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, r .. ("1.-1) Data i miejsce zlozenia oferty 

OF ERT AlOFERTA ,:~J~~~:"".o't" ,""aoqi 

ORGANIZACJI POZARZI\DOWEJ( YCloijl PODMIOTU(-OW), 0 


KTORYM(-YCH) MOWA WART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 


KWIETNIA 2003 r. 0 DZIAt.ALNOSCI POZYTKU PUBLlCZNEGO I 0 


WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2010 r. Nr 234, poz.1536)'I, 


REALlZACJA USt.UG OPIEKUNCZYCH 

(rodzaj zadania publicznegol 

) 

REALlZACJI USt.UG OPIEKUNCZYCH W TYM 


SPECJALISTYCZNYCH, W MIEJSCU ZAMIESZKANIA, Z 


WYt.ACZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USt.UG OPIEKUNCZVCH 


DLA OSOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 

(tytut zadania publicznego) 

W okresie od 14.11.2011 r. do 31.12.2011 r. 

VI' FORMIE POWIERZENIA REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGOI 


WSPIERANIA REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEG(1
) 


PRZEZ 


BURMISTRZA MIAST A TOSZKA 

(organ administracji publicznej) 

WRAZZ 


WNIOSKIEM 0 PRZYZNANIE DOTACJ ~ lE SRODKOW 


PUBLlCZNYCH 


Skladana na podstawie przepisow dzialu !I rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 

dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 



J. Dane oferenta/oferent6v,zI),3) 

1) nazwa: CARITAS DZIECEZJI GLiWICKIEJ 
2) forma prawna :4 

) 

( ) stowarzyszenie ( ) fundaeja 

(x) koseielna osoba prawna ( ) koseieln a jednostka organ izaeyjna 

( ) sp61dzielnia soeja lna (x) inna: Organizaeja pozytku publieznego 

3) numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym, w inn ym rejestrze I:Jb ewideneji:5
) KRS 0000247809 

4) data wpisu, rejestraeji lub utworzenia:6
) 03-01-2006 poz. 1 

5) nr NIP: 631-10-08- 107, nr RE.GON: 040022246 

6) adres: miejseowosc Gliwice, ul. Ziemowita 2 

dzielniea lub inna jednostka pomoenieza:') 

gmina: Gliwice powiat:8
) Gliwice wojew6dztwo: Slqskie 

kod poeztowy: 44-1 00 poezta : Gliwice 

7) teL (32) 230-78-70 fax. (32) 230-78-87 

e-mail: gliwiee@earitas.pl, http:// www.earitas.gliwiee.pl 

8) numer raehunku bankowego: 57 1240 13434444 0110 0216 7128 

nazwa banku: PEKAO S.A. 

9) nazwiska i imiona os6b upowaznionyeh do reprezentowan ia oferenta/oierent6w'): 

a) Dyrektor Caritas Diecezji Gliwickiej - Ks. Rudolf Badura 

b) .... 

e) 

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizaeyjnej bezposrednio wykonujqeej zadanie , 

o kt6rym mowa w ofereie: 9
) NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej 

Stacja Opieki Toszek ul. Koscielna 3,44-180 Toszek 
tel.: 32 233 43 39 
Bank Sp6!dzielczy Offoszek nr 57 8454 1024 2008 1404 22190001 

11) osoba upowazniona do skladania wyjasn ieri dotyezqeyeh ()ferty 
( imi~ i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) 

Cichon Teresa tel.: 502457806 
12) przedmiot dzialalnosei pozytku publieznego: 

a) dzialalnos.: nieodplatna po:tytku publicznego 

Podstawowym eele m Caritas jest realizaeja nauki Jezusa Chrystusa 0 

milosierdziu . Cel ten w yplywa z Chrystusowego p rzykazan ia m ilo s e i 
odezytywanego w aktualnej sytuaeji Koseiola i w obliezu konkret n y e h potrzeb 

ludzkieh. Caritas realizuje ten eel majqe na uwadze godnosc kazdej o soby 

ludzkiej 

b) dziala lnosc odplatna pozytku publieznego 
Nie dotyczy 

http:www.earitas.gliwiee.pl
mailto:gliwiee@earitas.pl


13) jeteli oferentf oferenei')/ prowadzil~rowadzq' ) dziatalnosc gospodarczq: 

a) numer wpisu do rejest'u przedsi~biorcow .. . 

