
	

SANDOMIERSKI KLUB 	 Zatczniki do rozporzdzenia 
Przewodniczcego Komitetu do spraw Poytku 

	

ul. Mariocka 1, 27-600 Sanâomlerz 	
Publicznego z dnia 24 paidziernika 2018 r. (poz. 2055) 
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vJCfIO______l ST 	

WZOR 

DATA 
7 UPROSCZONA OFE VIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZN EGO 

d'Th/ A— A 

POUCZENIE co do sposobu wypetniania oferty: 
Ofertq naley wypetniá wytcznie w biafych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdk4, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*"  oznacza, ze nale±y skre06 niewtagciwq odpowiedi, pozostawiajc 
prawidtow. Przyktad: p o bieran i e */n i c p o bicnn i c *'. 

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 	 Burmistrz Zawichostu 

do którego jest adresowana oferta 

2. Rodzaj zadania publicznego' 1 
	

Ochrona I Promocja Zdrowia 

II. Dane oferenta( tow) 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze S4dowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 

www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

Nazwa: Sandomierski Kiub "Amazonki", 

Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000730182, 
Kod pocztowy: 27-600, Poczta: Sandomierz, Miejscowo: Sandomierz, 

Ulica: Mariacka, Numer posesji: 1, Numer lokalu: 6, Województwo:wiçtokrzyskie, Powiat: sandomierski, 
Gmina: m. Sandomierz 
Strona www: amazon ki.sandomierz.eu  
Adres e-mail: amazon kisandomierz(qma ill. corn 
Numer telefonu: 531 366 988 

Grazyna Rçkas 

2. Dane osoby upowainionej do skiadania 	
Adres e-mail: grazynarekas@op.pl  

wyjanieri dotyczcych oferty (np. imi nazwisko, Telefon: 515919461 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 	 I 

Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytu{ zadania publicznego 	
Dziatalnok informacyjno-edukacyjna w zakresie profilaktyki na rzecz osób 

dotknitych chorobq nowotworow 

1) Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadah okrelonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziataInoci poytku 
publicznego I o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z pOn. zm .). 



2. Termin realizacji zadania publicznego
2) 	 Data 	1.06.2022 	 Data 	30.06.2022 

 
rozpoczcia 	 zakonczenia 

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

ndomierski KIub ,,Amazonki" organizuje warsztaty terapeutyczne do Centrum Psychoonkologli UNICORN - Krakow w dn. 13.06. - 
.06.2022r DIa grupy czonkir'i kiubu w iIoci 25 osób Projekt bdzie polegal na gwiadczeniu pomocy psychicznej i fizycznej 

ietom chorujqcym na raka piersi. 
sychoterapeutyczny turnus terapii Simontonowskiej. 
V programie; 
grupowe zajcia z psychologiem oparte na terapli dr. Carla Simontona ok 20 godz. 
ajcia grupowe z instruktorem zajq6 ruchowych 6-8 godz., oraz zajcia dodatkowe. 
erapia Simontonowska jest programem dr Carla Simontona skladajqca siq z metod I technik poznawczo-bechawioralnych 
dowiedzionej skutecznoci. Praca z przekonaniem pozwala na poprawq funkcjonowania emocjonalnego i popraw jakoci zycia. 

V zwiqzku z powyzszym prosimy o wsparcie finansowe dowozu grupy czonkiri do Krakowa w dn 13.06. 2022r W warsztatach biorq 
dziat Amazonki z powiatu sandomierskiego i do wspóffinarisowariia sq w{qczone r6wnie2 inne gminy z których pochodzq cztonkinie 

kiubu. 

4. Oois zaktadanvch rezultatów realizacji zadania Dublicznego 

Planowany poziom osiqgnicia 
Sposób monitorowania rezultatów I iródto 

Nazwa rezultatu 	 rezultatów (warto 
informacji o osiqgniçciu wskairiika 

docelowa)  

Podniesienie sprawnoci fizycznej - Cztonkinie Sandomierskiego Lista obecnoci, zdjcia, publikacje w 

uwiadomienie ludzi czym jest rak piersi, Kiubu Amazonki do 25 osób mediach spotecznociowych - ankieta p0 

poszerzenie wiedzy na temat choroby, - uczestnictwo ok. 25 osôb, z zakoñczeniu spotkania integracyjno- 
powikañ 	(dziatalnoô 	informacyjno- 
edukacyjna) 	oraz 	integracja 	kobiet ktorych 90% osôb podniesie informacyjnego 

swoj wiedz chorujcych na raka piersi 	 nt. profilaktyki na 
rzecz osOb dotkniçtych chorobel  

