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Załączniki do rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego z dnia 24 pażdziernika 2018 r. (poz. 2055) 

Załącznik nr 1 

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*/AiqieeieraAie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Gmina Nowe Warpno 
do któ(ego jest adresowana ofer,ta _., <k. 

~ 

2. Rodzaj zadania publicznego1
> 

~ 

Prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia 

li. 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 

Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów 

ul. Szczeci11ska 12 72-004 Tanowo, 

www.hospicjum-tanowo.pl , info@hospicjum-tanowo.pl 

tel. 91 31 22 989 , 605 41 O 915 

nr konta bankowego: 34 2030 0045 111 O 0000 0205 6960 

2. Dane osoby upoważnionej do składania Sylwia Retzlaff-605410 915 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, Joanna Kusik Biedruna - 602 703 156 
numer 'telefon·u, adres poczty elektronicznej) info@hospicjum-tanowo.pl 

.1 „. 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego Prowadzenie hospicjum domowego i stacjonarnego dla dorosłych osób 
nieuleczalnie rhorych 

2. Termin realizacji zadania publicznego21 Data 01.03.2023 Data 31 .05.2023 
rozpoczęcia zakończenia 

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

ramach zadania publicznego Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów zapewni bezpłatną opiekę hospicyjną stacjonarna i 
omową oraz poradnii paliatywnej : lekarza, pielęgniarki, psychoonkologa, psychologa, rehabilitanta, wolontariuszy, chorym na 
horoby nowotworowe z terenu Gminy Nowe Warpno. 

W ramach tego zadania zapewnimy opiekę chorym w terminalnej fazie choroby nowotworowej, obejmując ich opieką bezpośrednią, 
·zn . lekarz, 

1 1Rodzaj 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 1Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 

rac 



zespołu hospicyjnego. Opieką objęta będzie również rodzina chorego w czasie jego choroby, w czasie odejścia, a także w okresie 
żałoby. 

Zespół hospicyjny działa 24 godziny na dobę . 

Dodatkowo chorzy będący w opiece hospicjum domowego mogą liczyć na bezpłatne użyczenie sprzętu medycznego, łóżk2 

~pecjalistyczne . 

W uzasadnionych przypadkach służymy naszym podopiecznym pomocą socjalną . 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia rezultatów Sposób monitorowania rezultatów I źródło · 

(wartość docelowa) Informacji o osiągnięciu wskaźnika 
Opieka medyczna i niemedyczna Przyjęcie pacjentów z gminy Nowe Warpno Karta pacjenta 

od opiekę hospicjum domowego, 
stacjonarnego (w tenninalnej fazie choroby 
nowotworowej) i poradni paliatywnej z 
chorobą nowotworową 

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

wykorzystane w realizacji zadania 

1. Prowadzenie od 16 lat domowej opieki hospicyjnej nad chorymi na choroby nowotworowe na terenie powiatu polickiego i 
dodatkowo od 3,5 roku hospicjum stacjonarnego w Tanowie. 
'2. Współorganizowanie konferencji: „Humanistyka wobec cierpienia i śmierci. 30-lecie opieki hospicyjnej na Pomorzu 
Zachodnim„ we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskiem, Wydziałem Humanistycznym (Katedra Pedagogiki Społecznej). 
!Zorganizowanie polsko-niemieckiej konferencji na temat: Współpraca i doświadczenia w pracy hospicyjnej i wolontariacie w 
Euroregionie Pomerania (przy współpracy z Gminą Police). 
3. Zorganizowanie konferencji przedstawicieli organizacji hospicyjnych działających w Województwie Zachodniopomorskim. 
~+. Prowadzenie i promowanie ogólnopolskiego programu Pola Nadziei, przybliżającego idee wolontariatu. 
5. Kontynuacja współpracy ze Szkołami Podstawowymi : nr. I, nr.3, nr.5, nr.8 w Policach, ze Szkołą Podstawową w Będargowie, 
Przedszkolami nr. I, nr.5 , nr.6, nr.9 i nr. I I w Policach, Gimnazjum w Przecławiu, Zespołem Szkół w Trzebieży, Młodzieżowym 
Ośrodkiem Wychowawczym w Trzebieży . 

