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REALlZAcJlZADAN'A PUBL'.Z '7 rur'
ofertę naleĄ vüypadie vl4lĘcznie w biaýďl pusýďr polaďl, zgodnie z instukQami umieszczonymi pĺZy wszeqolnyď polaďl

oraz w przypisach
Zazueq,je s\^4azdĘ np.:'pobie-anie-/niepor'eranie"'' ozncza,
prawidłową. P zyklad :,'pobie'ĺanie-/niepobi eranie"'.

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

że rale\ skreslić nialłaśđłą odpo\^ĺedz' pozosb\łiaJąc

l!' Dane oferenta(-tów)

lIl. Zakres Ízeczowy zadania pubIicznego

związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi rehabilitacyjne dla kobiet po mastektomii,
ję cyklu zajęć z zakresu rehabititacji psychofizycznej i fizjoterapeutycznej skierowanej do środ
z terenu Miasta i Gminy Busko_Zdrój ' Zajęcia rehabilitacyjne udzielane będą w okresie od miesiąc

do miesiąca października w siedzibie Klubu ( Ul. Kościuszki 2A, 28 - 100 Busko - Zdroj ).

zakresie psychoterapii i poradnictwa zakładane cele opisane nie mają jednoznacznego charakteru
to działania terapeutyczne skierowane do pewnej grupy osób, której skład w perspektywie wieloletniej uleg
ianie. lstnieje więc konieczność systematycznego corocznego powtarzania części zajęó.

trwałości skutków realizacji zadania będzie więc można mówić dopiero w perspektywie wieloletniej ( np.
adomości chorych' świadomości społecznej itp.). Trudno też do końca określić liczbę beneficjentów
podstawie doświadczeń lat poprzednich można założyć,, że będzie to grupa około 200 kobiet wÍazz

w przypadku fizjoterapii' zabiegami objętych zostanie do 20 kobiet

oraz zabiegi będą prowadzone przez odpowiednio przygotowane członkinie Stowarzyszenia.
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í. organ admlnlstracJi publicznel' .
do którego adresowana Jest oÍerta

|arząd Powiatu w Busku - Zdroju

2. Tryb' w którym złożono ofertę Ań. 19a ustawy z dnla24 kwietn|a 2003 ľ. o działalnoŚci'pożytku
publicznego I o wolontariacle

3. Rodzal zadanla publlcznegoí) rtl/sparcie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia

4. Tytułzadanla publlcznego Rehabilitacja psychofizyczna środowiska Amazonek

5. Termln reallzacJl zadanla publicznego2) Data
rozpoczęcia )1.08.2017 r.

Data
zakończenla

1.10.20'17 r.

í. Naaľa oferenta(-tów), forma prawna' numer KraJowego Rejestru Sądowego lub lnneJ ewldencjl' adres sledzlby oraz
adr€s do korespondencJl (|eżell Jest lnny od adresu síedzlby)

Klub,,AMAZoNKI" przy Świętokrzyskim Centrum onkologii w Kielcach
res siedziby: Kielce: ul. Artwińskiego 3C, 25 - 734 Kielce

res do korespondencji: ul. Kościuszka 2A,28 -100 Busko _zdrőj

Król - Prezes Filii w Busku - Zdroju - 509 - 559 - 393
w Ęm dane osób upoważnlonych do
składanla wyJaśnleń doĘcących ofeĘ
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony lntemetoweJ)

í. opls zadania publlcznogo proponowanogo do roalizacjawrazza wskazanlem' w
reallzac|l, grup odblorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub ľzeczowego

. Porady będą udzielane 3 razy w tygodniu po 2 godziny. Daje to razem minimum 24 godzin miesięcznie.



planujemy:

. Stale spotkania integracyjne dla osób po mastektomii oraz ich rodzin ( w obecności psychologa ).

Przeprowadzen ie,, Marszu Ży cia" -,, Różowa wsĘżeczka''.

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.

lV. Szacunkowa kaIkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w pzypadku większej liczby kosztÓw
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

oświadczam(y)' że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wylącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferý pzewidujemy Pebłef€nłe+niepobieranie' świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie orazzałącznikach informacje sązgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent'/efeĺeneĺ! składa|ący niniejsząofertę nie zaląa(ąľĘg|€g€€dl z oplacaniem należności z Ętułu zobowiązań

podatkowych:
5) oferent*/ełeĺenei! składający niniejszą ofertę nie zalega(ą)-/załega{ąf z opłacaniem należności z tytulu składek na

ubezpieczenia spoleczne.

zakresie psychoterapii i poradnictwa zakładane cele oplsane nle maią Jednoznacznego charakteru. są to

skierowane do pewnej grupy osób, której skład w perspektywie wieloletniei ulegnie zmlanie.

konieczność systematycznego corocznego powtarzania częścl zajęć.

trwałości skutków realizacii zadania będzie więc można mówić dopiero w perspekĘwie wieloletniei ( np.

chorych, świadomości spolecznej ltp.). Trudno też do końca okreśtlć liczbę beneficjentów. Na

lat poprzednich można zaloŻyć,, że będzie to grupa około 200 kobiet wrazz rodzinaml.

w przypadku fizjoterapii, zabiegamiobjętych zostanie do 20 kobiet.



(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli
W imieniu oÍerenta)

śwĘtolĺn-y*ł Klub .AłÍ.A2 
oNKI "Fllh w Busku-Zdroju

os. Kośduazki 2a, 28.ĺ00 BuskoZĺtĺól
NlP:6-5$í 87.3 1.?í, KRś; ooĺiiísiäiř

REGC|N: 29 ĺ016ĺo7{bođĺ -*

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

3) Wartość kosztów ogólem do poniesienia z dotac'ji nie może pzekĺoczyć 10 000 zl.
a) W pzypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.