Poprawa 	kondycji 	psychicznej 	- 
uwiadomienie Iudzi czym jest rak piersi, 
poszerzenie wiedzy na temat choroby, 
powiktañ 	(dziaaInoó 	informacyjno- 
edukacyjna) 	oraz 	integracja 	kobiet 
chorujcych na raka piersi 

Czonkinie Sandomierskiego 

Kiubu Amazonki do 25 osób 

- uczestnictwo ok. 25 osôb, z 
ktorych 90% osãb podniesie 
swoj wiedzç nt. profilaktyki na 
rzecz osôb dotknitych chorobel  
nowotworowq 

Lista obecnoci, zdjcia, publikacje w 

mediach spo{ecznociowych - ankieta p0 

zakohczeniu spotkania integracyjno-
informacyjnego 

S. Krótka charakterystyka Oferenta, jego dowiadczenia w realizacji dziatarI planowanych w ofercie oraz zasobów, ktOre bd 

wvkorzvstane w realizacii zadania 

Drganizacja posiada dowiadczenie w realizacji zadari publicznych z zakresu ochrony i promocji 

rdrowia, poniewa± prowadzi swojq dziafalnok przez 18 latjako filia witokrzyskiego Kiubu 

,Amazonki" w Kielcach. Od 17 maja 2018r. wpis do KRS jako Sandomierski KIub ,,Amazonki 

kontynuacja dziatalnoci, oraz zadari I celów z wykorzystaniem wiedzy zdobytej przez 18 lat jako 

Filia). Rok 2020 by{ rokiem dwudziestoletniej dzia1alnoci. Realizowane zadania zawsze 

jkierunkowane byy na pomoc psychicznq I fizycznq dla kobiet chorujqcych na raka piersi oraz na 

Dopularyzowanie profilaktyki zdrowotnej, poprzez organizowanie akcji prof ilaktycznych w szkotach 

dia spo1ecznoci lokalnej 

Marsz PierWsi w Sandomierzu"(Vlll edycja) 

Profilaktyka w szko{ach. 

Festiwal Organizacji Pozarz4dowych. 

,,Biata Sobota" w Sandomierzu. 

• Plastyczny konkurs profilaktyczny dla dzieci I m{odziezy szkolnej (Ill edycja) 

adania statutowe realizujemy w oparciu o rodki pochodzqce ze sk{adek czonkowskich, 

obrowolnych wp{at osób prywatnych i darowizn od przedsiQbiorstw oraz z dotacji przeznaczonych 

a realizacjq zadah publicznych. Opieramy siq na pracy wolontariuszek Amazonek. 

2)  Termin realizacji zadania nie moe byá dtu±szy ni2 90 dni. 



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartosc 

PLN 

Z dotacji Z innych 

ir6def 

1. Koszt 1 Transport 3000 600 2400 

2.  Koszt 2 

3.  Koszt 3 

4.  Koszt 4 

5.  Koszt 5 

Suma wszystkich koszt6w realizacji zadania 3000 600 2400 

V. Oswiadczenia 

Oswiadczam(-my), ze: 

1) proponowane zadanie publiczne bgdzie realizowane wytzlcznie w zakresie dzia{alnosci pozytku publicznego 

oferenta( tow) 

2) pobieranie swiadczeri pieniginych bgdzie siq odbywac wyt cznie w ramach prowadzonej odptatnej dziatalnosci poiytku 

publicznego; 

3) oferent* /-eferenci* skfada14cy niniejsz4 ofert q nie zalega (  jg)* / zalcga (  g)* z opfacaniem naleinosci z tytutu zobowizlzari 
podatkowych; 

4) oferent* ofcrcnci* sktadajlcy niniejszzi ofert q nie zalega (  jl)* / zalcga( j )* z opfacaniem naleinosci z tytutu sk#adek na 
ubezpieczenia spoleczne; 

5) dane zawarte w czgsci II niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sgdowym* 	 *; 

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zafgcznikach sl zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 

7) w zakresie zwigzanym ze skfadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych 

osobowych, a takie wprowadzaniem ich do systemow informatycznych, osoby, ktorych dotyczq to dane, ztoiyfy stosowne 

oswiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Grazyna Rgkas-Prezes 
Data ..27.04. 2022 

.Jolanta Drypa- Sekretarz 

(podpi os 	upowaznionej lub podpisy 

osob upowaznionych do skfadania oswiadczen 

woli w imieniu oferentow) 
PREZES 

K 	• 

Gry;a~ 


