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POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty:
Ofertq nale2y wypelnii wylqcznie bialych pustych polach,
polach oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdkq, np. "pobieranie*/niepobieranie*"
prawidlowq. Przyktad: "pob,ieranier/niepobieranie*".

l. Podstawowe informacje o zloionej ofercie

zgodnie zgodnie instrukcjami umieszczonymi przy poszczegolnych

oznacza, 2e nale2y skreilii niewlaiciwq odpowiedi, pozostawiajqc

1. Organ adminlstracji publlcznej, do kt6rego Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

adresowana jest oferta

6) ochrony i promocji zdrowia, w tym dziatalno6ci leczniczej w
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnoSci leczniczej

Dzierl Promocji Zdrowia - Czerwionka-Leszczyny 20L5

Data

rozpoczecia
2016-09-19 2016-10-12

ll. Dane oferenta(-t6w)

1. Naawa oferenta(-t6w), forma prawna, numer Kra.iowego Reiesttu Sqdowego, lub

oraz adres do korespondencji Ueieli jest inny od adresu siedziby)

nazwa: Stowarzyszenie Pomocy "Feniks"

forma prawna : stowarzyszenie
KRS:0000574094
adres siedziby: Mostowa 6a/2,44-238 Czerwionka-Leszczyny, poczta: Czerwionka-Leszczyny

lnne dane kontaktowe
adres e-mail: stowarzyszeniepomocyfeniks@gmail.com, telefon:
509055411, numer faksu: -, strona internetowa: -

Osobv upowainione do skladania wyiaJnieri dotYczacych oferty
lrena Motyczka, adres e-mail:
stowarzyszeniepomocyfeniks@gmail.com, telefon: 504585440, numer

faksu: -, strona internetowa: -

Monika Stepieri -Grze1orzy ca, adres e-mail:
stowarzyszeniepomocyfeniks@gmail.com, telefon: 5747244L6, numer

faksu: -, strona internetowa: -

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: b4l7'8d23-4d7f

2. tryb, w kt6rym tloiono ol€rtQ
Art. 19a ustawy e dnia 24 kwietnia 2003 i. o diiatalnoJci po2ytku
publicznego i o wolontariacie

3, Rodzaj zadania publicznegor)

4. Tytul 2adania publicznego

5. Termin realizacji zadania publicznego2)
Data

zakoriczenia

2. lnne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane os6b upowarnionych do skladania
wyja5nierl dotyczqcych oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowei)

1. Opls zadania publlcznego proponowanego do realizacji wrat ze wskataniem, w szcregdlnoicl celu, mieiste jego

realizacji, grup odblorc6w zadania oraz pnewldywanego do wykorzystania wkladu osobowego lub raeczowego



Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Zadanie bqdzie polegalo na organizacji wydarzenia ,,Dziei Promocji Zdrowia - Czerwionka-Leszczyny 2016". przez jeden
dziei iw jednym miejscu mieszkaficy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny bqdq mogli skorzystai z bezplatnych bada6,
konsultacji lekarskich i porad zdrowotnych. To okazja, aby ocenii sw6j stan zdrowia, a w przypadku niepokojqcych
objaw6w zaplanowai dalsze postqpowanie. Akcja odbqdzie siq w dniu 25 wrzeinia 2016r. w Centrum Kulturalno-
Edukacyjnym w Czerwionce w godzinach ok. 10.00-17.00. Swoje stoiska wystawi Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna
w Czerwionce-Leszczynach, O3rodek Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach, Zaklad Ubezpieczei Spolecznych
Oddzial w Rybniku, Medyczna Szkola Policealna Wojew6dztwa Slqskiego (Rybnik) oraz Pani Ewa Eliasi6ska zwiqzana
zawodowo z Centrum Dietetycznym Natur House. Kaidy zainteresowany bqdzie m6gl skorzystai z porad psychologa
(porady wychowawcze i rozwojowe dotyczqce dzieci i mlodzieiy), pedagoga (porady dotyczqce trudno(ci szkolnych),
logopedy (porady w zakresie prawidtowoici rozwoju mowy i wad wymowy), terapeuty Sl (porady z zakresu zaburzefi
integracji sensoryczno-motorycznej), dietetyka (porady z zakresu prawidlowego i zdrowego odiywiania siq), specjalist6w
z O6rodka Pomocy Spolecznej (porady na temat postqpowari w sprawie umieszczenia w Domu Pomocy Spolecznej, uslug
opiekuficzych, z zakresu iwiadcze6 zwiqzanych z niepelnosprawnodciq oraz profilaktyki przeciwdzialania alkoholizmowi i

