
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.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: ,pobieranie*/niepobiefanłe*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta W ÓJT GM INY M IELEC

2. Rodzaj zadania publicznego 11

„Wspieranie działań na rzecz ochrony, 

profilaktyki i promocji zdrowia/' 

„Działanie na rzecz profilaktyki 

i działania na rzecz osób chorych na cukrzycę "

Ił. 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

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW 

PODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 

UL. TEOFILA ALEKSANDRA LENARTOWICZA 31 

35-051 RZESZÓW

KRS 0000011600

Forma prawna - STOWARZYSZENIE

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO W  MIELCU

UL. ŻEROMSKIEGO 17

39-300 MIELEC

KRS 0000011600

Forma prawna - STOWARZYSZENIE

NAZWA BANKU: PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY - O/ MIELEC

NR. RACHUNKU BANKOWEGO: 13 8642 1168 2016 6804 2879 0001 

e-mail: psdkp3@wp.pl Strona internetowa -  NIE DOTYCZY

mailto:psdkp3@wp.pl


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

AGATA RADEK -SEKRETARZ

TEL: 506515810
e-mail: agarad@amorki.pl

lii. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego „Turnus szkoleniowy dla diabetyków "

2. Termin realizacji zadania publicznegoz> Data
rozpoczęcia

6.05.2019r Data
zakończenia

4.08.2019r

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

Zadanie polega na zorganizow aniu tygodniow ego turnusu szkoleniowego dla dw óch 

osób chorych na cukrzycę z terenu gm iny M ielec w  term inie  od 1.06. do 8.06.2019 roku. 

M iejscem  zakw aterow ania i w yżyw ienia  (dieta cukrzycow a) będzie Pensjonat „RAJ PRZY 

GOŚCIŃCU" 26-008 Krajno Pierwsze 167. Już pierwsze szkolenie odbędą się 1.06.2019 roku 

w  Szpitalu w  Kielcach. Następne szkolenia odbyw ać się będą w  siedzibie oddziału 

W ojew ódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków  w  Kielcach przy ul. Artw ińskiego 

6/215 oraz w  Pensjonacie „RAJ PRZY G O Ś C IŃ C U " w  Krajnie. Zadaniem tego wyjazdu będzie:

a) nauczenie chorych jak zaakceptować chorobę i siebie samego z tą chorobą;

b) nauczenie przyznawania się przed innymi do choroby oraz że nie wszystko chory jest w 

stanie zrobić;

c) uświadomienie chorym, że oni też mają prawo do normalnego życia;

d) nauczenie chorych stawiania przed sobą małych wyzwań i wyznaczania sobie realnego 

planu w  zakresie mierzenia cukrów, uprawiania sportów czy diety;

e) nauczenie angażowania całej rodziny chorego w  samokontrolę i reedukację chorego 

członka rodziny;

f) spotkania z chorymi na cukrzycę z województwa świętokrzyskiego w  celu udowodnienia, 

że nie jesteśmy w  tej chorobie osamotnieni i w  celu udowodnienia, że inni diabetycy 

mimo swej ułomności osiągają wielkie sukcesy;

Będą organizow ane wycieczki piesze i ro w e ro w e . W  trakcie tych wycieczek i 

bezpośrednio po nich będą spraw dzane reakcje organizm u ma długi i w yczerpujący 

wysiłek fizyczny, który niestety nie jest u większości chorych codziennością.

G łó w n ym  celem organizowania w yja zd ó w  szkoleniowych dla diabetyków  jest 

konieczność nieustannej edukacji i reedukacji chorych.

mailto:agarad@amorki.pl


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. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów/ 
źródło informacji o osiągnięciu 

wskaźnika

Tygodniow y turnus 
szkoleniowy

2 osoby Lista obecności, zdjęcia, 
informacja na na facebooku

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

Nasze Stowarzyszenie od 20 lat organizuje: -  wyjazdowe szkolenia dla diabetyków, - 
szkolenia dla mieszkańców, - wyjazdy na Sympozja i Targi Diabetologiczne w Toruniu, 
obchody Światowego Dnia Diabetyka i Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.

Osoby zaangażowane w przygotowanie i realizację zadanie nie pobierają wynagrodzenia za 
swoją pracę. Oferta została przygotowana w lokalu PSD Koło w Mielcu na służbowym 
komputerze stacjonarnym i i wydrukowana na służbowej drukarce.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Z a k w a te ro w a n ie  z w y ż y w ie n ie m  

(2os. x 7 dni x 85 zł)

1 1 9 0

2. Koszt 2

3. Koszt 3

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 1 1 9 0 5 0 0 6 9 0

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:

1 )  proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w  zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-4ówH

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w  ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego;

3 )  oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją )* z  opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;

4 )  oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zaleg a ( ją)* z  opłacaniem należności z  tytułu składek na ubezpieczenia 

społeczne;

5 )  dane zawarte w  części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną-właściwą ewidencją *;

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

7) 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 zgodnie z  przepisami o 
ochronie danych osobowych

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
Koło w Mielcu 

PREZES .
(M. \ l \ĄA/
Maria Piwnica

(podpis osoby upoważnionej lub podpi 
osób upoważnionych do składania o ^  ren 
woli w  imieniu oferentów)

Jerzy Łakomski
Data 6.05.2019r.


