
Załączniki  do  rozporządzenia  Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
17.08.2016 (poz.  1817)

Załącznik nr 1 

OFERTA  KONKURSOWA

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*/
OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWYZ DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I

395)

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach
lub w przypisach. 

W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

Zaznaczenie  „*”,  np.:  „Krajowym  Rejestrem  Sądowym*/właściwą  ewidencją*”,  oznacza,  że  należy  skreślić  niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „Krajowym Rejestrem Sądowym*/właściwą ewidencją*”.

I.Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

PREZYDENT MIASTA TORUŃ

2. Rodzaj zadania publicznego1) DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

3. Tytuł zadania publicznego
REHABILITACJA PSYCHOFIZYCZNA KOBIET PO CHOROBIE 
NOWOTWOROWEJ RAKA PIERSI

4. Termin realizacji zadania publicznego
Data 
rozpoczęcia 06.03.2017

Data 
zakończenia 31.12.2017

II. Dane oferenta(-tów)

1.  Nazwa  oferenta(-tów),  numer  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  lub  innej  ewidencji,  adres  siedziby  lub  adres  do
korespondencji 

Toruńskie Stowarzyszenia AMAZONKI w Toruniu
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym  0000312459
Adres siedziby  87-100 TORUŃ,  ul. Wojska Polskiego 47A

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym dane
osób upoważnionych do składania wyjaśnień 
dotyczących oferty (np. numer telefonu, adres 
poczty elektronicznej, numer faksu)

Bożena Błaszkiewicz tel.661491991 
e-mail amazonki.torun@wp.pl

1 )Wypełnić jedynie w przypadku, gdy oferta została złożona w związku z ogłoszonym przez organ otwartym konkursem ofert.
Należy wskazać rodzaj zadania, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie, wynikający z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
1



Hanna Wiśniewska  tel.608617864

3.  Nazwa, adres i dane kontaktowe jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie publiczne, o którym mowa 
w ofercie(należy wypełnić, jeżeli zadanie ma być realizowane przez oddział terenowy, placówkę lub inną jednostkę organizacyjną oferenta) 

Nie dotyczy

4. Przedmiot działalności pożytku publicznego:

1) działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

działalność nieodpłatana pożytku publicznego – statutowa na rzecz walki z rakiem – psychoterapeutyczna ,

rehabilitacyjna oraz popularyzowanie wiedzy o raku piersi.
2) działalność odpłatna pożytku publicznego:

nie dotyczy

III.  Informacja  o  sposobie  reprezentacji  oferenta(-tów)  wobec  organu  administracji  publicznej,  
w tym imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania oferenta(-tów) wobec organu
administracji publicznej, wraz z przytoczeniem podstawy prawnej2)

 Nie dotyczy

IV. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja przewidywanych kosztów zadania publicznego

1. Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejscajego realizacji

2)Należy określić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwoczy też inna podstawa.
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  Naszym głównym celem jest kompleksowe działanie na rzecz kobiet przed i po leczeniu raka

piersi.  Wspieranie  ich  na  różnego  rodzaju  dostępne  sposoby  działania,  prowadzące  do

poprawy  stanu  zdrowia  fizycznego  jak  i  psychicznego.  Zwiększania  samodzielności  i

funkcjonowania  w społeczeństwie.  Upowszechnianie  informacji  o  prawach i  uprawnieniach

oraz dostępnych formach pomocy tej grupie społecznej.  Działania w kierunku korzystania z

dostępnych na terenie miasta form turystycznych, sportowych, rekreacyjnych i  kulturalnych.

Adresatkami  projektu  jest  grupa  ok.  90  amazonek,  posiadających  orzeczenia  o  stopniu

niepełnosprawności (znacznym , umiarkowanym lub lekkim).