b) przedmiot dziatalnosci gospodarczej 

Nie dotyczy 

II . Informacja 0 sposobie reprezentacji oferentow wobec organu 
administracji pu blicznej wraz z przytocz1wiem podstawy 
prawneJ.10) 

INie dotyczy 

III. Szczegolowy zakres rzeczowy zadania publicznego 
proponowanego do realizacji 

1. Krotka charakterystyka zadania publicznego 

Zadania publiczne Gminy Toszek z zakresu pomocy spolecznej na 
realizacj~ uslug opiekunczych w tym specjalistycznych, w miejscu 
zamieszkania, z wylqczeniem specjalistycznych uslug opiekunczych 
dla os6b z zaburzeniami psychicznymi 

2. Opis potrzeb wskazujqcych na koniecznosc wykonania zad2~ia publicznego, opis ich przyczyn oraz 
skutk6w 

Zapewnienie bezposredniego dost~pu oraz ciqglosci korzystania z uslug 
opiekunczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z 
wylqczeniem specjalistycznych uslug opiekuriczych 
dla os6b z zaburzeniami psychicznymi 

3. Opis grup adresatow zadania publicznego 

Zadanie publiczne kierowane jest do chorych, starszych i 
niepelnosprawnych mieszkanc6w gminy Toszek 

4. Uzasadnienie potrzeby ::iofinansowania z dotacji inwestycji Lwiqzanych z realizacjq zadania 
publicznego, w szczegolnosci ze wskazaniem, w jaki spos6b przyczyni si", to do podwyzszenia 
standardu realizacji zadania 

INie dotyczy 

5. Informacja, czy w ciqgu ostatnich 5 lat oferentloferenci'· otrz:/mat/otrzymali ' · dotacjl' na 
dofinansowanie inwestycji zwiqzanych z realizacjq zadania publicznego z podaniem inwesty,cji , kt6re 
zostaty dofinansowane, organu, kt6ry udzielit dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacji ' ) 

I Nie dotyczy 



6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji 

Celem zadania jest wspieranie realizacji zadan publicznych z zakresu 
pomocy spolecznej poprzez zlecone uslugi opiekuncze w tym 
specjalistyczne uslugi opiekuncze- z wylqczeniem specjalistycznych 
uslug opiekunczych dla os6b z zaburzeniami psychicznymi 
Swiadczenie uslug b~dzie odbywalo si~ w wyniku zgloszen 
indywidualnych (osobistych), zgfoszen dokonywanych przez rodzin~ , 

sqsiad6w, skierowan lekarzy i inne instytucje. Po przeprowadzeniu 
wywiadu srodowiskowego przez pracownik6w socjalnych Osrodka 
Pomocy Spolecznej zostanie wydana decyzja 0 zakresie swiadczen 
oraz odplatnosci. Swiadczeniobiorca musi bye mieszkancem Gminy 
Toszek. Ilose wizyt oraz czas swiadczenia uslug b~dzie okreslany 
indywidualnie dla kazdej osoby, w zaleznosci od potrzeb. 

7. Miejsce realizacji zadania publicznego 

Uslugi opiekuncze swiadczone b~dq w domu chorego na terenie miasta 
i gminy Toszek. 

8. Opis poszczeg61nych dziaiari w zakresie realizacji zadania publicznego12
) 

Przedsi~wzi~cia realizowane w ramach zadania to udzielanie pomocy 
w formie uslug opiekunczych w tym specjalistycznych uslug opiekunczych 
osobom, kt6re z powodu wieku , choroby, niepefnosprawnosci wymagajq 
pomocy innych os6b. l\Ja terenie Gminy Toszek obserwuje si~ duze 
zubozenie mieszkanc6w, co pociqga za sobel wzrost zachorowan na 
choroby przewlekle prowadzqce do niepelnosprawnosci. Spoleczenstwo 
si~ starzeje, jest duzo os6b samotnych i niezaradnych z powodu wieku, 
wymagajqcych pomocy os6b drugich. 

