
Załączniki do rozporządzenia  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

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  

Miasto Leszno 

2. Rodzaj zadania publicznego1) 

W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i 
osób  

 
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 

 

Fundacja Zdrowa Natura, KRS 00000641198, 64-100 Leszno, ul. 55 Pułku Piechoty, www.zdrowanatura24.pl , 
robert.roszczak@gmail.com, kom. 536723598 
 
 
 

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

 

Robert Roszczak, kom. 536723598 
robert.roszczak@gmail.com 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego 

Warsztat psychologiczny i szkoła pleców dla opiekunek społecznych 
w pracy z osobami starszymi i chorymi 
 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

4.10.2019 Data  
zakończenia 

31.10.2019 

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

 

W ramach projektu w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „Pod Skrzydłami” w Lesznie przy ul. Zwycięstwa 1 odbędą się trzy 

warsztaty psychologiczne połączone ze „Szkołą Pleców”. Każdy z warsztatów będzie trwał 8 godzin. Warsztaty 

 
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.  

mailto:robert.roszczak@gmail.com


poprowadzą wykwalifikowani psycholodzy oraz technik masażysta – rehabilitant. Jednym z głównych celów działalności 

Fundacji Zdrowa Natura jest promocja zdrowia oraz zdrowego stylu życia. Opiekunki środowiskowe w bardzo dużym 

stopniu w pracy z podopiecznymi narażone są na trudne sytuacje i zdarzenia. Warsztaty będą kontynuacją warsztatów 

przeprowadzonych w maju poszerzone o zajęcia związane z dbałością o zdrowy kręgosłup i plecy. Celem warsztatów jest 

zweryfikowanie nabytych wcześniej umiejętności oraz analiza trudnych sytuacji, które pojawiły się po zakończeniu 

pierwszej części warsztatów.  

W programie zajęć będą poruszone tematy: rozpoznania symptomów długotrwałego stresu na poziomie emocjonalnym   

i fizycznym, psychologicznego odreagowania zalegających emocji, profilaktyka w zapobieganiu odkładania się 

negatywnych emocji w ciele i ich następstw, profilaktyka w zapobieganiu somatycznych skutków stresu, zapobieganie 

uszkodzeniom kręgosłupa i mięśni pleców w pracy opiekunek środowiskowych z podopiecznymi.  

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

 
Uczestnictwo 43 opiekunek 
środowiskowych  
 

 
100% 

 
Lista obecności 

 
Przeprowadzenie warsztatów dla 
opiekunek środowiskowych 
 

 
3 warsztaty 

 
Dokumentacja fotograficzna z 
przeprowadzonych warsztatów 

 
Zwiększenie wiedzy i umiejętności, które 
pozwolą na przeciwdziałanie wypaleniu 
zawodowemu oraz nauczą je jak radzić 
sobie ze stresem i emocjami 
 

 
 

43 osoby 

 
 

Lista obecności 

 
Zwiększenie wiedzy i umiejętności, które 
pozwolą zapobiec uszkodzeniom 
kręgosłupa i mięśni pleców w pracy 
opiekunek środowiskowych z 
podopiecznymi 
 

 
 

43 osoby 

 
 

Lista obecności 

 

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

 

Fundacja Zdrowa natura podejmowała szereg działań związanych z problemami radzenia sobie ze stresem i emocjami. 

Realizowała m.in. projekty „recepta na stres” skierowany do wszystkich mieszkańców , „Trening radzenia sobie z 

emocjami” skierowany do opiekunów osób niepełnosprawnych czy „Warsztaty radzenia sobie z emocjami i stresem w 

pracy z osobami starszymi, chorymi skierowany do opiekunek środowiskowych”.  

 



 
 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Psycholog (dwie osoby prowadzące) 2 400,00 2 400,00 0,00 
2. Wynajem Sali 750,00 750,00 0,00 
3. Catering na trzy warsztaty  2 000,00 2 000,00  0,00 
4. Model przepukliny krążka 

międzykręgowego na warsztaty 
490,00 490,00 0,00 

5. Stół do masażu i prezentacji ćwiczeń 
na warsztaty  

1 500,00 1 500,00 0,00 

6. Tablice edukacyjne 255,00  255,00 0,00 
7. Materac gimnastyczny 234,00 234,00 0,00 
8. Kształtki 226,00 226,00 0,00 
9. Środki do dezynfekcji 75,00 75,00 0,00 

10. Podkłady i pokrycia ochronne 70,00 70,00 0,00 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 8 000,00 8 000,00 0,00 

 
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. 

 

 
 
 
 

                       Fundacja                                           PREZES FUNDACJI                                            Data 25.09.2019r 
                ZDROWA NATURA                                   Robert Roszczak                                                                                
ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno  
NIP: 697-232-70-80 Regon: 365608782                                            . 
 
                            
 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
  