Realizacja projektu będzie odbywać się w Toruniu , w siedzibie Stowarzyszenia w Zespole Szkół

nr 1 na            ul. Wojska Polskiego 47A  Rehabilitacja fizyczna w sali gimnastycznej, integracja i

rehabilitacja psychiczna          oraz muzykoterapia w sali lekcyjnej . Rehabilitacja fizyczna na

basenie w Szkole Podstawowej nr.24 w Toruniu na ul.  Ogrodowej 3/5            

2. Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania 3sychoonkologia3 z liczbą oraz 
opisemodbiorcówtego zadania

Stowarzyszenie  jest  organizacją  bez  dochodową  i  działa  na  zasadzie  wsparcia  własnymi

składkami,  które  nie  są    wystarczające  na  utrzymanie  siedziby.  Do  prowadzenia

systematycznej  i  szerokiej  działalności  na  rzecz  kobiet  poszkodowanych  przez  chorobę

nowotworową,  potrzebne  są  środki  uzyskane w ramach programu.  Pozwolą    one  pomóc

około  90  kobietom  po  chorobie  nowotworowej  oraz  tym,  które  są  przed  rozpoczęciem

procesu leczenia. Pozwolą na ratowanie zdrowia a nawet życia. Pozyskane fundusze umożliwią

realizowanie systematycznej rehabilitacji psychofizycznej, psychoonkologicznej, ruchowej  na

sali  gimnastycznej , rehabilitacji w basenie, muzykoterapii na sali. Spotkania integracyjne oraz

pomoc indywidualna i grupowa, 3psychoonkologia- prowadzenie informacji profilaktycznych,

które są bardzo ważna w tak trudnym procesie leczenia. Zaniechanie systematycznych działań

Stowarzyszenia  spowoduje,  że  niezwykle  duża  liczba  kobiet  (  niestety  wzrasta  ilość  kobiet

poszkodowanych przez chorobę nowotworową raka piersi) zostanie pozbawiona możliwości

wsparcia  psychofizycznego.  Powszechnie  wiadomym  jest,  że  w  tego  typu  chorobach  ,

najważniejsze jest wielokierunkowe wsparcie , dzięki któremu uzyskuje się pozytywne wyniki

w procesie  leczenia.  Daje  wiarę  ,  że  można pokonać  tę  chorobę.  My AMAZONKI  -  dzięki

życiowym przykładom i bezpośrednim spotkaniom w Klubie  z osobami ,  które  pokonały tę

chorobę  są  najsilniejszym atutem w procesie  leczenia,  a  to  jest  głównym celem  działania

takich Stowarzyszeń jak nasze.    

,
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3. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w
szczególności  ze  wskazaniem,  w  jaki  sposób  przyczyni  się  to  do  podwyższenia  standardu  realizacji
zadania3)

Nie dotyczy

4. Zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego

 Celem  realizacji  zadania  jest  udział  beneficjentek  w  działaniach  rehabilitacyjnych  i

aktywizujących  w  ramach  projektu,  który  przyczyni  się  do  poprawy  stanu  zdrowia

psychicznego  i  fizycznego,  wzrostu  aktywności  społecznej,  zwiększenia  wiedzy  z  zakresu

profilaktyki  przeciwobrzękowej,  usprawnienia  kończyny  górnej  –  od  strony  operowanej,

integracja  oraz  nabycie  umiejętności  wspierania  się  w  grupie  samo-pomocowej.  Ponadto

program  pozwoli  na  zwiększenie  wiedzy  jak  korzystać  z  praw  i  uprawnień  dla  tej  grupy

społecznej. Oprócz tego , amazonki będą miały możliwość posiąść wiedzę jak uaktywnić się w

społeczeństwie  korzystając                 z  dostępnych  na  terenie  miasta  różnych  form

turystycznych , sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. Są to działania niezbędne z punktu

widzenia kobiet po leczeniu raka piersi w celu powrotu do zdrowia , pracy czy normalnego

funkcjonowania w środowisku. 

