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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie 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

Prezydent Olsztyna

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1) 6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

4. Tytuł zadania publicznego Edukacja i informacja o problemach z gruczołem krokowym (prostatą)
szczególnie osób po 60' roku życia

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2017-07-20 Data

zakończenia 2017-10-15

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

nazwa: Fundacja Rak Prostaty
forma prawna: fundacja
KRS: 0000570683
adres siedziby: Dworcowa 12 lokal 56, 10-436 Olsztyn, poczta: Olsztyn

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: fundacja.rak.prostaty@gmail.com, telefon: 696193034,
strona internetowa: www.fundacja.rak-prostaty.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Władysław Karkulowski, adres e-mail: fundacja.rak.prostaty@gmail.com

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
W tym roku chcemy zająć się edukowaniem i informowaniem osób po 60' roku życia w formie tradycyjnego kolportażu
papierowych opracowań. W tym celu chcielibyśmy zlecić wydrukowanie zaprojektowanych ulotek, folderów, etc.

Cel realizacji zadania
Nie wszystkie osoby po 60 roku życia pozyskują informacje drogą elektroniczną, przez internet.Prowadzimy
najpopularniejszy portal edukacyjno-informacyjny www.rak-prostaty.pl jednak zawsze dostrzegaliśmy potrzebę
papierowej informacji. Po 10 latach działalności w innej organizacji (Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty
"Gladiator", gdzie też jesteśmy zarządem), po wielu konferencja edukacyjnych, wręczaniu opracowań na papierze, zasoby
wyczerpały się. Należy wydrukować nowe, z nowoczesnym leczeniem (10 lat zaszły zmiany, ale podstawy pozostały)

Miejsce realizacji zadania
Gmina Olsztyn
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Grupa odbiorców zadania
Dane epidemiologiczne wskazują, iż obniża się wiek mężczyzn, których dotyka rak prostaty, jest to około 40 rok życia. Na
forum www.rask-prostaty.pl, mamy 36 letniego mężczyznę. W tak młodym wieku rak prostaty przebiega agresywnie. Nie
możemy pominąć tej grupy mężczyzn.

Drugą grupą odbiorców są partnerki życiowe mężczyzn, matki, dzieci. To grupa sprzymierzeńców, osób wspierających w
leczeniu raka stercza, w ogóle "prowadzących" mężczyzna do lekarza, na badania.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
1 osoba, jak wolontariusz

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Jako wolontariusze, na bieżąco prowadzimy rozmowy, informujemy o zagrożeniach nowotworem, nie tylko prostaty, ale i
układu moczowo-płciowego. Jesteśmy zapraszani na prezentacje, omawianie problemów z ww. układem. Wręczając
ulotki, foldery i inne opracowania, z pewnością zwiększymy krąg zainteresowanych, bo opracowanie na papierze przeczyta
więcej osób.

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

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity(zł)
do poniesienia z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1 Wydruk ulotek, folderów 2 200,00 zł 2 000,00 zł 200,00 zł

Koszty ogółem: 2 200,00 zł 2 000,00 zł 200,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i fizycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

bezpieczenie społeczne.

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

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

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:

1. Wyciąg z rejestru lub ewidencji (złożony również elektronicznie)
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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.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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