narkomanii, w tym jak zapobiegai tym zjawiskom i zwiqzanych z nimi problemach zdrowotnych i spolecznych) oraz
Zakladu Ubezpieczeri Spolecznych (porady z zakresu ubezpieczeri zdrowotnych i spotecznych) lub skorzystai z uslug
fizjoterapeuty (masai klasyczny). Zaplanowano r6wnie2 pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu uczni6w
i sluchaczy Medycznej Szkoty Policealnej Wojew6dztwa Slqskiego oraz wyklad pt. ,,Jak zdrowo siq od2ywiai?, kt6ry
wyglosi Pani Ewa Eliasiiska. Ponadto bqdzie moina zmierzy( cijnienie, dokonai pomiaru tetna, poziomu cukru we krwi,
skladu ciala oraz badania wad postawy u dzieci. Wydarzeniu bQdzie towarzyszyd kampania informacyjno-promocyjna
(plakaty, banery, roll-up, artykuty prasowe itp.) - zachqcajqca do udziaiu i informujqca o przebiegu akcji. Patronat
medialny nad wydarzeniem obejmie Telewizja Regionalna TW, kt6ra na potrzeby,,Dnia Promocji Zdrowia...." wyemituje
m.in. program ,,Co siq dzieje w regionie". Na zakodczenie zadania planujemy wydad Raport z przebiegu akcji w formie
elektronicznej - bqdzie dostepny m.in. na stronie Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Cel realizacji zadania
Celem ,,Dnia Promocji Zdrowia - Czerwionka-Leszczyny 2016" jest edukacja zdrowotna mieszkaric6w oraz motywowanie
ich do dbania o swoje zdrowie na co dzieri.

Miejsce realizacji zadania
Zadania bgdzie realizowane na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Wydarzenie ,,Dziei Promocji Zdrowia -
Czerwionka-Leszczyny 2016" odbqdzie siq w pomieszczeniach Centrum Kulturalno-Edukacy.jnym w dzielnicy Czerwionka,
kt6re zostanq udostqpnione przez Miejski Oirodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach.

Grupa odbiorc6w zadania
Zadanie adresowane jest do wszystkich mieszkadc6w Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, bez wzglqdu na wiek.
Planujemy, ii przynajmniej 300 os6b skorzysta z bezplatnych bada6, konsultacji lekarskich i porad zdrowotnych.

Przewidywany do wykorzystania wklad osobowy lub rzeczowy
WKIAD OSOBOWY

Stowarzyszenie Pomocy "Feniks" sktada sig z 49 czlonk6w. W tym ponad potowa aktywnych zawodowo os6b w wieku
20-45lat, na co dzied pracujqcych w obszarze jromocy spolecznej. Aktualnie na stale nie wsp6tpracuje z nami 2aden
wolontariusz. Z uslug wolontariuszy korzystamy wytqcznie przy realizacji projekt6w, czyli okresowo. Nikogo
stowarzyszenie nie zatrudnia na podstawie umowy o prace, umowy zlecenie i o dzielo. Zrealizowane dotychczas
projekty pozwolity nam nabyi pierwsze doiwiadczenia. Nasi czlonkowie to osoby o roinym doiwiadczeniu iyciowym
oraz zawodowym - mamy bowiem pracownik6w socjalnych, asystent6w rodziny, historyka, animator6w spotecznoSci
lokalnej, doradcy zawodowego. Osobyte posiadajq do(wiadczenie iwiedzq z zakresu angaiowania mieszkaric6w, pracy
z dzieimi i mlodzieiq oraz osobami starszymi. Bqdq oni rdwniei sluiyi pomocq przy realizacji zadania.

Wir6d tych os6b moiemy wymienii:
1) Monika Stqpieri-Grzegorzyca - w pracy zawodowej zajmuje siq realizacjq projekt6w unijnych i pozyskiwaniem irodk6w
zewnqtrznych. Posiada kilkuletnie do(wiadczenie w zakresie zarzqdzania projektami. Z wyksztalcenia pedagog pracy. Ma
ukodczone studia podyplomowe na kierunku: Zarzqdzanie funduszami unijnymi. Mediator oraz negocjator - niezbqdne
do prac z trudnym klientem. Organizator wielu wydarzed spolecznych, np. Targ6w Pracy. W projekcie bgdzie pomagai
przy organizacji wydarzenia ,,Dnia Promocji Zdrowia - Czerwionka-Leszczyny 2016",
2) MichalStoktosa - od ponad 10 lat zwiqzany z sektorem organizacji pozarzqdowych. Zajmuje siq realizacjq projekt6w
spolecznych i pozyskiwaniem (rodk6w zewnqtrznych. Posiada kilkuletnie doiwiadczenie w zakresie zarzqdzania
projektami oraz ich promocjq. Zawodowo zwiqzany z sektorem publicznym. Z wyksztaicenia nauczyciel historii oraz
archiwista. Ma ukoiczone studia podyplomowe na kierunku: Zarzqdzanie i organizacja pomocy spolecznej. Bqdzie petnil
funkcjq koordynatora projektu.