Zadania  zapisane  w  Ofercie  realizowane  będą  przez  zatrudnienie  rehabilitantów  ,

psychoonkologa oraz zlecenie prowadzenia księgowości Stowarzyszenia. Oprócz tego zadania

będą realizowane przez Ochotniczki – Wolontariuszki w szpitalach.  W ramach wolontariatu

prowadzona  będzie  muzykoterapia  przez  specjalistę  muzykoterapii  z  psychoprofilaktyką

stresu. Prowadzone będą cotygodniowe zajęcia rehabilitacji ruchowej        w sali gimnastycznej

oraz w basenie. Odbywać się będą cotygodniowe spotkania integracyjne jak również spotkania

indywidualne  i  grupowe  z  psychoonkologiem.  Amazonki  będą  uczestniczyć  w  szkoleniach

konferencjach,  spartakiadach  dla  amazonek   i  wyjazdach  rehabilitacyjno-  integracyjnych

organizowanych przez Stowarzyszenia Amazonek, Unię Amazonek i Federację Amazonek.

5.  Opis  zakładanych  rezultatów  realizacji  zadania  publicznego  (należy  opisać  zakładane  rezultaty  zadania
publicznego –czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia jego celu)

 Zakłada się ,że wymiernym rezultatem realizacji zadania publicznego będą : 

-  poprawienie  sprawności  ruchowej  kończyn  górnych  po  stronie  operowanej  oraz

zlikwidowanie lub zmniejszenie obrzęku limfatycznego,

- poprawienie ogólnego psychofizycznego stanu zdrowia,

- wzrost poziomu samoakceptacji po chorobie,

3)Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.
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- wzrost radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacja przed i po chorobie,

- integracja środowisk kobiet po leczeniu raka piersi,

- zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat choroby nowotworowej rak piersi.

Dotychczasowe działania naszego Stowarzyszenia widoczne są w życiu codziennym. Kobiety

amazonki  wracają  do normalnego życia  rodzinnego i  zawodowego.  W środowiskach - w

których przebywają mówią otwarcie o swojej chorobie, pokonywaniu jej i samoakceptacji. 

Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego4)

Zakładane rezultaty zadania
publicznego

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów

(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów/źródło informacji o

osiągnięciu wskaźnika

Nie dotyczy

6.  Opis  poszczególnych  działań  w  zakresie  realizacji  zadania  publicznego(opis  musi  być  spójny  z
harmonogramem; ponadto opis powinien  zawierać  liczbowe określenie  skali  działań  planowanych przy  realizacji
zadania publicznego, np. liczbęświadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczbęodbiorców; przy opisie działania
oferent  może  dokonać  analizy  wystąpienia  ryzyka  
w trakcie realizacji zadania publicznego)

Na rok 2017 zaplanowane zostały następujące aktywności:

- rehabilitacja ruchowa na sali gimnastycznej – raz w tygodniu (30 razy )dla ok 30 osób,

-rehabilitacja ruchowa na basenie – raz w tygodniu (30 razy) dla ok 20 osób,

- spotkania z psychoonkologiem – raz w miesiącu (8spotkań) dla około 50 osób

- masaż limfatyczny - 20 osób po 10 zabiegów (10 x 30 min), 

-  praca  ochotniczek  –  15  wolontariuszek  odwiedzi  kobiety  przebywające  w  szpitalach  przed  i  po

zabiegach operacyjnych związanych z resekcją nowotworu,

 - dyżury ochotniczek w klubie w każdy poniedziałek w godz. 14,00-18,00

 - muzykoterapia z psychoprofilaktyką stresu – wolontariat - 12 spotkań dla ok 40 osób,

-   spotkania  integracyjne  około  40  osób,  na  których  organizowane  są  wykłady  i   prelekcje  z

zaproszonymi  osobami  –  /specjalista  genetyki  dr  Tadeusz  Huzarski  ,  spotkanie  z  ginekologiem  i

dermatologiem i dietetykiem/. 

Z  projektu  poniesione  zostaną  też  koszty  administracyjne  związane  z  zarządzaniem  i  realizacją

projektu :opłata za wynajem sali gimnastycznej, sali spotkań. Zatrudnieni są rehabilitanci, psycholog,

informatyk, oraz księgowa zajmująca się zadaniami finansowymi Stowarzyszenia.

