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*/niepobieranie*”.
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta
Powiat Świecki
2. Rodzaj zadania publicznego1)
Profilaktyka i ochrona 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, adres e-mail, numer telefonu

Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 5, www.amazonki-swiecie.pl, e-mail: amazonki-swiecie@wp.pl , KRS 0000240305
2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)
 Elżbieta Kapuścińska
 Katarzyna Lipowiec
III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego 
Badam się – wybieram życie
2. Termin realizacji zadania publicznego2)
Data
rozpoczęcia 
06-12-2019
Data 
zakończenia 
30-12-2019
3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) 
W ramach zadania planuje przeprowadzenie przesiewowych badań profilaktycznych usg (piersi lub jamy brzusznej) w zakresie wczesnego wykrywania raka ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi dla mieszkańców terenu powiatu świeckiego. Zaplanowano przeprowadzenie 50 badań ultrasonograficznych wykonanych w profesjonalnym gabinecie diagnostycznym pod okiem lekarza onkologa. Badania zostaną wykonane w Świeciu. Osoba badana otrzyma opis badania oraz dalsze zalecenia lekarskie. Rekrutacja na badania zostanie poprzedzona działaniami promocyjnymi poprzez plakaty i ulotki które zostaną umieszczone w siedzibie Stowarzyszenia, Starostwie Powiatowym, Przychodniach , za pośrednictwem lokalnych mediów oraz zostanie utworzone na profilu FB wydarzenie na które będziemy zapraszać zajmowanych i zachęcać do udostępniania. Badania odbędą się w dwóch terminach w grudniu 2019 roku. Rekrutacja będzie według kolejności zgłoszeń, poprzez rejestrację telefoniczną. Nie będą pobierane opłaty od uczestników zadania.
Poprzez wydane materiały promocyjno-informacyjne będzie prowadzona akcja zwiększająca świadomość mieszkańców powiatu w zakresie wykonywania badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania raka, w szczególności zachęcenie do wykonywani regularnych badań profilaktycznych i zwiększenie wiedzy  i świadomości, że wcześnie wykryta zmiana nowotworowa daje szanse na całkowite leczenie ma to szczególne znaczenie nie tylko dla potencjalnie chorej osoby ale i dla jej rodziny i społeczeństwa. Materiały będą również zachęcać do aktywnego stylu życia jako działania zmniejszającego ryzyko zachorowania.
Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Polsce wzrasta, nadal niestety utrzymuje się na tle Europy tendencja późnego wykrywania chorób nowotworowych.  Dlatego bardzo istotne jest zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie wykonywania badań profilaktycznych w celu jak najwcześniejszego wykrycia choroby,  promocji zdrowego trybu życia oraz umożliwienie skorzystania z bezpłatnych badań mieszkańcom powiatu świeckiego.
_____________________________
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
Liczba osób przebadanych w zakresie wczesnego wykrywania raka
50
Lista wykonanych badań
Zwiększenie świadomości mieszkańców powiatu w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi
500 osób
Liczba rozdanych materiałów promocyjno-edukacyjnych, analiza zasięgu postów na  profilu FB/
-
-
-

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystane w realizacji zadania 
Stowarzyszenie działa od 2005 roku i zrzesza kobiety po chorobie nowotworowej piersi z terenu powiatu świeckiego. 
Naszym celem jest odzyskanie sprawności fizycznej i równowagi psychicznej, poprawa jakości życia oraz zwiększenie wiary w wyzdrowienie oraz możliwość normalnego życia mimo zachorowania poprzez:
	Rehabilitacje fizyczną,

Rozmowy z psychologiem oraz ochotniczkami,
Spotkania z lekarzami specjalistami onkologii,
Szkolenia i warsztaty
Wyjazdy integracyjno-rehabilitacyjne 
Ważna jest dla nas pomoc innym i profilaktyka poprzez takie działania jak:
	Zwiększamy świadomość społeczności lokalnej na temat wczesnego wykrywania raka.
	Zmieniamy postrzeganie osób chorych oraz łamiemy stereotypy związane z chorobami nowotworowymi.
Realizowaliśmy projekt w ramach Działaj Lokalnie dotyczący profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi w ramach którego zakupiliśmy profesjonalny fantom do nauki samobadania piersi który wykorzystujemy podczas licznych spotkań dotyczących profilaktyki w szkołach, zakładach pracy z kołami gospodyń wiejskich. 

Prowadzimy akcję promocyjną w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi poprzez specjalnie opracowane co rocznie materiały edukacyjne które rozpowszechniamy na terenie powiatu. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp.
Rodzaj kosztu
Wartość
PLN
Z dotacji
Z innych
źródeł


1.
Badania usg dla 50 osób
6000 zł.
6000 zł.
-


2.
Materiały promocyjno-edukacyjne (plakaty i ulotki)
200 zł.
200 zł.
-


3.
Koordynacja realizacji zadania
300 zł.
-
300 zł.
(wkład niefinansowy)


4.
-
-
-
-


5.
-
-
-
-


Suma wszystkich kosztów realizacji zadania
6500 zł.
6200 zł.
300 zł.


V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:
1)	proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);
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)* / zalega(-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. 

..............................................................................

                                Data 21-11-2019 r.

..............................................................................



..............................................................................



(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów)











