
UPROSZCZONA OFERTA REALlZAUl ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wyvehriania ofertv: 
Ofertg naleiy wypetnit wyiqcznie w biaiych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegolnych polach oraz w 
przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdkq, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, i e  naleiy skreilit niewlaiciwq odpowiedi, pozostawiajqc- IF+#QW._ 
Przyktad: ,,+iem&+/niepobieranie*". L L3 -1 ;; - 1 
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I. Podstawowe informacje o zioionej ofercie I i 

II. Dane oferenta (-6w) 

1. Nazwa oferenta (-6w), forma psawna, numer Krajowego Rejestru Sqdowego lub hnej ewidencji, adres skdziby 
adres do korespondencji (jeLli jest inny od adresu s-dziby) . 
Nazwa: Stowarzyszenie Na Rzecz GodnoSci Zycia Ludzkiego Humane V i e ,  Numer Krs: 0000416344, Kod pocztowy: 91- 
232, poczta: Mdi, MiejscowoSE: Mdi, Ulica: Spadkowa Numer posesji: 8 
Adres korespondencji: Kod Pocztowy: 95-070, Poczta: ALEKSANDR~~ L~DZKI, MiejscowoSC: ALEKSANDR~~ LdDZKI, Ulica: KONSTANNNOWSKA 
10 Numer posesji: 39 

2. lnne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane os6b upowainionye do 
sktadania wyjaJnieli dotyczqcych oferty (np. 
numer telefonu, adres poaty elektroniunej, ,= : 

numer faksu, adres strony internetowej) 

Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

I 1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczegolnoici celu, miejsca jego I 
realizacji, grup odbiorcow zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkiadu osobowego lub rzeczowego 

Zadanie pubiiczne ,,AKTYWNI MlMO WSZYSTKO prowadzone bedzie w formie wsparcia dla osob dofw~adczajqcych przewleklych zaburzen psychicznych oraz dla 

osob catkowicie wyizolowanych z iycia spokcznego na wskutek pnewleklej choroby psychicznej h d i  kryrysu psychicznego. Osoby objgte wsparciern w rarnacb 

projeMu k d q  rniaiy udzielane wsparcia na terenie p l a a k i  ktora udz~ela wsparcia osoborn z niepelnosprawnosciami na terenie Migdzyregionalnego Centrurr 

Wsparcia Osob z NiepelnosprawnoSciarni w todzi. Beneficjentami pmjektu sq osoby mieszkajqce na terenie rniasta lodzi, k t o q  legityrnujq sig dokumenterr 

orzeczenia Zus-u bqd2 Miejskiego Zespdu ds. Orzekania o Stopniu NiepetnosprawnoSci. Rekrutacjq zostanq objeci rnieszkalicy rniasta todzi to osoby 

doswiadczajqce przewlekiych zaburzeri psychicznych, More realizowane bed3 zgodnie z zabieniami t6dzkiego Standardu DostqpnoSci zasadq powszechnej 

dostqpnoSci i zakazern dyskryminacji osob chorych psychicznie zostanq otoczone wsparciem w ramach zadania publicznego wspMinansowanego przez Urzqd 

Vliasta lodzi. Spotkania bgdq sig odbywaiy w budynku dostosowanym do osob niepetnosprawnych. Podczas spotkah zostanq zapewnione warunki dostqpnoici dla 

osob niepetnosprawnych doswiadczajqcych zaburzeli psychicznych poprzez bezstresowy udzial w zajgciach i prowadzonych warsztatach, a takie poprzez 

dostosowanie wymagali indywidualnie do potrzeb beneficjenta projektu. Rekrutacja kdzie odbywak sig wSrixl mob oczekujqcych na wi* u psychiatry1 

psychologa, pnez stmny internetowe, a takte poprrer przekar ustrry. Proiekt bedzie rozpropagowany wSrCR1 pOdoplecmych Mi$dzyregionalnego Centrum WsparcQ 

I ' Rodzaj zadania zawiera sig w zakresie zadari okreilonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoici poiytku 
publicznego i o wolontariacie. 

2 'Termin realizacji zadania nie moie byt dtuiszy n i i  90 dni. 



. < 

la Os6b z NiepetnosprawnoSciami i Centr6w Zdrowia Psychiunego w todzi. Rekrutacja do projektu hdzie s$ odbywala w miesizpu XI i XII, 

