
UPRoSZCZoNA oFERTA REAL|ZACJ l ZADAN lA PUBLICŻŃĘF'Ó :
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POUCZEN|E co do sposobu wypełniania ofeńy:

Ofeńę nalezy wypehć uryłącmie w bialych puśph polach, zgodnie z
oraz w przypisach.

Z;zneczenF głazdką np.:,,pokiaanie-/nĘrobieranie-" enaęa, b
prawidłową. P rzykład:,,pebiera+ie-/niepobieranie*".

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

irdrukcjami

nalezy ske§ć nieułaśiuą odpowie&,

ll. Dane oferenta(_tów)

,,Dać Pomoc"
orma prawna : stowarzyszenie

Nr 0000064865
ul. Bączkowskiego 11A
64-000 Kościan

lll, Zakres rzeczowy zadania publicznego

,,Rehabilitacja kobiet po zabiegu amputac1i piersi" zakłada zapewnienie dziesięciu kobietom zamieszkałym na terenie powiatu
dostępu do zabiegów usprawniających słuzących poprawie ich stanu fizycznego. Wśród planowanych działań znajdują się :

pakiet zabiegów leczniczych, w skład którego t,lchodzą:

r Masaż limfatyczny

i . Wirówki kończyn górnych
o Zajęcia gimnastyki leczniczej

- wykłady i warsztaty poświęcone zagadnieniom plelęgnacji

O uczestnictwie w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz wynik badania lekarskiego przeprowadzonego przez przyznaniem

Pakładane cele realizacji zadania publicznego
I

I

|1 
- Wskazanie kobietom po amputacji piersi zabiegów rehahilitacyjnyeh dostosowanych do ich potrzeb.

i2. Wskazanie kobietom mozliwości usprawniania ciała po zabiegu amputacji piersi,

P. Zapewnienie dostępu do informacji na temat popra,,|/y jakości zycia po zabiegu amputacji piersi oraz nauka umiejętności wprowadzania
|w zycie zasad związanych z dbaniern o utrzymanie właściwegcl stanu zd;,owia

!ł. Zwięłszenie świadomosci kobiet po amputacji piersi na temat konieczności rehabilitacji oraz korzystan ie z zasad utrzymania

|prawidlowego stanu zdrowia,

|Ui"1""" realizaĄi zadania publicznego:

|Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjny w Koscianie

ł"



wkład osobowy lub rzeczowy :

rejestracja uczestniczek na badania lekarskie kwalifikujące do przyznania pakietu zabiegów leczniczych
koordynacja projektu - planowanie, realizaĄa i kontrola zadań prowadzonych do realizacji założonych w projekcie celów
obsługa księgowa projektu

') 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.

" Termin realizaĄi zadania nie moźe być dłuższy niż 90 dni.

lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

iefi_kłdtrlfl§;j

świadomości kobiet po zabiegu amputacji piersi na temat konieczności rehabilitacji orazjei podjęcie przez grupę dziesięciu kobiet
na terenie powiatu kościańskiego. §tosowanie wyselekcjonowanych metod usprawniania ciała, podjęcie aktywności

oraz wykorzystanie wiedzy na temat poprawy jakości źycia po zabiegu mastektomii w życiu codziennym. Zdobycie umiejętności
zialania następstwom choroby nowotworowej onz lozpoznawania jej nawrotów,
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lejestracja uczestniczek na badanie lekarskie
lwalifikujące do przyznania pakietu zabiegów
eczniczvch

100,0( 0,0( 10o,0(

)rzeprowadzenie badań lekarskich 150,0(
0,0l 150,0(

ry]]!|,i@)l Vykonywanie zabiegów leczniczych w skład któregc
vchodzi masaż limfatyczny, masaż wirowy kończyn
lórnvch oraz oimnastvka lecznicza

1 600,0(
1 360,0{ 240,0(

4
Ą/ykłady i warsztaty poświęcone zagadnieniom
lielęqnacii 140,0(

140,0( 0,0l

(oszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty
ldm inistracyjne ( koordynacja projektu, obsługa
<sieqowa proiektu)

400,0( 0,0l 400,0l

nne koszty, w tym koszty wyposaźenia i promocji
'przygotowanie ulotek informacyjnych, dystrybucja
nateriałów promocyjnych)

200,0( 0,0(

Kos*tY ogółeń: 2 590 1 500,



Oświadczam(y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realżowane wyłącznie wzakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej ofeńy przewidujemy pebieranłd/niepobieranie' świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie orazzałącznikach informacje sązgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent-/efureneP składający niniejszą ofeńę nie zalega(ją)-/załega{ąf z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/ełererrełr składający niniejszą ofeńę nie zalega(ją)-izałega{ąĘz opłacaniem naleźności z tytułu składek na

ubezpieczen ia społeczne.

§towarryrzcnir.DAć Poaoe,
64-000 Kośclan, ul. Ęczłołtilrgo 1 1 a

r,{lP 698.16_17-To7
Regon 41'1148227

(podpis osoby uporlrażnionej
lub podpisy osób upoltraznionych

do skbdania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

prezes §ąmąraerrh
-DućPom|oc'

AdantPiątek

o.t /fł-c8, eolp

Se|łretarz Stowłrysaanla
,Dać Ponc. 1

Hanna Dubslco
Zalącznik:

W pzypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność z oryginałem
kopia aKualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

') Wańość kosźów ogółem do poniesienia z dotac|i nie moźe pzekroczyć 10 000 zł.a) W pzypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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