Uczestnictwo  amazonek  w  szkoleniach,  konferencjach,  spartakiadach  i  wyjazdach  rehabilitacyjno-

integracyjnych organizowanych przez Federację Stowarzyszenia AMAZONKI jak również w lokalnych

4 )Wypełnić  jedynie  w  przypadku,  gdy  organ  w  ogłoszeniu  o  otwartym  konkursie  ofert  wskazał  te  informacje  jako
obowiązkowe. 
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działaniach. 

Spotkania w szkołach, urzędach, na festynach z akcjami informatycznymi jak również w mediach na

temat choroby nowotworowej raka piersi.

7. Harmonogram na rok 2017
(należy  podać  terminy rozpoczęcia  i  zakończenia poszczególnych działań;  w przypadku oferty  wspólnej obok nazwy
działania  należy  podać  nazwę   oferenta  realizującego dane działanie;  w przypadku  większej  liczby działań  istnieje
możliwość dodania kolejnych wierszy; w przypadku zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy
należy dołączyć załącznik nr 1.1 do oferty dla każdego roku odrębnie)

Nazwa działania(w przypadku oferty wspólnej przy
nazwie działania należy wskazać oferenta
odpowiedzialnego za realizację działania)

Planowany
termin

realizacji

Zakres działania realizowany przez
podmiot 

niebędący stroną umowy5)
Lp.

1.
Rehabilitacja na basenie średnio 4 razy w 

miesiącu przez 8 miesięcy 30 zajęć około 

20 kobiet            ( rachunek)

Marzec-
grudzień 
2017

(bez 

lipca i 

sierpnia)

Oferent :Szkoła Podstawowa 

nr.24 w Toruniu ul. Ogrodowa 3/5

2.

Gimnastyka ogólnorozwojowa : średnio 4

zajęcia miesięcznie przez 8 miesięcy w 

roku około 30 zajęć grupa około 30 

kobiet (umowa zlecenie, rachunek)

Marzec - 

grudzień 

2017 

(bez 

lipca i 

sierpnia)

Oferent: Toruńskie 

Stowarzyszenie AMAZONKI 

3.

Relaksacje psychoonkologiczne : 8 

godzin grupa około 50 osób ( umowa 

zlecenie, rachunek)

Marzec 

-grudzień

2017 

(bez 

lipca i 

sierpnia)

Oferent : Toruńskie 

Stowarzyszenie AMAZONKI

4.

Masarze  20 osób po 10 zabiegów 

,rachunek faktura

Kwiecień

maj 

wrzesień 

2017

Oferent : Gabinet usług 

Medycznych i kosmetycznych 

Toruń

5 )Dotyczy zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym
mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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5.

Wolontariat:

Praca Ochotniczek – 15 wolontariuszek 

(rozmowa w szpitalu z pacjentką przed i 

po zabiegu) oraz poniedziałkowe dyżury 

w klubie, oświadczenia

Muzykoterapia z psychoprofilaktyką 

stresu 12 spotkań około 40 osób – 

wolontariat oświadczenia

Marzec 

-grudzień

2017

Oferent :Siedziba Szpitali 

Miejskiego i Wojewódzkiego

Oferent : Toruńskie 

Stowarzyszenie AMAZONKI

6.

