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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: Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000005220, Kod
pocztowy: 96-500, Poczta: Sochaczew, Miejscowość: Kuznocin, Ulica: Kuznocin 67, Numer posesji: 67, Województwo:
mazowieckie, Powiat: sochaczewski, Gmina: Sochaczew, Strona www: , Adres e-mail: alzheimer@muwo.pl, Numer
telefonu: 501 629 983,
 
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)

Krystyna Mikołajczyk
 
Adres e-mail: alzheimer@muwo.pl Telefon: 501 629 983

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz ich rodzin

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.09.2019 Data
zakończenia

29.11.2019

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

Opis zadania

Podstawowe badania przesiewowe w celu diagnozy Choroby Alzheimera i innych chorób otępiennych oraz zakup sprzętu
do rehabilitacji i diagnozy

Miejsce realizacji

Kuznocin 67, 96-500 Sochaczew, województwo mazowieckie

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Diagnoza początkowych objawów choroby
Alzheimera i wczesne wdrożenie właściwego
leczenia i terapii na początkowym etapie
choroby.

Spowolnienie postępu choroby
poprzez odpowiednią i wczesną
rehabilitację ruchową,
pamięciową, integracyjną,
manualna i motoryczną dla
utrzymania sprawności i
samodzielności. Integracja i
aktywizacja grupowa jako
determinanty przedłużenia okresu
sprawności, funkcjonalności i
samodzielnej egzystencji, co
jednocześnie odciąży fizycznie i
psychicznie rodzinnych opiekunów.

Bieżące badania przesiewowe 1 raz
na 3 miesiące u osób, u których
badania pierwotne wskazały na
możliwość zachorowania i
wskazały potrzebę dalszego
leczenia w ośrodku dziennego
pobytu (ze skierowaniem
lekarskim).

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

Charakterystyka oferenta

Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera istnieje od 2001 roku i przez 18 lat wszechstronnie zajmuje się osobami
chorymi i ich rodzinami. Ponadto od 2013 roku prowadzi Ośrodek Dziennego Pobytu dla osób z chorobą Alzheimera i
innymi chorobami otępiennymi. Przez ten czas Ośrodek osiąga dobre wyniki w leczeniu za pomocą systematycznej
rehabilitacji ruchowej, terapii zajęciowej, pamięciowej, manualnej i wielokierunkowych zajęć aktywizujących. W chorobie
Alzheimera jest to jedyny skuteczny sposób zahamowania postępu choroby. Specjalistyczny sprzęt jest niezbędny aby
sprostać pojawiającym się nowym sposobom i środkom rehabilitacji. Wyposażenie dotychczasowe przestaje być
wystarczające aby odpowiednio stymulować chorych i zahamować pojawiające się kolejne objawy choroby stąd niniejsze
zapotrzebowanie.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Przez 5 lat Fundacja, z niemałym skutkiem, prowadziła badania przesiewowe na terenie powiatu sochaczewskiego i
ościennych, organizowała spotkania informacyjno-edukacyjne w zakresie choroby Alzheimera. Wynikiem badań i
doświadczeń jest wniosek, iż co 40 rodzina zetknęła się z chorobą otępienną w tym 60% to choroba Alzheimera.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Do realizacji zadania wykorzystana będzie wyspecjalizowana kadra, taka jak: fizjoterapeuta i rehabilitant, terapeuta
zajęciowy, psycholog neurologiczny.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Zatrudnienie psychologa neurologicznego
4h/m-c x150zł, 600x3m-ce

1800,0    

2. Transport pacjentów na badania 200zł/m-c,
200x3m-ce

600,0    

3. Napoje, ciastka 100zł/m-c, 100x3m-ce 300,0    

4. Reklama w lokalnych środkach masowego
przekazu, radio, prasa 330zł, 330x3m-ce

990,0    

5. Bieżnia rehabilitacyjna NEBLIN z poręczą
(+dostawa)

2600,0    

6. Mata do akupresury QMED (+dostawa) 2x120zł 240,0    
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7. Drabinka gimnastyczna do ćwiczeń 1szt
(+dostawa)

535,0    

8. Rotor rower DUAL góra-dół szt.1 (+dostawa) 400,0    

9. Tablica manipulacyjna 1szt. (+dostawa) 840,0    

10. Steper nordic walking 1szt (+dostawa) 300,0    

11. Taśma crossfit zestaw, 2szt. 2x70zł (+dostawa) 140,0    

12. Taśma rehabilitacyjna zestaw, 2szt, 2x60zł
(+dostawa)

120,0    

13. Obciążniki na dłonie, 2sz, 2x80zł (+dostawa) 160,0    

14. Stół z pętlami motorycznymi, 3szt, 3x110zł
(+dostawa)

330,0    

15. Mata masująca, elektromasażer, 2szt, 2x249zł
(+dostawa)

498,0    

16. Rotor do rehabilitacji kończyn górnych i
dolnych, 1szt. (+dostawa)

120,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9973,0 9973,0 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;

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
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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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