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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLI

wp.

NEGO

POUCZENIE co do sposobu wypetniania oferty:
4cze w biaIth pustth poladi, zgodrue z instrukqam umieszczcxiymi przy poszczegOlnydi pc4a±i
Ofett nale±y wypelnid
oraz w przypisach.
Zanaczeriie gaz1kq, r.: perani&/nIepoeranie" omacza, ze riale±y skreik5 r v&Aa k ~Aq odpcMed±, pozostw apc

prawidtow. Przyktad: .pobieran ie*/n i epobieran ie.

I. Podstawowe informacje 0 zlozonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana Jest oferta

BURMISTRZ ZAWICHOSTU KATARZYNA KONDZIOtKA

2. Rodzaj zadania publicznego

Ochrona I promocja zdrowia

II. Dane oferenta(-tów)
1.Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub lnnej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

OLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKOW ODDZIAL POWIATOWY W SANDOMIERZU
L. MARIACKA 1
7-600 SANDOMIERZ
RS 0000011478
sd.sandomierz@wp.pl
Danuta Zrnucia Tel. 501 142 566
2.Dane osoby upow&nionej do sktadania
wyjasnieñ dotyczcych oferty(np. imi rlazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Madan Wilczyñski Tel. 501 020 695
Maria Rqczkiewlcz Tel. 601 952 119

Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Prowadzenie dziatalnoci informacyjno-edukacyjnej I integracyjnej na rzecz
chorych na cukrzycç

I .Tytut zadanla publlcznego

2.Termin realizacji zadania publicznego

2)

Data

rozpoczçcta

14.11.2019r

J

D ata

14.11.2019r

zakorIczenia

3.Syntetyczny opis zadanla (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacjl)

W drilu 14 listopada 2019 r. jak Co roku bdzie obchodzony ~wiatowy Dzieh Cukrzycy. W tym dniu
koncentrujemy siq na jednym temacie, ktOry jest przedmiotem specjalnej uwagi mianowicie cukrzyca.
G{ównym celem zadania jest prowadzenie dziaaInoci informacyjno-edukacyjnej tj. uwiadomienie Iudziom
czym jest cukrzyca, poszerzenie wiedzy na temat tej choroby, jej powikiari oraz integracja

dia Iudzi chorych

na cukrzyc, zw{aszcza samotnych z powiktaniami cukrzycowymi takimi jak nadcinienie, retinopatia,
nefropatia, mia±d±yca, choroby tarczycy poprzez wyktad Iekarza specjalisty, a take wzajemne zrozumienie
I szacunek w poczuciu ciepfa I bezpieczeristwa oraz wzmocnienie wiary I nadziei poprzez uczestnictwo
w ~wiatowym Dniu Walki z Cukrzyq.Promowane b qdq tematy cukrzycy I praw cztowieka, cukrzycy i stylu
zycia oraz kosztów cukrzycy, a tak±e temat rodzina I cukrzyca.

"Rodzaj zadania zawiera sic w zakresie zadañ okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietriia 2003 r. o dziatalnoci pozytku
publicznego i a wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z p&n. zm.).
2)
Tem,ir, realizacji zadania nie mate byO dtuzszy ni2 90 dni.

4. Opis zaMadanych rezultatôw realizacji zadania publicznego
Planowany poziom oslqgniçcia
Sposób monitorowania rezultatów I ±ródo
rezultatów (wartoc
Nazwa rezultatu
informacji o osiqgniçciu wskaznika
docelowa)
Uwiadomienie Iudzi czym jest cukrzyca, Uczestnictwo 80 osôb, z ktOrych Ankieta p0 zakoñczeniu wykadu
90% osôb podniesie swojq
poszerzenie wiedzy na temat tej
wiedzç nt. cukrzycy
choroby, jej powiktañ(dzia)aInoá
informacyjno-edukacyjna) oraz
integracja osOb chorych na cukrzyc

w ofercie oraz

:rotka charakterystyka Oferenta, jego doswiadczenia w
wykorzystane w realizacji zadania

Diskie Stowarzyszenie DiabetykOw Oddziat w Sandomierzu od roku 2009 prowadzi szeroko zakrojonq dzialainoO w zakresie
omocji zdrowia I integracji §rodowiska osOb chorych na cukrzyc. W ciqgu 10 lat przez szeregi stowarzyszenia przewinlo
ponad 270 osOb. Obecnie przynaIeq 102 osoby. Sandomierskich diabetykOw mo2na spotkaó na wydarzeniach
enerowych I zamkniçtych imprezach. Mierzq cukier, cinienie, wówczas gdy orgarlizowane sq biate soboty lub niedziele.
ziatalnosé Sandomierskich DiabetykOw koncentruje siq tak±e na dziataniach profilaktycznych. Podczas wydarzeh diabetycy
zdajq ulotki, z ktOrych mozna dowiedzieô siq o cukrzycy i sposobach jej Ieczenia. GtOwny nacisk stowarzyszenie ktadzie na
tegracjQ oraz ecukacjQ chorych I ich rodzin. Szkolenia prowadzq Iekarze specjalisci: diabetolodzy, endokrynolodzy,
rdioIodzy, nefrolodzy, okuIici, chirurdzy naczyniowcy, neurolodzy, 6redni personel medyczny.Co roku
okazji 8wiatowego Dnia Walki z Cukrzycq organizowane sq spotkania oraz wyklady majqce na celu poszerzenie wiedzy w
kresie choroby jakq jest cukrzyca oraz jej powiktañ, a tak2e integracja uczestnikOw. Przy realizacji zadania plantuje si
zestnictwo czlonkOw Stowarzyszenia, wyktadowcOw oraz wolontariuszy.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów real izacji zadania publicznego

Rodzaj kosztu

Lp.

wynajem sail, poczçstunek, positki i
vyktad,

1

Wartoó
PLN

Z dotacji

Z innych

3.200,00

600,00

2.600,00

600,00

2 600 00

zrôdet

2.
3.
4.

5.
Suma wszystkich kosztow realizacp zadan;a

3 200 00

1

V. Oswiadczenia
0wiadczam(-my), ze:
1) proponowane zadanie publiczne bçdzie reahzowane w'ylqcznie w zakresie dziatalnoci po2ytku publicznego oferenta(-tow);
2) pobieranie tvAadczeh pieni2nych bdzie sic odbywaá wylqcznie w ramach prowadzonej odplatnej dzialaInoci
po±ytkupublicznego;
3) oferent* / otp ronc i* skladajqcy niniejszq ofertç nie zaIega(jq)* I zaloga( jq)* z optacaniem naIe±noci z tytutu zobowiqzan
podatkowych;
4) o ferent* I sfecec4- sktadajqcy niniejszq ofertc nie za Iega (j q)* I zaloga( jq)* Z optacaniem nale2noci z tytutu skiadek na
ubezpieczenia spoteczne;
5) dane zawante w czçci II niniejszej ofenty sq zgodne z Krajowym Rejestrem S qdowym * I innq 4aciwq ewid oncjq* ;
6) wszystkie infomiacje podane w ofercie oraz zatqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym I faktycznym;
7) wzakresiezwiqzanymzesktadaniemofert,wtymzgrom adze niem,przetwarzaniem I przekazywaniem danychosobowych, a tak±e
wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, któnych dolyczq te dane, ztozyly stosowneowiadczenia zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.

Data
t/7

•

2Q1..

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

(podpis osoby upowanionej lub podpisy
osOb upowanionych do sktadania owiadczeñ
woliw imieniu oferentów)
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