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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

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

Nazwa: ALZHEIMER POLSKA, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000749242, Kod pocztowy: 02-784
, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica: Janowskiego, Numer posesji: 52, Numer lokalu: 52, Województwo:
mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina: Ursynów (dzielnica), Strona www:WWW.ALZHEIMER-POLSKA.PL, Adres e-
mail: INFO@ALZHEIMER-POLSKA.PL, Numer telefonu: 506068044,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Edyta Długosz
 
Adres e-mail: edyta.dlugosz@wp.pl Telefon: 506068044

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK NA RZECZ WSPARCIA OSÓB ŻYJĄCYCH Z
CHOROBĄ ALZHEIMERA I ICH RODZIN

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

19.08.2019 Data
zakończenia

15.11.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania

Zadanie polega na opracowaniu, wydaniu i kolportażu broszury informacyjnej pod tytułem "ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK NA
RZECZ WSPARCIA OSÓB ŻYJĄCYCH Z CHOROBĄ ALZHEIMERA I ICH RODZIN ". Broszura zawierać będzie minimum 10
sprawdzonych i wdrożonych w życie dobrych praktyk na rzecz chorych i opiekunów osób żyjących z demencją . Zadanie to
wpisuje się w działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w tym przypadku przyczynia się do wsparcia samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, w
tym osób starszych z chorobą Alzheimera oraz innymi formami demencji, a co równie ważne, także wsparcia rodzin tych
osób. Choroba Alzheimera polega na stopniowym pogarszaniu się funkcjonowania osoby chorej i prowadzi do jej
całkowitego uzależnienia od osób trzecich. Dane demograficzne pokazują, że społeczeństwo polskie starzeje się i
przybywa osób chorych, a co się z tym wiąże również osób mających pod opieką lub w najbliższym otoczeniu osoby z
demencją. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym zostanie przygotowana broszura informacyjna.
Przedstawione w broszurze dobre praktyki zostały wcześniej z sukcesem wdrożone w różnych częściach Polski, a ich
implementacja na Mazowszu da szansę na poprawę sytuacji życiowej rodzin osób żyjących z chorobą Alzheimera. Wśród
prezentowanych praktyk dwie będą pochodzić z Mazowsza, jednak mogą być wdrożone w innych częściach województwa.
Część dobrych praktyk opisanych w broszurze to proste rozwiązania, które może zastosować opiekun, są praktycznie
bezkosztowe, a przynoszą wsparcie i pomoc w opiece nad chorych z Alzheimerem. Inne dobre praktyki to rozwiązania,
które wymagają wsparcia ze strony samorządu, bądź organizacji pozarządowych, jednak skoro udaje się to w innych
samorządach i ngo w kraju, to warto także zaprezentować je, tak, aby osoby odpowiedzialne za kreowanie polityki na
rzecz osób wykluczonych społecznie, starszych w tym osób z demencją, miały szansę zaimplementować je w
województwie mazowieckim. Opracowanie i wydanie broszury przyczynia się do zmniejszenia wykluczenia społecznego
osób z zaburzeniami
W ramach tego zadania powstanie 500 egzemplarzy broszury informacyjnej z dobrymi praktykami. Część broszur zostanie
bezpłatnie przekazana uczestnikom konferencji konferencji "Potrzeby opiekunów osób żyjących z demencją"
zorganizowanej w dniu 30.09.2019r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Pozostałe egzemplarze broszury zostaną
rozesłane do instytucji pomocowych w województwie mazowieckim, dzięki czemu trafią do osób bezpośrednio
zainteresowanych tą problematyką.

Miejsce realizacji

Siedziba Alzheimer Polska

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Podniesienie wiedzy oraz świadomości
społecznej na temat możliwości wsparcia
społecznego osób z demencją oraz ich
opiekunów

500 beneficjentów zadania, którzy
otrzymają broszurę z dobrymi
praktykami

500 egzemplerzy broszury

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
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Charakterystyka oferenta

Alzheimer Polska to związek stowarzyszeń, wpisany do KRS dnia 18.09.2018r. Związek zrzesza największe organizacje
pozarządowe zajmujące się problematyką alzheimerowską w całej Polsce. Alzheimer Polska jest jedynym reprezentantem
polskiego ruchu alzheimerowskiego w kraju i za granicą. Głównymi celami statutowymi organizacji są tworzenie w Polsce
przyjaznego środowiska dla chorych, ich rodzin i opiekunów oraz popularyzacja wiedzy o chorobie Alzheimera i innych
chorobach otępiennych. Alzheimer Polska ukierunkowany jest na podejmowanie szeregu działań nastawionych na
edukację osób wykluczonych społecznie, w tym osób zagrożonych chorobą Alzheimera, seniorów żyjących z demencją
oraz ich opiekunów w województwie mazowieckim. Działania te mają na celu poprawę jakości życia chorego żyjącego z
demencją i jego opiekunów. Alzheimer Polska powstał w wyniku przekształcenia Ogólnopolskiego Porozumienia
Organizacji Alzheimerowskich, które funkcjonowało od 1999r. w Polsce i cieszyło się dużym zaufaniem społecznym,
zarówno ze strony osób z demencją i ich opiekunów, jak i przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.
Alzheimer Polska będzie podtrzymywał tradycje Porozumienia, dodatkowo prowadząc szeroko zakrojone działania
edukacyjne, uświadamiające i wspierające chorych i ich opiekunów. Jednym z takich działań jest opracowanie i wydanie
opisywanej broszury informacyjnej.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Alzheimer Polska jest stosunkowo młodą organizacją. Jednak dorobek organizacji alzheimerowskich należących do
Alzheimer Polska, działających od 1991r. , jest bardzo duży. Jedną z osób odpowiedzialnych za realizację zadania jest
Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, które opracowało i wydało jeden z najbardziej przydatnych i
poczytnych wśród opiekunów województwa wielkopolskiego poradnik pt."Poradnik dla opiekunów osób dotkniętych
chorobą Alzheimera". W ramach obecnego zostanie opracowana i wydrukowana broszura informacyjna przeznaczona dla
beneficjentów województwa mazowieckiego. Drugą osobą zaangażowaną przy tym projekcie jest Prezes Siedleckiego
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, które ma duże doświadczenie w realizacji projektów
informacyjnych i edukacyjnych, w tym "Dlaczego dziadek sika do słoika", "Dlaczego babcia nie pamięta mego imienia" i
bezpośredniego wsparcia rodzin w postaci aktualnie realizowanego, trzyletniego projektu "Alzheimer. Jak żyć?"
współfinansowanego ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

- doświadczenie osób zaangażowanych w projekt
- współpraca z ekspertami w dziedzinie, która jest opisywana w broszurze

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. opracowanie graficzne i wydruk broszury
informacyjnej

5500,0    

2. wynagrodzenie dla 10 autorów
przygotowujących merytoryczny opis dobrych
praktyk (10x300 zł)

3000,0    

3. kolportaż broszur 800,0    

4. koordynator zadania 400,0    

5. obsługa księgowa 300,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,0 10000,0 0,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), 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;
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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.

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

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

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

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

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

Załączniki:

1. W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z
oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający
osobowość prawną oferenta; nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej
nieprowadzących działalności gospodarczej. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
niezależnie od tego, kiedy został wydany. (fakultatywny - niezłożony)

2. Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem (fakultatywny - niezłożony)

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.
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