
Zalączniki do rozporządzenia Ministra

Radziny, Pfacy i Polityki §połecznej

z dnia,..,..,......",....{por. ...)

Załącznik nr 1

UPRo§ZcZoNAoFERTAREALIZACJlZADAN|APuBLlcZNE€o

PouczENlf co do §posobu,rsYpełni.ania §f,€rtY: 
__^J_!^ _ i_.}.,.r.i!mi

ofertę należy wvpełnić wylącznie w blałych pusty§h polach, zgodnie z instruŁcjami umiesrczonymi prry poszcz€gólnych polach

::lilfffifflroo* no., "pobiełełłełlniepobłeraniexo 
ounacta, że naleźy skreśltć niewlaści+łą odPowledŹ, Pozostawiając

pi.*iOł**ą, Przykiad:,,Bebłe+anłetlniepobiera nie*",

l. Podstałrowe informacie o złożonej ofercie

lll. Zakres rueczowy zadania publieznego

*go proponujemy edukacyjne w

do Bukowiny Tatrzańskiej w miesiącu listopad dniowe . odbł
szkolenie

2018r - 3

;dziegrupa20osÓbprzewleklechorychzcukrzy§ąizinnymischorzęniami.
§oby biorące udzieł w zadaniu z uwagi na wiel€ §zynnikow maią ogfaniceone możli

1l 
Rod.a} zadania rarłiera się w zakresie radań okręślonych w ort, 4 ustawy z dnla

publkznego i o woltlntariackl,
2} 

Termtn łealizacii zadanla nie męże być dtuższy nii 90 dni,

Prezydent Miasta Kielce1. Orc.n 
"d*i"irtracji 

publicrnej,

do którego adręiog3!ąj!$ lĘ$1
alności pożytku

2. TryĘw którym rlolono ofełtę

Szkotenic edukacyjne wyjazdowe skierowane

do dzieci, opieku n ow,dqgs,ĘtJ 3,"cu 
kĘy9lĘ3. Rodzaj zadania publicznego1}

a. Tytuł zadania pub*icznego

30-1t-źo18
5. Termin r*alizacjl zadanla prblicrnego2}

ll, Dane oferenta {-ów}

lub innej ewidencji, adres siedziby oraz

"i*, 
C" Łoresponden"!i!|9,*!j",linnyod adresu sled{by} ,, , "

Młodzieży,DorosłymeCukrzycąizlnnymiSchorzeniamiwKielcach,

KR§b000§Ż0o49,ul.Warszawska99l4Ż,Z5-543Klelce5skr.2

Zofia Łachut - 609-3C9-229, ml27@wp,pt

Konto bankowe: Plus Bank §,A, oddział Kielce o numerze:

9t 1680 1062 000s 3§00 128§ 3958

i lr,* aoUutkowa dane kontaktowe, w

tym dane osób upoważniorłych do

slladanią wyjaśnień dotyczących oferty {np,

numer tel€fonu, adres poczty eiektronicznej,

1,Opiszadaniapunlicznegoproponow§nego.szcreęólnościcelu,mieiscajego
rpelllacii. erup gdtrlorców?jun," or", orzewilYwanego 

jq wykorrystania wkiadu gso.Ęowegłlu,łjle_c,l9ye89, ____

?4 kwi€tnia 2003 r, o daielalności pożytku

,rłJfiy zdrows,,



wysokie koszty leczenia związane

robą,

elementem będzie również poruszanie tematu związanego z profilaktyką , leczeniem

dobrze słuzyó będą eykłiczne spotkania,które przyczynią się do opóźnienia

iązanych z chorobą.uczestnicy szkolenia wyjazdowego nabędą nową wiedzę i umiejętnośći

drodze praktycznych doświad ęzęń,

Ędące uczestnikamizadania nie rnają praktycznie zadnych meżliwoŚci brania udziafu

ach bez rodzicórł, czy też najblizszej rodziny. Dzięki temu wyjazdowi będą

samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach codziennych, jak również będą mie

wzajemnej wymiany doświadczeń,uczestnicy na szkolenie wyjazdowe dojadą

własnyrn transpońem.

r Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z nowymi sytuacjami

. prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz upowszechniania wiedzY na temat zdrowia

r §tworzenłe rnożliwości nabycia nowej wiedzy i umiejętności na d

praktycznych doświad częń

ł poprawa §amodzielności uczestników zwłaszcza w zakręsie czYnn

samoobsfugowych związanych z chorobą

r lntegracja grupy uczestników

zaie§:

o Zajęcia edukacyjne: jak postępowaó w nawiązywaniu kontaktu z osobą chorą w szkołe

jak i środowisku społecznym ( cukrzyca ,inne schorzenia}

o ogniska integracyjne i zadernonstrowanie wańoŚciowyth form sPędzania czas

wolnego, pokazanie jak waźne jest nawiązywanie więzi i relacji dla zdrowia każdeg

człowieka.

l DZ|EŃ

. Zajęcia warsztatowe _ ,,samokontrola i profilaktyka, mająca na celu zaPobiega

powikłaniom" -nawyki codziennych czynności związanych z ehorobą

r Układanie zdrawej żyrxności na talerzu -poznani* i prawidłowe przygotowanie Posiłku



. zajęcia warsztatowe §kuteczne,prawidłowe stosowanie urządzeń medyczn

pomocnych w leczęniu cukrzycy i innych schorzeń

. W ramach odpręzenia i relaksu pomiędzy zajęciarni proponujemy zwiedzanie ako

lV. §zacunkowa kalkulacja kosztów reallracjl zadania publicznego {w przypłdku więŁszej licrĘ kosztów

l§tnĘ€ moźliwość dodania ko|ejnych wiersry}

Oświadcram(-y), że:

1| proponowane ełdanie publiczne będrie realizowane wyłą*nie w rakresie deialalnoćci pożytku publieznego oferenta;

?} w ramach sklad*nej oferty przewidujemy pobler*nłeł/niepobieranie* śtłliadczeń pteniężnyclr od adresatów zadania;

3} wseystkle podane w oferple łraz załączniłtach iłforrnacje są zgodne z aktualnyrn §tanem prawnym

ifektycznym; ,f
4) oferent*lefa+arłei! sktadający nlniejsrą ofertę nie zale5*'.,{.ią}*l:al"8a_{,łą}* z oplacaniem na|eżności r tytillu zobołłiqrań

podatkowych;

3l Wartość kosztów ogółem do poniesienia ł dotacji nie może prrekroczyć 10 000 rł,
a}W przypadku wsparcia realir*cji zadałia publicznego,

2. Zakladane rezultaty realizacii zadania publicznego

projektu skorzysta 20 osób( dzieci, opiekunowie,dorośli z rniasta Kielce}

osó naĘdzie nową wiedzę i umiejętnościzwiązane z chofobą na drodze praktysznych doświadczeń

osób będzie znało §to$owani§ prawidłowo urządzeń pomocnych w cukrzycy
osób będzie znało sto§cwanie prawidłowych za§ad przygotowyyirania i spożywania posilków

Lp.

Rodrajłosztu Kosrt calkowity
{eł}

do ponieslenia
z wnioskowalrei

dotacji3|

tzł

do poniesienła
re środków
finansowych

wlasnych, środkóttł
pochodzących z

innTch źródEł,
wkład* osobowego

lub raeczowegoal
lzll

Pobyt, wyżywlenie 10000,00zl 10000,00 zl 0"00

rl rł

zł rł

Ko§żtv ogóleml
10000,00 zł 10000,08 zł Ą00 zł



5l oferent*lpfeneur,i! składaiący ninieJsrą ofertę nie ratega $ją§§aĘa$Ę}* z opłacaniem należności z Ętułu skladek na

ubezpieczenia spalecrne.

i śv*fl,arnzv§Ktr sTOwA&zy§zE§{tE
POrq§CY DZIICIOM, MŁ*D;i{iŹY, DsRo§ŁYi-1'

Z CultluYcĄ I Z }NNYM'i §CHORZ[l*lAl!1l
75-§43 Kielłe'S §kŁ 2, tlt. tĄĘrszawsk* 99fi2

ft.§GCIN 29s93s9ż2, hłIP§§7-ż3-41^als{podpis oscby upowa*nionej
{ub podpisy osób upowaźnionych
do składania ośwladczeń woli w imieniu
ofurenta}

tei, 6s9 3§§ 279

zalacrnikl
W pnypadku gdy oferent nie jest zarejestro!ńłanY w Kraiowym Rejestrze

z oryginałem kopia akfualnego wyciągu z innego lejestru lub ewidenc}l,
§ądowym - pstwierdzona za rgodność

ą