II Utrzymanie siedziby Stowarzyszenia:

1.sala gimnastyczna i lekcyjna przez 8 

miesięcy

      umowa najmu , faktura

2.  pomieszczenie biurowe 8 miesięcy 

     umowa najmu, faktura 

3.  korzystanie z basenu 30 godzin 

rachunek

4.  obsługa finansowa- księgowa 10 

miesięcy    

       umowa zlecenie, rachunek

 5. obsługa Internetu  10 miesięcy umowa

        zlecenie, rachunek

 6. Jubileusz 25 lat działalności 

      faktura, rachunek

 7. Szkolenia, konferencje, spartakiady

       delegacje, faktury

 

 8. Koszty administracyjne ,telefony, art. 

biurowe 

      Pozostałe faktury , rachunki

Marzec 

-grudzień

2017

Oferent : Toruńskie 

Stowarzyszenie AMAZONKI
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8. Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 2017
(w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy; w przypadku zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy należy dołączyć załącznik nr
1.2 do oferty dla każdego roku odrębnie)

Kategoria
kosztu

Rodzaj kosztów
(należy uwzględnić wszystkie

planowane koszty, w szczególności
zakupu usług, zakupu rzeczy,

wynagrodzeń)

Liczba
jednostek

Koszt
jednostkowy

(w zł)

Rodzaj
miary 

Koszt
całkowity

(w zł)

z wnioskowanej
dotacji 
(w zł)

z innych środków
finansowych6)

(w zł)

z wkładu
osobowego7)

 (w zł)

z wkładurzecz
owego8), 9)

 (w zł)

Numer(y) lub
nazwa(-wy)

działania(-łań)
zgodnie 

z harmonogra-
mem

I Koszty merytoryczne10)

Nr
poz.

Koszty po stronie:
Toruńskie Stowarzyszenie 

AMAZONKI

1. Wynagrodzenie 
rehabilitantów 
umowa zlecenie rachunek

   60 60,00 Godz.  3.600,00   3.600,00 0 0 0 0

2. Wynagrodzenie psychologa
mowa zlecenie rachunek

   8 100,00 Godz.  800,00   800,00 0 0 0 0

3. Masarze
Rachunek

  100 60,00 Godz. 6.000,00 6.000,00 0 0 0 0

4. Wolontariat w szpitalach i w 
siedzibie szkoły
Oświadczenia

  228 12,00 Godz.  2.736,00 0 0 2.736,00 0 0

5. Muzykoterapia z 
psychoprofilaktyką-
wolontariat, oświadczenia

  12 12,00 Godz. 144,00 0 0 144,00 0 0

Razem: 13.280,00 10.400,00 0 2.880,00 0 0

6 ) Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.
7 )Wkładem osobowym są praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego.
8 )Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał podanie tych informacji jako obowiązkowe.
9 )Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej 
organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) planowana do wykorzystania w realizacji zadania publicznego.
10)Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego. W przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego oferenta oddzielnie. W

przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
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II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne11)

Nr
poz

.

Koszty po stronie
Toruńskie Stowarzyszenie
AMAZONKI :  

1.
Sala gimnastyczna, umowa 
najmu faktura

 8  310 m-c   2.480,00   2.480,00 0 0 0

2.
Biuro, umowa najmu faktura 10 194 m-c   1.940,00   1.940,00 0 0 0

3. Basen, rachunek 30 67,5 Godzin   2.025,00   2.025,00 0 0 0

4. Obsługa finansowa umowa 
zlecenie, rachunek

10 300 m-c   3.000,00   3,000,00 0 0 0

5. Obsługa Internetu umowa 
zlecenie, rachunek

10 100 m-c    1.000,00   1.000,00 0 0 0

6.

7.

8.

Jubileusz 25 lat działalnosci
Faktury, rachunki

Szkolenia konferencje 
spartakiady- rachunki
Delegacje

Koszty administracyjne 
art biurowe telefony
pozostałe-faktury rachunki

100

60

10

 40

30

200

Osoby

Osoby

m-c

   4.000,00

 1.800,00

2.000,00

0

1.000,00

0

 4.000,00

 800,00

2.000,00

0

0

0

0

0

0

Razem:
18.245,00  11.445,00  6.800,00 0 0

III Planowane koszty poszczególnych 
oferentów ogółem12): Toruńskie Stowarzyszenie AMAZONKI                13.280,00 10.400,00 0     2.880,00

Toruńskie Stowarzyszenie AMAZONKI 18.245,00 11.445,00 6.800,00 0 0

11)Należy wpisać koszty obsługi  zadania, które są związane z wykonywaniemdziałań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym z obsługą finansową i prawną projektu. 
   W przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego oferenta oddzielnie.W przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.

