniom" —nawyki codziennych czynności związanych z chorobą  

Układanie zdrowej żywności na talerzu —poznanie i prawidłowe przygotowanie posiłku 
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III DZIEŃ  

Zajęcia warsztatowe — Skuteczne, prawidłowe stosowanie urządzeń  medycznych 

pomocnych w leczeniu cukrzycy i innych schorzeń  

W ramach odprężenia i relaksu pomiędzy zajęciami proponujemy zwiedzanie okolic 

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Z projektu skorzysta 20 osób( dzieci, opiekunowie,dorośli z miasta Kielce) 

20 osó nabędzie nową  wiedzę  i umiejętności związane z chorobą  na drodze praktycznych doświadczeń  

20 osób będzie znało stosowanie prawidłowo urządzeń  pomocnych w cukrzycy 
20 osób będzie znało stosowanie prawidłowych zasad przygotowywania i spożywania posiłków 

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

istnieje możliwość  dodania kolejnych wierszy) 

Lp. 

Rodzaj kosztu Koszt całkowity 

(d) 

do poniesienia 

z wnioskowanej 

dotacji31  

(zł) 

do poniesienia 

ze środków 

finansowych 

własnych, środków 

pochodzących z 

innych źródeł, 
wkładu osobowego 

lub rzeczowego41  

(z1) 

Pobyt, wyżywienie 9040,00zt 9040,00 zł  0,00 

zł  zł  

zł  zł  

Koszty ogółem: 
9040,00 zł  9040,00 zł  0,00 zł  

Oświadczam(-y), że: 
proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 

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

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

faktycznym; 
oferent*Mereeei,  składający niniejszą  ofertę  nie zalega ( ę -1"ga (  jtt)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań  

podatkowych; 

 
Wartość  kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć  10 000 zi. 

W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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5) oferent*Weranci: składający niniejszą  ofertę  nie zalega ( ją)*/7-dega ( Ar z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne. 

L EZ ZAKI  

(podpis osoby upoważnionej 

lub podpisy osób upoważnionych 

do składania oświadczeń  woli w imieniu 

oferenta) 

hut 

ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE 
POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEŻY, DOROSŁYM 

Z CUKRZYCĄ  I Z INNYMI SCHORZENIAMI 
25-543 Kielce 5 skr. 2. ul. W3rszawska 99/42 

REGON 290938922. Ni P 657-23-41-219 	 A:  /0-  ei49/71/— 
tel. kom. 60:?-3.")2.:229 	 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. 
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