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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Prezydent Miasta Opole

2. Tryb w którym złożono ofertę

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego 1)

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób

4. Tytuł zadania publicznego

Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Opolu, w związku ze zwiększonymi potrzebami w
tym zakresie w miesiącu listopadzie 2017, m.in. dla
mieszkańców terenów przyłączonych do Opola z dniem
01.01.2017.

5. Termin realizacji zadania
publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2017-11-06

Data
zakończenia

2017-11-30

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji,
adres siedziby oraz adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
Nazwa:
Forma prawna:
KRS lub inna ewidencja:
Adres:
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe,
w tym dane osób upoważnionych
do składania wyjaśnień
dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty
elektronicznej, numer faksu, adres
strony internetowej)
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Polski Komitet Pomocy Społecznej Opolski Zarząd
Wojewódzki
stowarzyszenie
0000041349
45-071 Opole , ul. Armii Krajowej 10

Romana Matejuk-Bilińska, 774546868
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności
celu, miejsca jego realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania
wkładu osobowego lub rzeczowego
Świadczenie usług opiekuńczych w dniach od pn. – pt.
Na terenie miasta Opola istnieje potrzeba świadczenia usług opiekuńczych w domu u podopiecznego, ponieważ
bardzo duża liczba osób starszych mieszka samotnie, jest niepełnosprawna i wymaga pomocy osób drugich w
podstawowych czynnościach gospodarczych i pielęgnacyjnych. Druga grupa osób to osoby obłożnie chore,
których rodzina jest w pracy – a podczas jej nieobecności trzeba podać leki, nakarmić, wykonać podstawowe
czynności pielęgnacyjne. Społeczeństwo polskie starzeje się. W 2020 roku przewiduje się, iż 22,8 % populacji
ludności Miasta Opola stanowić będą osoby starsze- Seniorzy. Są to potencjalni podopieczni MOPR-u, bowiem
jak daje się zauważyć coraz więcej młodych osób wyjeżdża za pracą pozostawiając rodziców samych.
Krótkotrwałe kontakty w okresie świąt i wakacji nie pozwalają na zajmowanie się rodzinami i rodzicami, którzy
potrzebują pomocy w podstawowych czynnościach. Również długie oczekiwanie na przydzielenie miejsca w
domach pomocy społecznej wymaga zaspokojenia codziennych potrzeb do momentu uzyskania miejsca w DPSie. Wysokie koszty utrzymania w Domu Pomocy Społecznej również powodują, iż czasami opłaca się zlecić
usługi opiekuńcze na miejscu w domu podopiecznego dla jego komfortu psychicznego, bowiem zgodnie z
zasadą „ nie przesadza się starych drzew” lepiej niejednokrotnie by podopieczny dożył swych lat jak to się mówi
„ na własnych śmieciach”.
Na terenie miasta Opola w miesiącu listopadzie 2017 wykonamy dodatkowo:
500 godzin; co związane jest z dołączeniem do Opola sąsiednich gmin i tym samym powiększenia się grona
osób wymagających opieki.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
Powierzone zadanie planujemy wykonać w 100%. Wykonanie miesięcznie 500 godzin usług opiekuńczych w dni
robocze pozwoli na poprawę warunków życia i kondycji psycho-fizycznej około 40 osób – podopiecznych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Usługi opiekuńcze wykonamy zgodnie z decyzjami MOPR w Opolu.
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IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby
kosztów istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Lp.

Rodzaj kosztu

Kosz całkowity
(zł)

Polski Komitet Pomocy Społecznej Opolski Zarząd Wojewódzki

do poniesienia z
wnioskowanej
dotacji 3)
(zł)

19)

do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych,
środków
pochodzących z
innych źródeł,
wkładu
osobowego lub
rzeczowego 4)
(zł)

:

1

Płaca godzinowa opiekunek

6 500,00
zł

6 500,00
zł

0,00
zł

2

Koszty FUS ponoszone przez zakład
pracy

1 300,00
zł

1 300,00
zł

0,00
zł

3

Pozostałe koszty zakładu związane z
obsługą usług opiekuńczych

2 200,00
zł

2 200,00
zł

0,00
zł

10 000,00
zł

10 000,00
zł

0,00
zł

Koszty ogółem
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Oświadczam(y) że:
1. proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2. w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3. wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
5. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne.

...............................................
...............................................
...............................................
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta
Data: 2017-10-24
Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem
kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

Przypisy:
1)
Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3)
Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
4)
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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