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Rodżiny,
z dnia,,,,,..,,

do lożporządzenia Min §tla
Pracy i Poltyki spoiecznej
,,,,.,,,,(poz, ,.,)

zalącznik nr 1

UPRo sZCZoNA oFERTA REALlZAcll ZADANlA PUBLlcZNEGo

PoUczENlE codo sDosoh] wvDelniania ofertv:
ofeńę należy Wypelnić w}iąc.nie w bjaiych pustych polach, zgodnie

zaznacżenie gwiazdką, nP,:,,pobieranie*/niepobi€lanie*" ożnacża,
plewldłową. DĘyl,'ad,,psbis€l/niepobielaFie|',

l. Podstawowe inlormecje o żłożonej ofercie

ż instrukciamj Umiesżcżonym przv posżcżególn!.h pola.h

psla, 
^ą 

ódpói Fd pó, o 'ał d q

wPł,YNĘLo
s.tr.tsriat Urzęd Miejskie8o

w Doblodziefiiu

aak.,.,,,,,...,..,.,,,,,.,

ll. Dane oferenta GóW)

lll. zak.es rzeczowy zedania publicznego

caritas Diecezji opolskiej, kościelna osoba prawna, nl W Klajowym r€jesirze sądowym i Ministerstwo spraw
Wewnętrznych iAdministracji, UJ7ąd ds, Wyznań 844, 45-010 opole, Ul, szpilalna 5a,

K5 d.Arno]d D.echs er dvlekto. caritaś D ecezj opó ś[e]
e ma . carita5centra]a@op,onet,p
tel,7 7 45312 Ą! lak5.77Ą537239
htto]//WwW,caiias,diećez]ó óoó e,o

iejsce realizacjizadania publjczne8o ; dom chore8o,

odpowiedzialny za działanie W zakresje realizowane8o zadania publicznego to; Gabinet Rehabilitacyjny carita

iecezjiopolskiej W Dobrodzieniu, ul. Pl. Wolności 1

Rehabilitacja usprawniająca W domu chorego, 8imnastyka lecznicza, zabie8i kineżyterapii, 2abieBi z 2akre

asażu leczniczego, zabiegi z zakresu elektroterapii, gimnastyka lecznicza w dom! chorego ,Wiele osób chorych

motnych ma utrudniony kontakt z placóWkami słUźby Zdrowia ze Wz8lędu na swój stan zdrowia, Dzięki

rRodzajzadan]a zawela 5ię Wzakresie zadań okleśońVch w art 4!stawyż dnia 24 kwietna 2o0] r, o dziźta.ościpożytku
p!bl c.neeo l o wolontarjac e,

]]Terń ń .eólizacj zadań ó ńie może bVć dluź9lv n]ź 90 dni

1

1. o.gan edminiitra.ii pu}':czn§,
do któreio ad.e§owana a€n ore*a

Gmina Dobrodzień, ul- Pl, Wolności 1,46-380 Dobrodzień

2. 
'ryb, 

u/ kiórym żrorono oleńę Art. 19a uslawy ż dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku
oubliczn€co i owolontariacie

3. Rodżai żadanla publicznegol| Pomocspoleczna, promocja i ochrona zdrowia,

4. Tytuł zada.ia prbaiczneao Usprawn en e Ll€hab itac]a chorego W domu

5. Ter§ln reallżacil żadania publiaunegoł Data 01.o1.2al6r Data 30 09 2016r

1. §azwa of€Jglta {4w}, 
'o]me 

!.atvna, nuńe. x.ajowe8ó i§e§t.u Ęlowe8o lub inn€j ewldencji, adres sied:ibv olaz
edres do koreśpond€ncii lieżeli iestinnv od adresu si€dzibvt

2. l.ne dodatkowe dane korrlaktowe, w
ł.n d5r€ osób llilro§aż§:onyrh d§
sktaóań:a wyi.śnień dotyi:ą.ych ob:ł {.9.
n!mel telefonU, adles pocŻty €l€ttronicżńej,
ńiń.r Ła.<l, .r..( (rr.nv inr.rń.ióU.il

1. opl§ zadanla ?lbllcżnego p.oponow.ne8o do re.llttcjl wfą. !€ wskazaniem, w szcżególńo&l celu, mieisca jego
odbiixców 6dania ora! rrreddvwanelo do wvkorzvstania wkładg



pis żadania:

ehabilitacja usprawniająca W domu chorego, gimnastYka lecznicza, żabiegi kinezvterapii, żabiegi ż zakres

asażu lecżnicże8o, zabie8iż żaklesu elektroterapii,8imnastyka lecznicza Wdomu chorego,