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach, tj. psycholog, pedagog, logopeda,
terapeuta Sl - osoby posiadajqce wieloletnie doiwiadczenie, od wielu lat zwiqzani z poradniq, specjalisty w swoich
dziedzinach. Udzielajq r62norodnych form pomocy dla dzieci przedszkolnych i uczni6w wszystkich typ6w szk6l (diagnoza
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psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, medyczna; terapia indywidualna; terapia grupowa; warsztaty), dla
rodzic6w dzieci przedszkolnych i uczni6w (konsultacje indywidualne; terapie indywidualne rodzin; zajqcia
psychoedukacyjne; grupy wsparcia), dla nauczycieli oraz dyrektor6w przedszkoli i szk6t. Bqdq udzielat porad
wychowawczych i rozwojowych dotyczqcych dzieci i mlodzieiy, porad dotyczqcych trudnoici szkolnych, porad w
zakresie prawidtowoici rozwoju mowy i wad wymowy oraz zaburzed integracji sensoryczno-motorycznej.

Pracownicy Zaktadu Ubezpieczei Spolecznych Oddzial w Rybniku - specjaliSci z zakresu ubezpieczei zdrowotnych oraz
spolecznych. Bqdq informowai przede wszystkim o rehabilitacji leczniczej prowadzonej w ramach prewencji rentowej.
Bqdq udzielai pomocyw zalo2eniu profilu na Platformie Uslug Elektronicznych ZUS, kt6ra pozwala zalatwii przez
internet wiele spraw zwiqzanych z ubezpieczeniami spolecznymi.

Pracownicy Oirodka Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach - specjali(ci z zakresu pomocy spolecznej, w tym
uslug opiekuriczych i specjalistycznych uslug opiekuriczych. Bqdq udzielai informacji m.in. na temat postepowari w
sprawie umieszczenia w Domu PomocySpolecznej, uslugopiekuriczych, z zakresu Swiadczei zwiazanych z

niepeinosprawnoiciq oraz profilaktyki przeciwdziaiania alkoholizmowi i narkomanii, w tym jak zapobiegai tym
zjawiskom i zwiqzanych z nimi problemach zdrowotnych i spolecznych) oraz Zakladu Ubezpiecze6 Spotecznych (porady z

zakresu ubezpieczeri zdrowotnych i spolecznych.

Uczniowie, sluchacze oraz nauczyciele Medycznej Szkoly Policealnej Wojew6dztwa Slqskiego prowadzonej przez
Samorzqd Wojew6dztwa Slqskiego w ramach Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego Wojew6dztwa Slqskiego
w Rybniku - bqdq mogli wykorzystai swojq wiedzq uzyskana podczas nauki w szkole oraz do6wiadczenie, kt6re nabyli w
trakcie udziatu w podobnych wydarzeniach (np. w Dniach Promocji Zdrowia w Boguszowicach), w spos6b praktyczny.
Przeprowadzq pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej oraz badania wad postawy u dzieci, mierzenie ciinienia i tetna,
pomiar poziomu cukru i masa2 klasyczny.

Pani Ewa Eliasi6ska - magister, dietetyczka, zawodowo zwiqzana z Centrum Dietetycznym NATUR-HOUSE, w kt6rym
petni rolq eksperta. Wyglosi wyklad pt. ,,Jak zdrowo siq odiywiai?". Ponadto bezptatnie bqdzie wykonywai pomiar
skladu ciata.

WKTAD RZECZOWY

Stowarzyszenie Pomocy "Feniks" posiada pok6j o powierzchni L2m2 zlokalizowanym w lokalu mieszkalnym poloionym
w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy Mostowej 6a/2 (umowa uiyczenia). Posiadamy tak2e nastqpujqcy sprzet: aparat
cyfrowy, urzqdzenie wielofunkcyjne oraz laptop, kt6ry wykorzystamy przy realizacji zadania. W przypadku gdy
niezbqdne sq urzqdzenia inne nii w/w, oferent wykorzysta sprzet prywatny czlonk6w Stowarzyszenia.

