Załącznik nr 1 do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)

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 jest adresowana oferta

2. Rodzaj zadania publicznego

1)

Prezydent Miasta Zielona Góra

Ochrona i promocja 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
Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek – stowarzyszenie, KRS nr 0000158901
65-182 Zielona Góra ul. Waryńskiego 1A
2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu,

Anna Czyż – tel. kont. 603 270 303
e-mail: amazonki.zgora@wp.pl

adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego

Konferencja pn. „Onkologia i chirurgia onkologiczna wczoraj i dziś”
połączona z Jubileuszem 25-lecia Zielonogórskich Amazonek

2. Termin realizacji zadania
2)
publicznego

Data
rozpoczęcia

12.08.2019r.

Data
zakończenia

25.10.2019r.

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

Jako, że w październiku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem Piersi,
Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek organizuje konferencję dotyczącą tematyki
związanej z nowotworem piersi. Ponieważ w tym roku nasze Stowarzyszenie obchodzi również
25-lecie istnienia, a działalność w znacznej mierze dotyczy profilaktyki przeciwnowotworowej
piersi, stąd połączenie konferencji z Jubileuszem.
Całość skierowana jest do mieszkańców Zielonej Góry i okolic, bowiem celem zadania jest
edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki przeciwnowotworowej piersi oraz zapoznanie
z nowościami w dziedzinie chirurgii raka piersi. Eliminacja czynników determinujących
możliwość zachorowania na nowotwór, w tym nowotwór piersi, zmniejsza bowiem to
prawdopodobieństwo, a szybkie jego wykrycie daje z reguły dobre rokowania. Nieocenione
jest przy tym wsparcie bliskich, zarówno w działaniach profilaktycznych jak i leczeniu, dlatego
będziemy nagłaśniać tę akcję prozdrowotną, by zachęcić do uczestnictwa i zainteresować tą
tematyką jak największą rzeszę ludzi (wstęp wolny).
Wydarzenie to będzie miało miejsce w dniu 17 października br. w Lubuskim Teatrze im. L.
Kruczkowskiego w Zielonej Górze i podzielone będzie na kilka części:
I. W ramach części konferencyjnej odbędą się wykłady specjalistów z dziedziny chirurgii
onkologicznej i psychologii;
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II. Część jubileuszowa pozwoli na przybliżenie 25-letniej działalności Stowarzyszenia
poprzez slajdy, gdzie będzie też okazja do wyróżnień i wyrażenia podziękowań osobom,
które w sposób szczególny wspomagały różnorakie działania Stowarzyszenia (wykonanie
zaproszeń, zakup odznaczeń okolicznościowych i gadżetów);
III. Część artystyczna to monodram muzyczny pt. „Ojej, kobieta” w wykonaniu aktorki
Lubuskiego Teatru pani Joanny Wąż, który wniesie w atmosferę wydarzenia optymizm
i uśmiech;
IV. Poczęstunek tortem jubileuszowym (tort i usługa/obsługa cateringowa).
Wydarzenie zarejestrowane będzie w formie filmu (fotograf), a całość poprowadzi konferansjer
(umowa).
Nie obejdzie się również bez stoiska profilaktycznego Zielonogórskich Amazonek, gdzie obok
nauki samobadania piersi, otrzymać będzie można materiały profilaktyczne i informacyjnokontaktowe o Stowarzyszeniu (druk-agencja reklamowa).
W ramach pracy społecznej członków zostaną zredagowane i wydrukowane imienne
zaproszenia dla szczególnych gości oraz plakaty informacyjne i podziękowania.
___________________________
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

Konferencja z częścią
jubileuszową

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość
docelowa)
Wykłady, spotkanie jubileuszowe,
spektakl, poczęstunek.

Zdjęcia, film

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

Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek od 25 lat skupia osoby po chorobie nowotworowej,
głównie piersi, które zarówno wspierają się wzajemnie, jak również udzielają pomocy innym
borykającym się z problemem choroby nowotworowej. Ma to miejsce zarówno na codziennych
dyżurach w siedzibie Stowarzyszenia, cotygodniowych spotkaniach, jak i podczas wizyt na
oddziale chirurgii w Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze, gdzie przeszkolone OchotniczkiAmazonki wspierają kobiety będące przed/po usunięciu nowotworu piersi. Obok tego typu
działań członkinie uczestniczą w terapii fizycznej, psychicznej i społecznej, co pozwala im na
ich poprawę w funkcjonowaniu zarówno w rodzinie jak i społeczeństwie. Niezwykle ważne
w obszarze działań Stowarzyszenia jest prowadzenie wśród społeczności profilaktyki
przeciwnowotworowej piersi (w tym nauka samobadania piersi) i związane z tym promowanie
zdrowego stylu życia i żywienia.
Stowarzyszenie skupia obecnie 97 członków. Stowarzyszenie posiada wieloletnie
doświadczenie w realizacji działań planowanych w ofercie, gdyż wielokrotnie prowadziło już
akcje profilaktyczne, w tym również konferencje dla społeczności lokalnej.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

1.

2.
3.
4
5.

Rodzaj kosztu
Opracowanie graficzne i wydruk materiałów
profilaktycznych i informacyjno-kontaktowych –
agencja reklamowa
Materiały drukarskie i papiernicze
Usługa fotografa – slajdy i film
Zakup wyróżnień okolicznościowych
Spektakl muzyczny

Wartość
PLN

Z dotacji

Z innych
źródeł

1 032,00

570,00
2 500,00
1 000,00
3 500,00
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6.

Wynagrodzenie dla konferansjera

7.

Zakup koszy upominkowych dla
wykładowców

8.

Usługa cateringowa

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

600,00
300,00
3 100,00

12 602,00

10 000,00

2 602,00

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

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

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