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
2. Tryb, w którym złożono ofertę
3. Rodzaj zadania publicznego1)

Prezydent Olsztyna
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
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

Organizacja Rejonowej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia
Polskiego Czerwonego Krzyża

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2017-11-13

Data
zakończenia

2017-12-31

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: Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
forma prawna: Organizacja Pożytku Publicznego działająca na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim
Czerwonym Krzyżu
KRS: 0000225587
adres siedziby: Partyzantów 82, 10-527 Ollsztyn, 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: zr.olsztyn@pck.org.pl, telefon: 89 527 51 19, numer faksu:
89 521 26 70, strona internetowa: http://olsztyn.pck.org.pl
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Andrzej Karski, adres e-mail: olsztyn.dyrektor@pck.org.pl, telefon: 89
527 51 19, numer faksu: 89 521 26 70, strona internetowa:
http://olsztyn.pck.org.pl
Beata Szewczyk, adres e-mail: olsztyn.ksiegowosc@pck.org.pl, telefon:
89 527 51 19, numer faksu: 89 521 26 70, strona internetowa:
http://olsztyn.pck.org.pl
Piotr Śmigiel, adres e-mail: zr.olsztyn@pck.org.pl, telefon: +48 661 718
908, numer faksu: 89 521 26 70, strona internetowa:
http://olsztyn.pck.org.pl

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
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Realizacja zadania będzie polegała na organizacji Etapu Rejonowego Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego
Czerwonego Krzyża. Etap Rejonowy Olimpiady skierowany jest do uczniów zarówno szkół podstawowych jak i
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Miasta oraz Gminy Olsztyn. Każdy uczestnik
Olimpiady pisze test z zakresu wiedzy dotyczącej promocji zdrowia, który obejmuje zagadnienia pierwszej pomocy,
ekologii, promocji zdrowego stylu życia i historii Stowarzyszenia.
Cel realizacji zadania
Celem Olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie
umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez:
- rozbudowanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką zdrowotną;
- prowadzenie edukacji dotyczącej czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia;
- inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.
Powyższe cele wynikają z badań prowadzonych od 1990 r. przez prof. dr hab. med. Barbarę Woynarowską i dr n. med.
Joannę Mazur na temat stanu zdrowia młodzieży szkolnej w Polsce (opisanych w publikacji Katedry Biomedycznych
Podstaw Rozwoju i Wychowania Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego pt. " Zachowania zdrowotne i
samoocena zdrowia" - cykl "Zdrowie Młodzieży Szkolnej w Polsce" - Warszawa 1999), jasno wynika, że istnieje wiele
niedostatków w zakresie podstawowych zachowań zdrowotnych młodzieży znajdującej się w okresie dojrzewania.
Miejsce realizacji zadania
Miejscem realizacji zadania będzie Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, ul. Żołnierska 49, 10-560
Olsztyn
Grupa odbiorców zadania
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta
Olsztyna, udział w konkursie ma formułę otwartą.
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Na etapie Rejonowym Olimpiady przewidywany jest następujący wkład osobowy:
Koordynator - 1 osoba
Wolontariusze - 10 osób
Wolontariusze będą odpowiedzialni zarówno za pomoc organizacyjną Rejonowej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu
Życia, jak i za sprawdzanie oraz ocenę prac.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych jest jak wiadomo procesem długotrwałym, wymagającym
systematycznej i wielokierunkowej edukacji oraz promowania zasad zdrowego stylu życia w środowisku szkolnym.
Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży jest obecnie obowiązkiem szkoły, a realizują to zadanie
nauczyciele w ramach ścieżki między przedmiotowej. Wspomagają ich w tym instytucje i organizacje działające na terenie
szkoły, spośród których najstarszą i najbardziej zaangażowaną w działalność prozdrowotną jest Polski Czerwony Krzyż.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

do poniesienia ze
środków finansowych
do poniesienia z
własnych, środków
wnioskowanej dotacji
pochodzących z
3)
innych źródeł, wkładu
(zł)
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity(zł)

1

Koordynator

200,00 zł

0,00 zł

200,00 zł

2

Wolontariusz (obsługa merytoryczna,
ocena prac, pomoc w organizacji,
itp.).

700,00 zł

0,00 zł

700,00 zł

3

Nagrody dla uczestników Olimpiady

1 200,00 zł

1 200,00 zł

0,00 zł

4

Wyżywienie uczestników

300,00 zł

0,00 zł

300,00 zł

2 400,00 zł

1 200,00 zł

1 200,00 zł

Koszty ogółem:
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Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)

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

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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