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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

r; l t0/S
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych połach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w  przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,pobieranie7niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobiefanie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta

Wójt Gminy Mielec

2. Rodzaj zadania publicznego1! Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i 
ich rodzin dotkniętymi chorobami cywilizacji.

II. Dane oferenta(-tów)

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

Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleckieg
KRS0000002188
39-300 Mielec ul Tńskiego2
amazonki-mielecl (SJwd.dI

O

tel 795 723 112

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Maciąg Maria 

Tel. 794 388 515 

amazonki-mielecl @wp.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Dobra rehabilitacja gwarantem lepszego zdrowia.

2. Termin realizacji zadania publicznego2’ Data 10.08.2019 Data 31.10.2019 
rozpoczęcia zakończenia

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

Planujemy zorganizowanie wyjazdu na turnus rehabilitacyjny dla 4 kobiet -  mieszkanek Gminy Mielec, które 
przeszły różne metody leczenia choroby nowotworowej piersi. W tym celu w miesiącu sierpniu planujemy aby 
wzięły udział w turnusie w Uzdrowisku Świtezianka w Rymanowie Zdrój przystosowanego do prowadzenia 
rehabilitacji kobiet po mastektomii. W ramach turnusu będą mogły korzystać z zabiegów dziennych, z cało 
dobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz konsultacji z dietetykiem Dodatkowy program popołudniowy to 
Nornic Walking na świeżym powietrzu .W godzinach wieczornych zaplanowane zostały zajęcia 
psychologiczne. Prowadzącymi zajęcia w ramach wolontariatu będą członkinie Stowarzyszenia Amazonek 
Powiatu Mieleckiego , które są przeszkolone jako Ochotniczki przez Federację Stowarzyszeń Amazonki dla 
kobiet które przeszły różne metody leczenia choroby nowotworowej piersi. Uczestniczki będą miały 
zapewnione ubezpieczenie , wyżywienie noclegi a transport we własnym zakresie.

1) 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



4 . O p is  z a k ła d a n y c h  r e z u lta tó w  re a liza c ji z a d a n ia  p u b lic z n e g o

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Turnus rehabilitacyjny w dniach od 24- 
30.08.2019r

100% Artykuł i zdjęcia na Facebooku

Ilość uczestniczek 4 kobiety 100%

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą 
wykorzystane w realizacji zadania

Główne zakładane rezultaty wszystkich działań to zdecydowana poprawa kondycji fizycznej i 
psychicznej uczestników odbiorców tychże zadań, przeciw działanie wykluczeniu 
społecznemu i marginalizacji i .pogłębienia procesów integracyjnych wśród członkiń. 
Wszelkie podejmowane działania mają na celu przeciw działanie chorobom nowotworowym 
piersi, profilaktykę , pomoc zdrowotną i edukację dla kobiet po mastektomii, poprawę 
jakości warunków życia tych kobiet i edukację antynowotworową.

Wieloletnie doświadczenie w pracy Stowarzyszenia na rzecz amazonek sugerują taki proces 
działania, ponieważ jest on skuteczny jeśli chodzi o poprawę jakości życia amazonek , ich 
kondycji fizycznej, psychicznej i intelektualnej.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych 
źródeł

1. Udział 4 osób w turnusie rehabilitacyjnym 2400 2000 400

2.
3.

4.
5.

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 2400 2000 400

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

r i
STOWARZY,

POWIAT

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 

publicznego;
oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalaga(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych;
oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / - zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* /4nną właściwą ewidencją*; 
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, 
a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia 

. y y  !?^9dnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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3)

4)

5)
6) 

7)

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów)