I grupy bqdq liayly 6-12 Os6b w prowadzonych rajgciach treningowychlajgcia prowadmne bqdq p r u  osoby posiadajge dolwiadczenie w pmvadzeniu takic 4 
terapii zajgciowej, psycholog, biblioterapeuta, pielggniarki specjalistki w dziedzinie pielggniarstwa psychiatrycznego . ratownika medycznego o 

ratownikiem medyunyml lub pielegniarkq speyalistkq w dziedzinie ratownictwa medyanego przyayni sig przyczyni sig do podniesieni 

ziomu wiedzy i umiejgtnoSci w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. Obecnie rynek szkolen w tym zakresie jest raaej dostgpny dla innej grupy 

biorc6w, a koszt takich szkolen jest niedostgpny dla os6b chorujqcych psychicznie w spos6b przewlekly z uwagi na ich bardzo skromne dochody. Zaplanowan 

z dietetykiem, poniewa2 obecnie osoby chorujqce psychicznie nie majq motliwoSci skorzystania z tego typu Swiadczeh w ramach NFZ 1 
rzyjmowanie w spodb dtugotrwaly, przewlekly (wieloletni) lek6w psychotropowych prowadzi do nadwagi i otyloSci z kt64 osoby te ze wzgledu na wycofinie z 

zmniejszonq aktywnosf nie sq w stanie sami sobie poradzif. Wyjqtek shnowi cukrzyca, gdzie Swiadczeniodawca NFZ przewiduje ograniczon 

tych os6b( przewidujemy r6wniei konsultacje z dietetykiem w miejscu zamieszkania os6b niepelnosprawnych, kt6rzy nie sq w stanie samodzielni 

z domu ze wzglgdu na stan f~yczny - ograniczenia narzqdu ruchu). Aktywny spos6b spedzania wolnego czasu w ramach tego zadania publicznego bqdzi 

wienaeniem dobrego samopoczucla psychospotecznego jak wyjscie do Palmiami i Teatru, kt6re wpiynq na poprawg samopoaucia fzycznego i psychiczneg d k bilety zostanq zakupione z pienigdzy stowarzyszenia jako wklad finansowy wtasny. Zajecia relaksacyjne1calanetiX poprowadzone zostanq na karimatach w Sali d d  

ego typu zajgf przystosowanej. Obsluge projektu bgdzie wykonywala nieodptatnie Jadwiga Frontczak prezes wraz z czlonkiem stowarzyszenia Humane Vita 

2. Zakiadane rezultaty realizacji zadania publianego ! 
. .. . 1 . . 

Projekt pt: "Prowadzenie zajeC rozwijajqcych - - ~ t r r y ~ C y c h T u r i ~ i e i g t n o S d ~  samodzielnao funkcjonowania oraz wiqmania: sm&2negF-odbbb z 

iiepetnosprawnoSciami" poprzez edukacjg i Wparcie priyczyni sig do podniesienia poziomu wiedzy i umiejetnego radzenia sobie w sytuacjach kryzysu psychicznego 

>sobom cierpiqcym na przewlekle choroby psychiane. 

Wskazane wyiej potrzeby objecia wsparciem spdecznym osob z dysfunkcjq psychicznq wpisujq sie w tematykg podjetq w Strategii Polityki Zdrowotnej dla 

Wojew6dztwa t6dzkiego na lata 2014-2020. Wskazane potrzeby sq bardzo istotne dla rozwoju wojew6dzlwa Iodzkiego i miasta todzi, gdyi w sytuacji poprawy 

zdrowotnosci mieszkahcow, a takie zadbania o aktywizacjg, powigkszenie SwiadomoSci prozdrowotnej oraz zapewnienie wsparda srodowiskowego, realizacja 

zadania przyayni sig do aktywizacji tych osob a wiadomo, i e  poprawa stanu zdrowotnego jest jednym z najwazniejszych elementow Strategii Polityki Zdrowotnej dla 

Wojewodzlwa t6dzkiego na lata 2014-2020, ktora zostata przyjeta uchwalq nr 1249114 Zarzqdu Wojew6dzlwa t6dzkiego i jest dokumentem obowiqujqcym. 

Zakiadanymi rezultatami projektu bqdg 

- zwigkszenie kompetencji osobistych w zakresie komunikacji - - - . -. - dla - . 6-12 osob 

- 6-12 osob pozna skuteczne techniki komunikacji i rozwiqqwania trudnych sytuacji 
I 

- 6-12 osob poprawi samopoczucie i pewnos6 siebie oraz satysfakcjq w kontaktach z innymi 
1. 

- 6-12 os6b zdobgdzie wiedzq i umiejetnosci na temat zachowan prozdrowotnych : 

- 6-12 -0s6b zdobqdzie przygotowanie do podjecia pracy, zmiana postaw, problemy i ic/! rozwiqywanie, konflikty i ich rozwiqywanie, planowanie w4snego rozwoju. 

- 6-12 beneficjentow w ramach cwiczeh praktycznych zdobedq wiedze i umiejetnosci nidzbedne podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wskaz6wki jak sporzqdzi6 CV 

ist motpacyjny. 

- 6-12 osob bqdzie umi& wykorzystat sztuki tworzenia wtasnego wizerunku 

- 6-12 osob zdobqdzie praktyczne umiejetnosci radzenia sobie ze stresem oraz napieciem poprzez h iuen ia  rozluiniajqce ( relaksacjalkalanetix) 

-50 uczestnikow zdobgdzie wiedze i umiejetnoici w temacie zdrowego odiywiania ,iuzyska porady w zakresie prawidlowego iywienia oraz redukcji wagi ciala w 

~yniku przyjmowania lek6w psychotropowych z moiliwoiciq dopasowania indywidualbej diety uwzglgdniajqq dodatkowe schorzenia(chor6b nietypowych np. dna 

noczanowa, cukrzyca , Hashimoto..i itp.) 

