UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
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I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do_którego adresowana jest oferta

ilość załączników
r6Jestr0w pod poz
rzydzielono

.„..Smina Czaplinek

I

2. Rodzaj zadania pubIicznego

JCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

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,ge-mail, numer telefonu
rt

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „OTWÓRZMY SERCA” w Czaplinku, ul. Wałecka 49: Nr KRS 0000490162;
PBS W Świdwinie O/Czaplinek; Nr 29 8581 1027 0413 1124 2000 0001;
adres do korespondencji: Janina Żwirko

—

Prezes Stowarzyszenia, ul. Watecka 54/38, Czaplinek
Ianina Żwirko

—

Prezes Stowarzyszenia,

bel. 609545508
2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
ąlicja Lis księgowa Stowarzyszenia
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)
—

ł1ciąl@n.pł

Lei: 664670849
III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

PROFILAKTiKA, REKABILITACJA, REGENERACJA

.
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.

.
. „

2. Tennln realflc$ zadania pubłłnego

Data

15.04.2021

rozpoczęcia

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

Data

30.06.2021

zakończenia

P

W ramach realizacji zadania publicznego planuje się realizację cyklu działań służących aktywizacji i rehabilitacji 30 osót
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z Gminy Czaplinek. Projekt zaktada przeprowadzenie następujących działań:
1.

Przeprowadzenie grupowej indywidualnej rehabilitacji ruchowej dla 30 osobowej grupy niepełnosprawnych odbiorców (10 tyg. x 4gadzj:
4ogodz.
Prowadzenie masażu rehabilitacyjnego dla 30- tu niepełnosprawnych odbiorników (IPD), (lotyg.x2godz)= 2Ogodz
Relaksacja TERAPIA LASEM-w trosce o zdrowie psychiczne SENIORÓW. Planujemy dwa dwugodzinne marsze NORDIC WALKING w miesiącu.
Bez maseczek, bez telefonów, w odosobnieniu. łącznie 4 wycieczki. cel- relaksacja w przyrodzie, słoneczna kąpiel, technika oddychania,
słuchanie dźwięków, medytacja po okresie kwarantanny. Każda wycieczka do lasu kończy się poczęstunkiem. cel- ZALETY „ZIELONEJ DIETY”
(zielone sałatki, surówki, pasty, soki, woda). Poczęstunki opiekunowie i uczestnicy przygotowują w domu. Miejscem realizacji całegc
zadania jest sala rehabilitacyjna, pomieszczenie socjalne i biurowe w Ośrodku zdrowia, ul. wałecka 54 A w czaplinku.
Działalność charytatywna” wynajem sprzętu, rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy czaplinek.
wkład osobowy: wolontariuszami będzie pięcioosobowy Zarząd Stowarzyszenia „Otwórzmy serca” oraz rodzice i opiekunowie. Koordynatoi
zadania publicznego prezes, wolontariusz, pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy osobami niepełnosprawnymi i w realizacji
projektów z administracyjną, publiczną. Wkład rzeczowy: sprzęt rehabilitacyjny, biurowy i zaplecze socjalne stowarzyszenia „0twórzm
Serca” (koszt własny)

2.
3.

4.
5.

—

1)

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. paz. 450, z późn. zm.).
Termin realizacji zadania nie może być dluższy niż 90 dni.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
Nazwa rezultatu
rezultatów (wartość
docelowa)
Przeprowadzenie 40-tu godzin
rehabilitacji ruchowej osób „NS

w/g dzienniczka zajęć

Przeprowadzenie 20-tu godzin masażu
rehabilitacyjnego

w/g dzienniczka zajęć

organizowanie czterech wycieczek do
asu

w/g dzienniczka zajęć

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji alań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będ

wykorzystane w realizacji zadania
;towarzyszenie „Otwóizmy Serca” od 7-mu łat w ramach działalności statutowej podejmuje działania na rzecz integracji i reintegracji
awodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznej w Gminie Czaplinek. Miejscem realizacji działań jest sala rehabilitacyjna
zaplecze socjalne przy ul. Waleckiej 54A W Czaplinku.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

1,

Wartość
PLN

Z dotacji

Wynagrodzenie fizjoterapeuty (lOx 4hx
„ozł/h)

2.000,00

2.000,00

Wynagrodzenie masażysty (lOx 2hx 70zł/h)

1.400,00

1.400,00

Opłaty telefoniczne, Internet, pocztowe

200,00

200,00

Obsługa księgowa

500,00

500,00

900,00

900,00

Rodzaj kosztu

2

wycieczki Nordic Walklng artykuły
ywnościowe., promocja zdrowia

Z innych
zrodeł

—

5.

.

.

.

...

5.000,00

.

Suma wszystkich kosztow realizacji zadania

5.000,00

0,00

V. Oświadczenia
Oświadaam(-my), że:
proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie wzakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznegD;
3) oferent” i-efnee? składający niniejszą ofertę nie zalega(.ją)-4—zalegafją3-z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
4) oferent” t-_oferenci!, składający niniejszą ofertę nie zalega(Ąąf-t—załege(-ją-z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym” I 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 lakże wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, zlożyły stosowne oświadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upowaznionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)
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Janina Żwlrka
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