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

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

3. Rodzaj zadania publicznego1)

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

Zdrowy i sprawny senior 2018

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2018-01-15

Data
zakończenia

2018-04-14

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: Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ełku
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000319807
adres siedziby: Kościuszki 23, 19-300 Ełk, poczta: Ełk
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: u3welk@gmail.com, telefon: 604612191
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Elżbieta Koc, adres e-mail: elzbieta.koc1@gmail.com, telefon:
604612191

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
Projekt odpowiada na potrzeby seniorów, borykających się na ogół z poważnymi problemami zdrowotnymi z jednej
strony, a brakiem funduszy na leczenie i rehabilitację z drugiej. Chcemy swoimi działaniami umożliwić grupie seniorów z
Ełku, słuchaczy Ełckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy wymagają wsparcia w radzeniu sobie ze swoim stanem
zdrowia, skorzystanie z profesjonalnych zabiegów rehabilitacyjnych w prozdrowotnym klimacie uzdrowiska. Dzięki
naszemu projektowi i dofinansowaniu z samorządu miasta, wesprzemy niewydolny system opieki zdrowotnej i poprawimy
stan zdrowia oraz samopoczucie ok. 42 osób w wieku 55+.Osób niepełnosprawnych w Ełku jest ok. 5500, w tym ponad
70% z nich znajduje się
w trudnej sytuacji materialnej, która nie pozwala na samodzielne opłacenie kosztów rehabilitacji, natomiast na
rehabilitację refundowaną ze środków NFZ czeka się najczęściej ok. pół roku do nawet ponad rok. Powoduje to narastanie
problemów zdrowotnych, pogłębianie się złego samopoczucia i zmniejsza prawdopodobieństwo powrotu do pełni
zdrowia. Niewydolność systemu służby zdrowia skutkuje coraz większą ilością osób pozostawionych samym sobie ze
swoimi schorzeniami, co prowadzi z kolei do narastania lokalnych problemów w polityce społecznej, zwiększa liczbę osób
niesamodzielnych, schorowanych, potrzebujących wsparcia w codziennej egzystencji. Ośrodki Pomocy Społecznej nie
radzą sobie z coraz większą liczbą osób chorych i niepełnosprawnych wymagających pomocy i stałej opieki. Wielu z tych
sytuacji można by zapobiec zapewniając chorym profesjonalną rehabilitację. Jednak dostęp do niej jest ograniczony, czas
oczekiwania na zabiegi czy miejsce w sanatorium absurdalnie długi, a na prywatnie opłaconą rehabilitację stać bardzo
niewielu potrzebujących. Osoby, których zdrowie zostało nadszarpnięte upływem czasu, wypadkami, pracą zawodową,
chorobami, większość swoich rent i emerytur przeznaczają na leki i podstawowe potrzeby egzystencjalne. Jakiekolwiek
dodatkowe wydatki są wykluczone. Osobom borykającym się z poważnymi problemami zdrowotnymi potrzebne są
dostosowane do ich chorób zabiegi oraz przebywanie w klimacie wspomagającym leczenie. Niestety najczęściej jest to
nierealne ze względów finansowych. Ponadto osoby schorowane rzadko wychodzą z domu, nie nawiązują relacji, często
stają się grupą wykluczoną społecznie, potrzebującą także okazji do integracji i możliwości wzajemnego wspierania się.
Projekt skierowany jest do ok. 42 osób z terenu miasta borykających się z problemami zdrowotnymi (orzeczenia o
niepełnosprawności, przewlekłe choroby wymagające profesjonalnych zabiegów i rehabilitacji) oraz problemami
finansowymi w wieku 55 +.
Cel realizacji zadania
1. Poprawa stanu zdrowia ok. 342 osób wymagających rehabilitacji z terenu miasta Ełku.
2. Wsparcie systemu opieki zdrowotnej i lokalnej polityki społecznej.
3. Stworzenie przestrzeni do integracji osób chorych.
4. Zapewnienie pobytu w sanatorium z profesjonalnymi zabiegami rehabilitacyjnymi ok. 42 osobom chorym i
niepełnosprawnym.
5. Pomoc w aktywnym życiu społecznym poprzez wsparcie psychiczne i rehabilitację oraz integrację społeczną osób
niepełnosprawnych z terenu Ełku.
6. Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia seniorów
Miejsce realizacji zadania
Centrum Konferencyjno-Rehabilitacyjne "Złoty Łan"Lądek Zdrój
Grupa odbiorców zadania
42 osoby seniorzy Ełckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Koordynator projektu

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
1. Polepszenie stanu zdrowia uczestników projektu ok. 42 osób
2. Zintegrowanie osób chorych i niepełnosprawnych – uczestników projektu oraz umożliwienie aktywności społecznej
poprzez uczestnictwo 42 osób w wydarzeniach kulturalnych, tj. wieczorku góralskim, itp.
3. Zapewnienie dostępu do profesjonalnych zabiegów grupie 42 osób 55 + z terenu miasta Ełku.
4. Wsparcie systemu opieki zdrowotnej i lokalnej polityki społecznej.
5. 1 turnus rehabilitacyjny (10 dni) dla ok. 42 osób.
6. Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia seniorów poprzez publikację artykułu promocyjnego w prasie lokalnej lub
internecie.

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 5aeb-eed5-b63a

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

Udział w turnusie

27 720,00 zł

0,00 zł

27 720,00 zł

2

Wynajęcie autokaru w obie strony

7 400,00 zł

7 400,00 zł

0,00 zł

3

Koordynator projektu ( umowa
wlontariacka)

1 000,00 zł

0,00 zł

1 000,00 zł

4

Ksiegowa projektu

200,00 zł

200,00 zł

0,00 zł

36 320,00 zł

7 600,00 zł

28 720,00 zł

Koszty ogółem:
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..............................

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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