12)Dotyczy oferty wspólnej. W przypadku większej liczby oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
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Ogółem: 31.525,00 21.845,00 6.800,00 2.880,00 0
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9. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

Lp. Nazwa źródła Wartość

1 Wnioskowana kwota dotacji 21.845,00 zł

2

Inne środki finansowe ogółem13):
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)

6.800,00 zł

2.
1 

Środki finansowe własne13) 6.800,00 zł

2.
2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego13) 0 zł

2.
3

Środki finansowe z innych źródeł publicznych13), 14)

0 złNazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów 
publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) lub przekaże(-żą) środki finansowe): 
……………………………………………………………………………………………………………… 

2.
4

Pozostałe13)

0 zł

3

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)

2.880,00 zł

3.
1

Wkład osobowy 2.880,00 zł

3.
2

Wkład rzeczowy15) 0 zł

4 Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego16) 69,29 %

5 Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji17) 31,13 %

6
Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty
dotacji18) 13,18 %

13 )Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
14 )Na przykład  dotacje z  budżetu państwa lub budżetu jednostki  samorządu terytorialnego,  funduszy  celowych,  środki  

z funduszy strukturalnych.
15 )Wypełnić jedynie w przypadku, gdy kalkulacja przewidywanych kosztów obejmowała wycenę wkładu rzeczowego.
16 )Procentowy udział kwoty dotacji,  o której mowa w pkt 1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
17 )Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2,  w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
18 )Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy

podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11



10.  Informacja  o  zamiarze  odpłatnego  wykonania  zadania19)(jeżeli  oferent(-nci)  przewiduje(-ją)  pobieranie
świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania,należy opisać, jakie będą warunki pobierania tych świadczeń, jaka będzie
wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka będzie łączna wartość świadczeń)

 

 Nie dotyczy 

11. Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego(należy opisać  kwalifikacje osób oraz ich
sposób zaangażowania w realizację poszczególnych działań, z uwzględnieniem wolontariuszy oraz członków stowarzyszeń świadczących pracę
społecznie)

 PSYCHOLOG :

  - Barbara Łukaszewska – mgr psycholog, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 Studia podyplomowe psychoonkologia – SWPS Warszawa ,European Palliatve CARE ACEDEMY: LEADERSHIP COURSE

(2015-2017) – Kolonia w Niemczech

 Pracuje w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych ,Hospicjum Światło w Toruniu.

 FIZYKOTERAPEUCI :

  -  Antonina  Cerkaska  –  mgr  rehabilitacji  ruchowej,  AWF  Warszawa  ,II  stopień  specjalizacji  Oddz.  Rehabilitacji

Specjalistycznej Szpital Miejski w Toruniu.

  - Dorota Zastawna – mgr rehabilitacji ruchowej, II stopień specjalizacji, praca zawodowa fizykoterapeuta Wojewódzki

Szpital  w Toruniu  -  Przychodnia Rehabilitacyjna ukończone  kursy ,certyfikaty Centrum Onkologii  w Warszawie oraz

Federacji Klubów Kobiet AMAZONEK w zakresie: rehabilitacji kobiet po mastektomii, specjalistycznej w zakresie drenażu

limfatycznego, rehabilitacja kobiet po rekonstrukcji piersi.

  - Rehabilitant: Agnieszka Buller – technik – masażysta .Masaż leczniczy, limfatyczny i klasyczny, masaż kręgosłupa .

 - MUZYKOTERAPIA – WOLONTARIAT

 -  Joanna Wójcik – mgr oligofrenopedagog  Studia Podyplomowe – Profilaktyka i  Resocjalizacja Dzieci  i  Młodzieży.

Muzykoterapia  z psychoprofilaktyką stresu. III  Stopniowy kurs z terapii biohawioralnej , nauczyciel dyplomowany w

Zespole Szkół  nr 26 w Toruniu.

