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UPROSZCZONA OFERTA REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty: 

Zat'lcznik nr 1 

Ofertf: nalezy wypelnie wylijcznie w biafych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg61nych polach oraz w 
przypisach. 

Zaznaczenie gwiazdkij, np. : .. pobieranie· /niepobieranie·" oznacza, ze nalezy skreslie niew!asciwij odpowiedi, pozostawiajijc prawidlowij. 
Przyklad: .. pebieF3Rie· /niepobieranie· ... 

I. Podstawowe informacje 0 ztoionej ofercie 

• 1. Organ administracji publicznej, Prezydent Miasta todzi 
do kt6rego adresowana jest oferta 

i 2. Tryb, w kt6rym zfoiono ofert~ 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziatalnosci poiytku 
publicznego i 0 wolontariacie 

! 3. Rodzaj zadania publicznego 
Dziatalnosc na rzecz os6b niepetnosprawnych 

4. Tytut zadania publicznego Dziatalnosc na rzecz os6b niepetnosprawnych 

5. Termin realizacji zadania publiczn~goll Data 1 05.11.2018 1 Data 128.12.2018 
rozpocz~cia zakonczenia 

II. Dane oferenta (-ow) 

, 
1. N~zwa oferenta (-6w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru SCldowego lub innej ewidencji, adres siedziby , 
oraz adres do korespondencji (jeieli jest inny od adresu siedziby) 

Towarzystwo Przyjaci6f Dzieci Oddziat Dzielnicowy t6di - Widzew 
Numer w Krajowym Rejestrze SCldowym : 0000256948 

! 2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane os6b upowainionych do 
skfadania wyjasnien dotYCZClcych oferty (np. 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres s'trony internetowej) 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. ' Opis zadania publicznego proponowanego do. realizacji wraz ze wskazaniem, w szczeg61nosci celu, mleJsca jego 
'realiiacji, grup odbiorc6w zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wktadu osobowego lub rzeczowe 

Oddziaf Dzielnicowy TPD t6di- Widzew w todzi od wielu lat prowadzi rehabilitacj~ dzieci leiClcych z poraieniem 

m6zgowym . SCI to dzieci kt6re od lat nie SCI rehabilitowane przez stuib~ zdrowia. Aby sprawnosc dzieci utrzymac w 

zadowalajClcym stanie naleiy je systematycznie rehabilitowac poprzez odpowiednie cwiczenia r6inych partii ciata. 

OdpowiedniCl rehabilitacj~ wykonywac b~dCl wykwalifikowani rehabilitanci w domach os6b niepetnosprawnych. Poniewai 

dzieci zakwalifikowane przez lekarza rehabilitanta nie byty od wielu lat rehabilitowane i pominh:te przez stuib~ 

zdrowia,dlatego Towarzystwo Przyjaci6t Dzieci usifuje wypetnic luk~. Rehabilitacja usprawnia konczyny a przez to dzieci sCI 

~prawnlejsze w swoich dziataniach, odzyskujCl wiar~ w siebie, stajCl si~ radosniejsze i szcz~sliwsze. RehabilitacjCl obj~te 

b~dzie 7-ro dzieci z poraieniem m6zgowym, posiadajClce orzeczenie 0 niepetnosprawnosci. MieszkajClcych w todzi , w 

dzielnicy Widzew (7 os6b x 2 h/tyg x 8 tygodni x 45 zf ) • Lista uczestnik6w i harmonogram rehabilitacji zostanCl dostarczone 

~rzed podpisaniem umowy • 

~adanie prowadzic b~dzie 2 wykwalifikowanych terapeut6w : Robert Dolder oraz Marcin Sebastian Panfil. 

, Termin realizacji zadania nie moze bye dluzszy nii 90 dni. 



2. Zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznego 

• Podnieslenie sprawnosci dzieci z porazeniem m6zgowym lezClcych w t6zku 

• Usprawnienie ich poszczeg61nych koriczyn 

• Zwi~kszenie sprawnosci ruchowej i manualnej dzieci z porazeniem m6zgowym 

• Uspotecznienie dzieci poprzez spotkanie integracyjne z dziecmi ze swietlicy srodowiskowej TPD 

przy ul. Lermontowa 7 

IV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wi~kszej liczby koszt6w 
istnieje moiliwosc dodania kolejnych wierszy) 

Rodzaj kosztu Koszt calkowity do ponieslenia do poniesienia 

(zI) z wnloskowanej dotacjiZ
) ze ~rodk6w finansowych 

(zl) wlasnych, ~rodk6w 

Lp. pochodz'Icych z Innych 
tr6del, wkladu osobowego 

lub neczowego3
) 

(zl) 

1. 
Wynagrodzenie rehabilitant6w 5040,00 4536,00 504,00 
(112 godz.) 
Praca spoteczna Zarzildu TPD Oddziat 375,00 0,00 375,00 

2. 
Dzielnicowy t6di - Widzew 

3. 

Koszty og6tem: 5415,00 4536,00 879,00 

Oswiadczam(-y), ie: 
1) proponowane zadanie publiczne b~dzie realizowane wyl~cznie w zakresie dzialalnosci poiytku publicznego oferenta; 
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* swiadczen pieni~inych od adresat6w zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz zal~cznikach informacje s~ zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/oferenci* skladaj~cy niniejsz~ ofert~ nie zalega (-j~)*/zalega (-j~)* z oplacaniem naleinosci z tytulu zobowi~zan 

podatkowych; 
5) oferent*/oferenci* skladaj~cy niniejsz~ ofertEl nie zalega (-j~)*/zalega (-j~)* z oplacaniem naleinosci z tytulu skladek na 

..... ~.b~~PI~~~:.'~~ ............................... ~. " 
" " a l(ubus 
, U ~ ........................................................................... 

(podpis osoby upowaznlonej lub podpisy os6b upowaznlonyeh skladanla oswiadezen woH w imieniu oferenta) 

) Wartosc koszt6w og61em do poniesienia z dotacji nie moie przekroczyc 10000 zl. 

3 'w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 

Data .. A~ .. NP. ... W.J~ .. ~ ................. .. 
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