'iele osób chorych i samotnych ma utrudniony kontakt Z placówkami służby zdrowia ze wzslędu na swój sta

rżystaĆ z za]ecanych przez ekarzy zabiegÓW na Wysokim poziornie W domach chore8o pacj€nta, Adresatam

dania publicu nego są osoby W podesżlym Wiek!, n]epelnosprawne, samotne ichore. Największa cżęść opieki

rowia. Dzięki Wysokiej klasy aparaturze do fizYkot€rapii j kineżyterapii mieszkańcy Gminy Dobrodzień m

parcia udzielaneso chorym śWiedczona jeśt wlaśnie w rodzinie. osoby niepelnosprawne oraż o

a8ające lsprawnienia lecżnicze8o w domU chore8o.

lanowana lic2ba obsłużonych pacjentów W okresie realizacji zadania publiczne8o 18 osób,

iczba wizyt W domu chor€to 180,

lanowana liażba Wsżystkich żabie8óW 1 260, W tymi

zabietiżzakresu kinezyterapii 400

żabie8iż zakresu masażU leczniczego 270

zabieti 2 2akresU elektroterapii 590

2. zakładane reźultaty realiracjl z3dania publiczn€go

e zakladane rezultatY dziatania W realizacji2adania publicznego, W !spraWnianiu irehabilitócjichorego

omu:

poprawa stanu żdrowia osÓb Wyma8ających rehabilitacji lub usprawnienia leczniczego

integracja osób niepełnosprawnych ze społecźeństweml ochrona prżed Wykluczeni€m i 5polec

rgina iżacją

przYwrócenie osobom chorym i ńiepełnosprawnym jak najwięksżej spraWnoŚcifiżycznej i samodzielnoŚci

poprawa jakości życia o§ób Wyma8ających rehabilitacji i Wżrostu ?adowolenia 2 życia

rehabilitacja Środowiskowa W domu chorego stanowi tanią i szybką formę powrotu do zdrowia fiżyczne8o

sVchiczne8o

przywraca żaradnoŚĆ Życiową , społeczną i zawodową o5obom niepelnosprawnym , rozwija umiejętno

ełnienia Utraconych ró] W społeczeństwie i uczestniczenia W życiu publicżnym

poprawa sytuacji bytowej i zaWodowej rod2in lub opiekunÓW osób chorych.



lV. szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji żadania publlcrne8o (w pEyp.dkU więk9e] l]cźby kortów stnieje

moźliwość dodan a ko ejnychWielszy)

ośWiad€zamGy), żeI

1) proponowane zadanie pUbliczne będzi€ realizowane Wyłącznie W zakresie działalnoŚci pożyik! pub]iczne8o

oferentaj
2) W ramach składanej ofeńy przewidujemy p€bierac€3/niepobieranieł śWiadczeń pieniężnYch od adresatóW

2adania;
3) Wszystkie podan€ W ofercie oraz zalącznikech anformacj€ 5ą zgodne 2 aktualnym stenem prawnym

4} ofer€nt9€łere§€i' składają€y niniejszą ofertę nie zelega (-ją)*/..l€€.1jąP z oplacani€m należności ż t}tułu
,oboWiązań podatkowych;

5) oferentł/€łeł€ń€ł* składający niniejszą ofeftę nie zalege (-ją)*/r€Ę3ljd! z oplacaniem należności r tytulu

5kladek na ube.pieczenla społeczne.

lpódp6 oso\ !po*.źn,onel
lub podpiśV oaób !pow.żń
do slladónia oświadcż.ń woli w imieniu

22 czE,208
Dala,,.,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,

zalacżnlk;
W pnypadk! gdy oferent ni€ ]est zareje§trowany W Kraiowym Rej€stlze sądowym - potw erdzona z; z8odność

z ory8inalem kopia aktualne8o Wyc]ągu z inne8o reje9tl! lub eW]dencji.
, żaśWiadczenie potw erdzające osobowość p16Wną, Ministerstwo spraW W€Wnętrżnych iAdmini§tracji z dni3

25,03.2016 r,

cARlTAs DlEcEzJl oPoLsK]EJ
U] szplt6lna 5a
45_0] 0 oPoLE

lel 4531241 lax 45312 39

3lWańość kosztów otól€ń do poniesienia z dotacji nie hoże pnekroczyć 10 00o żł,
a|W 

PrzyP.dłu w9parcia realżacjiżadania pUblicu n€go,

Lp.

Rodżaj kosztu (o!zt calkofity
(żt)

do ponie§lenla

dotacjltl
(zł)

do poniesienia
re środków

pochodzący€h z
innYch źródeł,

wkładu osobowego

(żł)

l Wvna8lod.€nia brutto wraż ż obciążeniami 9,400,00 9.400,00 0,00

2
zakuP mateliałóW { paliwo, leki , m6t€liały 700,00 500,00 100,00

Koszty ogółemI 10,r00,00 r0,000,00 100,00