  - Wolontariuszki: 15 AMAZONEK wolontariuszek posiadających certyfikaty I i II stopnia uprawniające do prowadzenia

rozmów z pacjentami w szpitalach ( zastępują brakujących psychologów) .

 Prowadzenie dyżuru „Onkologicznego Telefonu Zaufania”

 ZARZĄD STOWARZYSZENIA 

  Prezes:                            Błaszkiewicz Bożena

  Wice Prezes:                   Żerkowska Teresa

  Sekretarz:                        Krauze Grażyna

  Skarbnik:                         Jarząbek Irena

  Członek zarządu:             Wiśniewska Hanna

  Członek zarządu:             Romejko-Szubryczyńska Elżbieta

  Członek zarządu:             Murawska Czesława  
19 )Pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania jest realizowane wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej

działalności pożytku publicznego.
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12. Wycena wkładu osobowego przewidzianego do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego(należy opisać sposób wyceny
wkładu osobowego7),  który  zostanie zaangażowany przy  realizacji  zadania,  wraz  z  podaniem cen rynkowych,  na których  podstawiejest
szacowanajego wartość) 

 Klub AMAZONKI dysponuje 15-wolontariuszkami po przeszkoleniach I i II stopnia.
Osoby te pełnią dyżury w siedzibie klubu i szpitalach przed i po zabiegach.
Pracę wyceniamy następująco. 
 42 tygodnie x 2 szpitale = 84 x 2 godziny w tygodniu = 168 godzin
  Dyżury w klubie /poniedziałki / 30 x 2 godziny = 60 godziny
 168 +60=228 godz. x 12 zł. =2.736,00  złotych
Muzykoterapia  12 spotkań x 12 zł. = 144 zł.
 Czyli  2.736,00 + 144,00 = 2.880,00 zł. 

13. Wkład rzeczowy przewidziany do wykorzystania przy realizacji  zadania publicznego  (należy  szczegółowo opisać zasady oraz
sposób wykorzystania wkładu rzeczowego9) w realizację poszczególnych działań oraz, o ile kalkulacja przewidywanych kosztów obejmowała
wycenę wkładu rzeczowego, opisać sposóbjego wyceny wraz z podaniem cen rynkowych, na których podstawiejest szacowanajego wartość)

 Nie dotyczy

14. Inne informacje,  które mogą mieć  znaczenie przy ocenie oferty,  w tym odnoszące się do kalkulacji
przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych na końcu oferty 

 Zwiększa  się liczba  kobiet  chorych  na  raka  piersi.  Ma to  wpływ na  większe  potrzeby  w zakresie

wsparcia  psychiczno-rehabilitacyjnego.  W  tego  typu  chorobach  jakimi  są  nowotwory-  rak  piersi

,konieczne  jest  wsparcie  wielokierunkowe.  Nie  tylko  potrzebni  są  terapeuci:  psycholodzy  czy

rehabilitanci, ale też grupy samopomocowe, składające się z osób doświadczonych tą chorobą. Kobiety

te swoim przykładem dają nadzieję na wyzdrowienie. Stąd tak bardzo potrzebne jest  Stowarzyszenie

„AMAZONEK” kobietom, które znalazły się w trudnym  momencie swojej  drogi życiowej. Ponieważ

jesteśmy  organizacją  niedochodową,  potrzebne  są  pewne  środki  na  podtrzymanie  działalności

statutowej, celem możliwości pomagania tym, którzy tej pomocy oczekują i potrzebują.

15. Informacje o wcześniejszej działalności oferenta(-tów) w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, w
tym informacje obejmujące dotychczasowe doświadczenia oferenta(-tów) w realizacji podobnych zadań
publicznych  

  - Działalność na rzecz kobiet przed i po chorobie nowotworowej od 1992 roku przy Polskim Komitecie

Zwalczania Raka O/TORUN
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  -  Od stycznia 2009 roku – działalność w ramach przekształcenia – jako Toruńskie Stowarzyszenie

AMAZONKI .

