
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 jest adresowana oferta  

Wójt Gminy Rudziniec 

2. Rodzaj zadania publicznego1) Ochrona i promocja zdrowia 

 
II. Dane oferenta(-tów)  
 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

Fundacja UNIKUM, ul. Wiśniowa 88, 44-160 Rudno, KRS 0000796112, tel. 697103323, mail: info@fundacjaunikum.pl 

 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 
 
Sonia Heinen, tel. 697103323, mail: info@fundacjaunikum.pl 
 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego Między nami kobietami 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

25.02.2022 Data  
zakończenia 

10.03.2022 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) 

Darmowe spotkanie informacyjne z zakresu profilaktyki, zdrowego odżywiania i obchodzenia się ze stresem dla 

mieszkanek Gminy Rudziniec. Spotkanie ma odbyć się w Karczmie u Karola w Rudnie. Program spotkania to: 

- profilaktyka? co obejmuje i o czym powinna pamiętać każda kobieta. Rozmowa z ginekolog dr Patrycją Fiegler – Rudol,  

- czego pacjentki onkologiczne nie chcą słyszeć, a czego im potrzeba od otoczenia. Rozmowa z Onkopacjentkami,  

- zdrowie na talerzu, czyli o dobrym i zdrowym jedzeniu. Rozmowa z psychodietetyczką Barbarą Janysek , 

- stres? czyli jak pozbyć się nieproszonego gościa - warsztat z trenerką mentalną i coachem Sonią Heinen 

W trakcie spotkania uczestniczki będą miały możliwość zapisania się na darmowe badania cytologiczne, poćwiczyć na 

fantomie, jak prawidłowo wykonywać samobadanie piersi oraz otrzymają torbę z broszurę informacyjną z 

zagadnieniami poruszanymi na prelekcjach, notes dla uczestniczek aby móc notować w trakcie spotkania,  mała butelka 

wody niegazowanej. 

Całość spotkania będzie moderowana, z możliwością zadawania pytań przez uczestniczki specjalistką. Przed rozmowami 

i w trakcie przerwy uczestniczki zostaną przeszkolone z samobadania piersi, będą miały możliwość napić się wody, zjeść 

 
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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.  



owoce oraz czekoladę, jako zdrowy dodatek do kobiecych rozmów. 

Spotkanie w przyjemny sposób ma przekazać niełatwe tematy związane ze zdrowiem i dzięki temu zwiększyć 

świadomość o tym jak ważna jest profilaktyka zdrowotna oraz nauczyć samobadania piersi, radzenia sobie ze stresem 

czy świadomości odnośnie zdrowego odżywiania się, wraz ze wskazówkami. 

Wolonatriusze fundacji przygotuja nieodplatnie grafikę na plakaty i broszury informacyjne, jak również je rozprowadzą. 

Wszelkie pracy związane z promocją i przygotowaniem spotkania, będą nieodpłatnie wykonane przez wolontariuszki. 

Również nasze wolontariuszki będą działały podczas spotkania – prowadząca spotkanie oraz część związana z redukcją 

stresu będą wzkonane w ramach wolontariatu dla Fundacji. 

Zadanie realizowane będzie w oparciu o program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych rodzin poprzez 

kształtowanie właściwego stosunku do innych oraz pozyskiwanie kultury życia codziennego, stymulowanie rozwoju 

zainteresowań i uzdolnień oraz organizacji czasu wolnego. 

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

 
Umiejętność samobadania piersi 

60 pań Lista uczestniczek 

Warsztat walki ze stresem 
 

60 pań Lista uczestniczek 

 
Uświadomienie z profilaktyki zdrowia 
kobiet oraz zdrowego odżywiania 

60 pań Rozdane materiały informacyjne 

 

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą 
wykorzystane w realizacji zadania 

Fundacja UNIKUM działa od 2019 roku. Organizowaliśmy kilkakrotnie spotkania dla kobiet z zakresu profilaktyki zdrowia 

i samobadania piersi oraz w tematach zdrowego odżywiania. Fundacja działa m.in. na terenie Gminy Rudziniec i na rzecz 

mieszkańców Gminy – między innymi poprzez uposażenie szkół w dystrybutory wody. 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Woda do picia 106,20 106,20 0,00 

2. Ulotka informacyjna oraz plakaty 260,00 145,00 115,00 

3. Notes z długopisem 594,00 594,00 0,00 

4. Fontanna czekoladowa z owocami 400,00 400,00 0,00 

5. Prelegentki wraz z organizacja 1140,00 650,00 490,00 

6. Sala 300,00 300,00 0,00 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 2.800,20 2.195,20 605,00 

 
V. Oświadczenia 
 
Oświadczam(-my), 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* / inną właściwą ewidencją*; 
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych 

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne 
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

 
.................................................................                                                  Data ........................................................ 
.................................................................  
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
  