- wzrost subiektywnego samopoczucia i samooceny poprzez integracjg spoteczna ( wyjScie do teatru oraz do Palmiami dla 6-1 5 odb) 

IV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wiekszej liczby kosztow 

istnieje rno i l iwoK dodania kolejnych wierszy) 

3 ' Wartoit kosztow ogotem do poniesienia z dotacji nie moie przekroczyt 10 000 zt. 
4 

'W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 

do poniesienia 
ze Brodkdw finamowych 

wtasnych, Brodk6w 
pochodqrych z innych 

fr6det, wktadu osobowego 

lub neczowego4 

(1 

Lp. 

1. 

Koszt catkowity 

(zt) 
Rodzaj kosztu 

Rekrutacja osob do projektu, osoby rekrutowane do 

do poniesienia 

z w n i ~ k o w a n e j  dotacji3' 

(21) 



Oiwiadaam(-y), ie: 
I) proponowane zadanie publiczne bedzie realizowane wytqcznie w zakresie dziatalnofci pozytku publicznego oferenta; 
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy p&&a&*/niepobieranie* iwiadczeri pieni~inych od adresatow zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz zatqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/ehwei* sktadajqcy niniejszq ofertq nie zalega (-jq)*/deg+j# z opiacaniem naleinoici z tytutu zobowiqzari 

podatkowych; 
5) oferent*/ehwei* sktadajqcy niniejszq ofertc nie zalega (-jq)*/tdega (-jq)* z optacaniem naleinoici z tytutu sktadek na 

ubezpieczenia spoteune. 

........................................................................... 
(podpis osoby upowaznionej lub podpisy os6b upowatn~onych 

do skbdania ohiadczeri woli w imieniu oferenta) 

150,W d. 

0,OO & 

0,Oo 

0,00 d. 

0,OO d. 

0,OO d. 

450,OO zt. 
600,OO zt- 

STOW SZENIE 
M RZEf.2 0 0 ~ ~ N C I A  W o r n K O  

HUMANE VITA4 
ul. SCADKOWA 8,W-232 ioDi! 

td. 509 276 317, email: h.vitae@op.pl 
NIP 947-19-81-054, REGON 101391904 

KFS 0000916344 
I 

2. 

3- 

4. 

5. 

6. 

7* 

Data t6di dn 07.11.2018 

pmjektu bpdq rrcieszkaficami todzi, ktore sq osobami 
niepelnosprawnymi min. podopiecznymi 
Migdzyregionalnego Centrum Wsparcia Osob z 
Niepelnosprawnosciami oraz dw6ch Centrh Zdrowia 
Psychicznego w todzi 10 godz. x 15,OO d 

11 Trening umiejetnoSci spdecznych. Przygotowanie do 
podjecia pracy.linstruktor terapii zajeciowej 2 zajgcia po 1 
godz. X50,OO zt. 
21 Trening relaksaqjnyl rozluiniajqcyl callanetixl instruktor 
terapii zajeciowej 2 zajecia po 1 godz.x50,00 A. 
31Trening autoprezentacji/ instruktor terapii zajeciowej 2 
zajecia po 1 godz.x50,00 d. 
4Kren1ng asertywnoicil psychologl 2zajecia po 1 
godz.x60,00 zl. 
51 Trening komunikacji interpersonalnejl psycholog12 
zajgcia po 1 godz.x60,00 zl. 
61 zajecia z udzielania pienrvszej pomocy z ratownikiern 
medycznym I pielggniarkq 2 godz. X 60,OO zt. 
7lSpotkanie z prawnikiem 2 spotkania po 1 godz. X80 zt. 
81 Biblioterapia12 spotkania po g0dz.x 50,00 d. 

Porady dietetyka 50 poradl osobg x 60, zl. 
60 porad x 1 godz.( pomiar tkanki tluszczowej, 
nawodnienia przy u j c i u  ustalenia jadlospisu, dieta 
zbilansowana 

Obstuga finansowa - [200,00 zt] 

Zakup art. Spoiywczych, papierniaych, oraz stojak do 
flipcharta - [500,00 

Obstuga adrninistracyjna - [MO,OO zt] 

WyjScie do Teatru i Palrniami ( 15 x 25.00 zt. Teatr; 15 x 
bilet Palrniarnia) 

150,OO zt. 

920,OO zt. 

3000,OO d 

200,00 d 

so0,Oo d 

300,OO zf. 

450,OO zt. 
5520,OO d 

Zataanik: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym - potwierdzona za zgodnofC 
z oryginatem kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji. 

Koszty ogaem: 

0,OO d. 

920 d 

3000,W d 

200,00 zt 

500,oo z i  

300.00 d 

W,00 d 
4920 zt. 


