
Ofertq nateiy wypefnit u@qanie w biah/ch p w c h  poSach, zgadnie z fnstrukjami umieszczonymi prry ponczqblnych polaeh 
oraz w pmy&ach. 
Zaznawenie $uyiozdkq, np.: .~bieranie*l(niepobieranieY" oznacza, ke nalety skreSlie niewia$ciwa o.dpowied2, pozost-awiaj~c 
prawidtowq. Pnyktad: &d&sd&/~iepobieranie*". 

11. Dane oferenta (-6w) 

Iw~giaa, modlitwa i jamanie siq oplatldem Czlonkowie Stowarzyszenia i ich rodziny spotykajq si 4 

) Rodzaj zadania zawiera sig w rakresfe ada6 ake5lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwiethia 2QQ3 r. o dziafalnoki pokyth 
publicznego i o wolontariacie. 

2 Termin realfzacji kadania nie mob bye diuisq nit 90 dni. 



najwazniejszy moment, to lamanie siq oplatkiem, skladanie sobie iyczeli i przekazanie znak 

Ipokoju. Adresatem zadania sq osoby chore na chorobq Parkinona i czlonkowie ich rodzin. \ 

lspotkaniu weimie udzial 40 osbb (mieszkanc6w todzi). Przy naszym stole wigilijnym zasiqd 

lrbwniez zaproszeni goScie / ksipdz, logopeda, fizjoterapeuci/. W gronie zaproszonych os6b 80% t 

osoby niepelnosprawne. Wieczerza odbqdzie siq w barze Kubuj: przy ul. Wladyslawa Kr6la 31. B: 

p b u i  zostal wybrany na miejsce spotkania z powodu dobrej dostqpnoici do lokalu przez osot 

pepelnosprawne (lokal znajduje sip na parterze i jest mozliwoSC wjechania w6zkiem inwalidzkim, lok 

lznajduje sig ok. 150 m od przystanku tramwajowego przystosowanego do obslugi podr6inych na w6zkach 

Stowarzyszenie w ramach organizacji ww. spotkania staralo siq zachowaE wytyczne t6dzkiego Standard 

Dostgpnoici. 

plan spotkania: - + rozpoczqcie ok. godz. 12:OO [17.12.2018r.I 

- wspolna modlitwa 
- zlozenie iyczeri wigilijnych 
- konsumpcja potraw wilijnych 
- Spiewanie kolqd 
- wyrniana doiwiadczefi, dyskusja 
- zakoriczenie ok. godz. 15:30. 

Celem imprezy jest spotkanie chorych, dla ktorych ten dzieli czqsto jest ich jedynym dniem Wigilijnyn 

Bqdqc chorym, samotnym, spotka siq z rodzinq jakim jest nasze Stowarzyszenie. 

Nasz wktad osobowy Stowarzyszenia, pomoie uczcid ten dzieli w szczeg6lny sposob. Dotoiymy starat? d 

zakupu drobnych upominkow. 

2. Zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Rezultatem realizacji zadania bqdzie zintegrowanie os6b chorych, opiekun6w i osdb wsp6lpracujqcych. 

Zachowanie tradycji wigilijnych. Pozostawienie wolnego i nakrytego miejsca przy stole, wyrazajqcym 

pamiqC i zadumq o naszych kolezankach i kolegach , ktbrzy nie mogq by6 z nami. 

Osoby chore uczestniczqce w spotkaniu nabiorq pozytywnej energii do walki z chorobq. 

~ w i q t a  Bozego Narodzenia sp  poczqtkiem naszej nadziei zbawienia, a jest niq now0 narodzony 

Jezus. 



N.Szacunkowa kafkulaqia kosztow realizacji zadania publianego (w prrypadku wiekuej Iczby kosztciw 
istnieje moiliwoSd dodania kolejnych wierny) 

Owiadczarn(-y], ie: 
1) pmponowane zadaitie puhliczne bdzie realizowane wy&znie w zakresie dz i~ l no i c i  poiytku publicznego oferenta; 
2) w ramach h d a n q  ofem przewidujemy -Iniepobieranie* hriadczeli pienienych od adresat6w zadania; 
3) wsrystkie podane w oferck oraz zafqadkach informacje sg zgodne z aMuafnym strmern prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/ekeaeF skfadajqcy niniejszq ofertt: nie zalega ( - j v  z optacaniem naleinoici z tytuiu zobowkgari 

podatkowych; 
5) oferent%ki%e&* sktadajwy niniejw oferte nie zalega (-j&kkg&qjf z optacaniern naleinoici z tytufu skiadek na 

ubezpieczenia spoteme. 

Stowarzyszen~e Osob z Chorobq 
Parkinsona i ich Flodz~n "StONIK" 
94-035 tbdz, ul. Bratystawska 6A 
REGON100309906 NIP 72926161 53 

PKO aP SA. Odcrz~al I w todzi 
Nr 691030775700001 80201131192 

................................................................. 
(padpis moby upowainionei 
tub podpisy os& upowaznionych 

Sdowym - potwierdzona za zgodn& 

Data 12.11.2018 r. 

3 ' Wartoii: koutciw =&ern do poniesienia z dotacji nie moie pnekroczyi: 10 000 zt 
w pnypadku wsparcia reafizacji zadania publicznego. 