6. Podjęcie współpracy z SOSW nr. I w Policach . 
7. Prowadzenie wolontariatu młodzieżowego na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy z Szkołą Podstawową nr. I z 
oddzialami spo11owymi w Policach i Mlodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Trzebieży. 
8. Organizowanie przedsięwzięć, akcji promocyjnych w ramach współpracy z powyższymi instytucjami . 
9. Do 2021 r. organizowanie corocznych spotkań dla rodzin osieroconych było wstrzymane z powodu pandemii Covid-19. W 2022 r. 
akie spotkanie zostało zorganizowane. 
I O. Do 2019 r. organizowanie corocznych festynów na terenie gminy Police mającego za zadanie przybliżenie idei hospicyjnej, w 
ostatnich latach wspólnie z władzami samorządowymi . Z powodu pandemii Covid-19 na chwilę obecną wstrzymano tą aktywność . 

Na zlecenie Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów opiekę nad chorymi będzie sprawowało: czterech lekarzy ze 
specjalnością z medycyny paliatywnej i dziewięciu mających doświadczenie i kwalifikacje w medycynie paliatywnej i hospicyjnej . 
Czynności swoje wykonują w ramach Indywidualnej Praktyki Lekarskiej a także wolontaryjnie. 

Opiekę pielęgnacyjną nad chorymi będącymi w opiece hospicjum, będą sprawowały co najmniej czternaście pielęgniarek na 
podstawie umów cywilno-prawnych. Zaznaczyć należy, że pielęgniarki również posiadają kwalifikacje fonnalne i doświadczenie w 
opiece hospicyjnej. 

Opieka psychologiczna zostanie zlecona trzem psychologom i psychoonkologowi, którzy w ramach zadania poprowadzą spotkania z 
chorymi i ich rodzinami. 
Dodatkowo w ramach realizowanego zadania Stowarzyszenie zatrudnia rehabilitanta oraz opiekunki medyczne. 
Ponadto administrowanie działań hospicjum powierzyliśmy dwóm osobom, które są zatrudniona na podstawie umowy o pracę. 
Zatrudni ona jest także osoba do prowadzen ia księgowości. 
Działania w ramach realizowanego zadania będą wspierać wolontariusze zarówno merytoryczni, jak i administracyjni, posiadający 
odpowiednie kwalifikacje. 

Chorzy i ich rodziny mo!!a liczyć na bezpłatne użyczenie sprzetu medycznego niezbędnego do opieki nad chorvm. 



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu ' Wartość Z dotacji Z innych 
PLN źródeł 

1. Wynagrodzenie dla lekarzy 15000,00 . 3000,00 · ' H 12000,00, t> 

2. Wynagrodzenie dla pielęgniarek 12000,00 l :3000,00 , 9000,00' -
3. Wynagrodzenie dla personelu 9000,00 ~000:Cio ~ GÓÓÓ,00 " (rehabilitant, salowe, opiekunowie ' '· , .. 

medyczni) , 

4. Media (energia elektryczne, gaz, 3000,00 1000,00 ,„ 2·000,90 
,, 

wywóz odpadów, woda) ';'~. 'u 'fi>·. '"' Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 39000,00 10000,00 29000,00 

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* I ofereAci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* I zalega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 

4) oferent* / ofereAci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / ?.alega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne; 

5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* I iAAą właściwą ewieleAcją*; 
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, przetwarzan iem i przekazywaniem danych 

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne 

oświadczenia zgodn:e z przepisami o ochronie danych osobowych. 

PREZES ZARZĄDU 
Stowarzyszenia 
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów) 
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HOSPICJUM KRÓLO WEJ APOSTOŁÓW 
72 -0,04 Tanowo, ul. Si.'. czcci1\ ska 12 

tel. 91312 29 89, 605 '11 0 9 15 
NIP 955-20- 68-J ?.'1 ru:: r; n ~1nI 1 i; nn o o 3 
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