  - Jest to kolejny projekt, który planuje się realizować od 06 marca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

– ze środków pozyskanych od Gminy Miasta Toruń 

  - w ramach konkursu z zadań publicznych.

Oświadczam(my)20), że:
1) proponowane  zadanie  publiczne  będzie  realizowane  wyłącznie  w  zakresie  działalności  pożytku  publicznego  

oferenta(-tów);
2)   pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku

publicznego*; 
3) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
4)  oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności  z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/właściwą ewidencją*;
6) wszystkie  informacje  podane  w  ofercie  oraz  załącznikach  są  zgodne  z  aktualnym  stanem  prawnym  

i faktycznym;
7) w  zakresie  związanym  z  otwartym  konkursem  ofert,  w  tym  z  gromadzeniem,  przetwarzaniem  

i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, którychdotyczą
te  dane,  złożyły  stosowne  oświadczenia  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

.................................................................

.................................................................

.................................................................
(podpis osoby upoważnionejlub podpisy 
osób upoważnionychdo składania oświadczeń 
woli w imieniuoferentów)

Data ........................................................

Załączniki:
1.1.Harmonogram21)*.
1.2.Kalkulacja przewidywanych kosztów21)*.
1.3.Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem -w przypadku gdy oferent jest spółką

prawa handlowego, o której mowa w art.  3 ust.  3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

20)  Katalog oświadczeń jest otwarty. 
21)Jedynie w przypadku zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy.
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Załączniki do oferty realizacji zadania publicznego

Załącznik nr 1.1

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Harmonogram na rok 
(należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań; w przypadku oferty wspólnej obok nazwy działania
należy podać nazwę oferenta realizującego dane działanie;  w przypadku większej liczby działań istnieje możliwość dodania 
kolejnych wierszy)

Nazwa działania (w przypadku oferty wspólnej przy
nazwie działania należy wskazać oferenta
odpowiedzialnego za realizację działania)

Planowany
termin

realizacji

Zakres działania realizowany przez
podmiot niebędący stroną umowy22)Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

22 )Dotyczy  zakresu/części  działania,  które  będzie  realizowane  przez  podmiot  niebędący  stroną  umowy  na  podstawie
podzlecenia realizacji zadania, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
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Załącznik nr 1.2

PRZEWIDYWANA KALKULACJA KOSZTÓW

Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 
(w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy)
Kategoria

kosztu
Rodzaj kosztów

(należy uwzględnić wszystkie
planowane koszty, w szczególności

zakupu usług, zakupu rzeczy,
wynagrodzeń)

Liczba 
jednostek

Koszt
jednostkowy

(w zł)

Rodzaj
miary 

Koszt
całkowity

(w zł)

z wnioskowanej
dotacji 
(w zł)

z innych środków
finansowych23)

(w zł)

z wkładu
osobowego24)

 (w zł)

z wkładurzeczow
ego25), 26)

 (w zł)

Numer(y) lub
nazwa(-wy)

działania(-łań)
zgodnie 

z harmonogra-
mem

I Koszty merytoryczne27)

Nr
poz.

Razem:

23) Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.
24)Wkładem osobowym są praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego.
25)Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał podanie tych informacji jako obowiązkowe.
26 )Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej

organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) planowana do wykorzystania w realizacji zadania publicznego.
27 )Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego. W przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego oferenta oddzielnie.

W przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
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II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne28)

Nr
poz.

1.

2.

3.

4. 

5.

6.

7.

8.

Razem:

III Planowane koszty 
poszczególnych oferentów 
ogółem29):

Ogółem:

28 )Należy wpisać koszty obsługi zadania, które są związane z wykonywaniemdziałań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym z obsługą finansową i prawną projektu.

W przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego oferenta oddzielnie.W przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
29)Dotyczy oferty wspólnej. W przypadku większej liczy oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
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