1) Ustalanie rodzaju uslug opiekunczych i specjalistycznych uslug 
opiekunczych wynikajqcych z potrzeb mieszkanc6w. 

2) Swiadczenie nast~pujqcych uslug w miejscu zamieszkania podopiecznego: 
a. 	 utrzymanie czystosci w pomieszczeniach uzytkowanych przez osob~ 

korzystajqca z uslug 
b. 	dbanie 0 higien~ zywnosci 
c. 	 przygotowanie posilk6w lub dostarczanie cieplego posilku oraz pomoc 

przy spozywaniu ich i sprzqtanie po posilkach 
d. 	 pomoc przy zalatwianiu potrzeb fizjologicznych 
e. 	 wspomaganie i asystowanie w dbalo~;ci 0 utrzymanie higieny osobistej 

podopiecznego (mycie, kqpiel) 
f. 	 utrzymanie w czystosci odziezy, bielizny poscielowej (pranie, 

przebieranie, prasowanie) 
g. 	 dokonywanie niezbE2dnych zakup6w, oplacanie rachunk6w, realizacjE2 

recept w aptece 
h. 	pomoc w gospodarowaniu pieniE2dzmi 
I. 	 paienie w piecu, przynoszenie wE2gla 
j. 	 posrednictwo w sprawach urzE2dowych , korzystanie z Llslug innych 



instytucji 
k. 	 w miarE2 potrzeb i mozliwosci zapewnienie kontaktu z otoczeniem 

poprzez spacery, rozmowy, dostarcz2.n ie prasy i ksiqzek. 
Szczeg610wy zakres rzeczowy zadania to: 
niesienie pomocy osobom chorym, niepelnosprawnym, samotnym, 
starszym, kt6re z roznych przyczyn wymagajq pomocy innych os6b, 
a rodzina nie moze takiej pomocy zapewnic, opieka nad rodzinami 
(zwlaszcza wielodzietnymi) pozbawionymi obecnosci rodzica lub opiekuna 
pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, organizowanie zakup6\fv 
zalatwianie spraw urz~dowych, poradnictwo w sprawach higieny i odzywia 
rozmowy na nurtujqce problemy. 

9. Harmonogram 13) 

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 14.11.2011 r. do 31.12.2011 r. 

Poszczeg61 ne dzialania w zakresie Termin realizacji Olerent lub inny podmiot odpowiedzial ny 
realizowanego zadania poszcz.eg6lnych dzialaJi za dzialanie w zakresie realizowanego 

publicznego14
) zadania publicznego 

Realizacja zadania b"dzle nast",powala na 
podstawie zleconych uslug przez 
Osrodek Pomocy Spolecznej. Zadanie 
realizowane b",dzie na terenie Gminy 
Toszek, w miejscu zamieszkania os6b 
wymagajqcych uslug opiekurlczych w tym 
specjalistycznych uslug opiekunczych, z 
wylqczeniem specjalistycznych uslug 
opiekunczych dla os6b z zaburzeniami 
psychicznymi. lIose wizyt oraz czas 14.11 .2011-31.12.2011 Caritas Diecezji Gliwickiej 
swiadczenia uslug b",dzie okreslany (Stacja Opieki Toszek) 
indywidualnie dla kazdeJ osoby, w 
zaleznosci od potrzeb. 