2. Zaktadane rezultaq iiia publlcrnego

Realizacja zadania ma przyczynii siq do wzrostu iwiadomoici mieszkaric6w Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w
zakresie edukacji zdrowotnej. To dziqki niej ludzie uczE siQ,jak dbai o zdrowie wlasne i innych. Edukacja zdrowotna
skupia siq na ukazaniu i uiwiadomieniu relacji miqdzy zdrowiem czlowieka a stylem jego 2ycia, a takie irodowiskiem
spoiecznym i fizycznym. Dziala ona na zasadzie przekazywania informacji, kt6re ksztaltuja zdrowotne postawyjednostek
i motywujq do realizacji zachowad slu2qcych zdrowiu. Organizacja ,,Dnia Promocji Zdrowia...." ma zmotywowai
mieszka6c6w o dbanie o swoje zdrowie na co dziefi.

Liczba os6b, kt6rym udzielono porad - 300,
Liczba raport6w podsumowujqcych wydarzenie - 1.

Sposoby mierzenia rezultat6w:
- listy potwierdzajEce iloii udzielonych porad,
- oiwiadczenia podmiot6w/instytucji, kt6re udzielily porad.
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lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wiqksze,j liczby koszt6w istnieje moiliwoSi
dodania kolejnych wierszy)

OSwiadczam(y), 2e:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalnoici poiytku publicznego oferenta;
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie{niepobieranie*Swiadczen pieniqinych od adresat6w zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz zaiqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i fizycznym;
4) oferent*/offiskladajqcy niniejszq ofertq nie zalega(j4)*/zalegafiqf z oplacaniem nale2noici z tytulu zobowiqzari

podatkowych;

5) oferentt/offi skladajqcy niniejszq ofertg nie zalega(jq)*/"ateg"fiEf z oplacaniem naleino(ci z tytutu skladek na
bezpieczenie spoieczne.

Projekt graficzny plakatu, baneru
oraz grafiki do systemu roll-up

250,00 zt 250,00 zl 0,00 zl

Roll-up 200x85 cm z wydrukiem
oraz przesylkq (2 szt.)

578,00 zl 578,00 zl 0,00 zl

Baner 5x2m 350,00 zl 350,00 zl 0,00 zt

Druk plakat6w 43 (100 szt.) 200,00 zt 200,00 zt 0,00 zi

Materialy medyczne do
przeprowadzenia badafi podczas

wydarzenia,,Dziei Promocji
Zdrowia - Czerwionka-Leszczyny

20L6"

700,00 zt 700,00 zt 0,00 zl

Wynagrodzenie osoby
wyglaszajqcej wyklad

400,00 zt 400,00 zl 0,00 zl

Organizacja wydarzenia,,Dziefi
Promocji Zdrowia - Czerwionka-

Leszczyny 2016" - praca spoleczna
czlonk6w Stowarzyszenia (4 osoby;

1 osoba x 10 godz.; lqcznie 40
godz.)

400,00 zl 0,00 zt 400,00 zl

Koordynator projektu - praca

spoleczna czlonka Stowarzyszenia
(15 godz. x 40,00 zt)

600,00 zl 0,00 zl 600,00 zi

Osoba odpowiedzialna za

rozliczenie zadania - praca

spoleczna czlonka Stowarzyszenia
(5 godz. x 15,00 zt

75,00 zl 0,00 zl 75,00 zl

3 553,00 zl 2 478,OO zl 1 075,00 zl
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Lp. Rodzaj kosztu Koszt calkowity(zll
do ponlesienia z

wnioskowanej
dotacjl3r(zl)

do ponieslenia ze
(rodk6w

finansowych
wlasnych, Srodk6w

pochodzqcych z

innych i16del,
wkladu osobowego
lub rzeczowegoal (zl)

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

Koszty og6lem:
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Zalqcznik:
W przypadku gdy oferent niejest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym - potwierdzona za zgodno56 z oryginalem
kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji.

1) Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadafi okreilonych w art. 4 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o dziaialnoici po2ytku
publicznego i o wolontariacie.
2) Termin realizacji zadania nie moie byi dtu2szy ni2 90 dni.
3)WartoSc kosztdw og6lem do poniesienia z dotacji nie moie przekroczyi 10 00021.
a) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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