(wynagrodzenia bnltio, ekwiwalenty za odziei , 

ochronnct, skladki na ubezpieczenie - Platnik 
oraz ZFSs, energia, wada, gaz, tele;on, pa/iwo 
CO, ub ezpiecz enia, srodki czysfosciowe, leki i 
srodki opafrunkowe, srodki medyclfie, arlo 
biurowe, badania lekarskie, utl7ymanie 
samochod6w, paliwo, doposaienie, inne 
materia/y, wyposatenie, oplaty pocztowe, 
bankowe, usfugi, drobne naprawy, inne wydatki, 
woda dJa pracownik6w) 

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15
) 

Obj~cie opiekq caloscioWq podopiecznego , zaspokajanie potrzeb w 
zakresie obejmujqcym swiadczenie uslug opiekurlczych w tym 
specjalistycznych uslug opiekurlczych, z wylctczeniem specjalistycznych 
uslug opiekurlczych dla os6b z zaburzeniami psychicznymi, przywracanie 
sprawnosci fizycznej, umozliwianie samodzielnej egzystencji, 
zapewnienie odpowiednich warunk6w w czasie choroby, przebywanie 
w srodowisku domowym, ulatwienie utrzymania kontakt6w z 
otoczeniem osobie samotnej wymagajqCej uslug opiekurlczych, 
zapewnienie dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego. 



- -

IV. Ka lkulacja przewidywanych kosztow realizacji zada nia 
publicznego 

1. Kosztorys ze wzgl~d u na rodzaj koszt6w: 

z tego KosztK oszt z tego Rodzaj koszt6w"') Lp. 
calkow i!)' z finan..<;oowych do pokrycia do pokrycia z 

(w zl) z wnioskowanej srodk6w wkladu 
dotacj i (w 21) wlasnych, osobowego, WQ 

N srodk6w tym pracy 
2 spol,cznejz innych i:r6del, 

w tym wpJar cz~onk6w if 
0 

swiadczefti oplat
<U "" v; "" Cv; ad resat6w wolontariuszy.~.§ 

0 

E.§ 
0 

zadania (w zl) 
'-<U ..~ ptJblicznego '7)':3'N"-' 
0 
~ 

0 
~ (w zl) 0 '" 0<~'" 

Koszty merytoryczne ' OJI 
pO stronie Caritas Diecezji 

Gr . k' . 19)
1W1C le J (nazwa Oferenla) : 

1) wynagrodzenia brutto, 1,50 m-c 8 700,00 7 600,00 1 100 ,005800 -
ekwiwa/enty za odziet 

oehronnlj [4 etaty] oraz skladki 

na ubezpieezenie- Platnik oraz 

ZF$S 

2) Utrz~manie StaC£/ : 

energia, woda, gaz, telefon, 
 1,50 m-c 1 002,00 900,00 102,00 668 -
CO, ubezpieezenia, srodki 

dezynfekcyjne, ezystoseiowe, 

arlo biurowe, badania lekarskie, 

utrzymanie samoehodu, 

paliwo, doposatenie, inne 

materialy, wyposatenie, oplaty 

poeztowe, bankowe, uslugi, 

drobne naprawy, utylizacja 

srodk6w ochron y, woda dla 

pracownik6w 

Koszly obslugi' ") zadaniaII 
publ icznego, w tym koszty 

adm inislracyjne po slronie 

Carilas Diecezji Gliwickiej 
 - - - - -

19).
(nazwa Oferenta) 

1) .. . . .. . . . .. 

~....... ..... . .... .. .. ... . 

Inne koszty, w tym koszty 
III 

-- - - -- -
stronie Caritas Diecezji 
wyposatenia i promocji pO 

Gliwickiej (nazwa Oferenla) 19), 


1) . . ... .. .. .. . 

2) ... . ... . . " .,

Og6lem: IV m-c1,50 6 468 9702,00 8500,00 1 202,00 -



2. Przewidywane zrodla flnansowania zadanla publ icznego 

1 
2 
3 

Wnioskowana kwota .... otac ii 
Srodki finansowe wlasnc1 

I) 

Srodki fi nansowe z innyc h zr6del og6!em (srodki finansowe 
wymienione w pkt. 3. 1-3.3)' 1) 

8500 zl 
1 202 zl 

-zl 

88 % 
12 % 

-% 

3. 
1 
3. 
2 

wplaty i oplaty adresat6w zadania plI bli cznego I) 

srodki fin ansowe z ilillych zr6de! pllblicznych (w szczeg61nosci: 
dotacje z budzetu panstwa lub blldzetuj ednostki samorz'tdll 
terytorialnego, funduszy celowych, srodki z fundll szy slrukturalllych)
17) 

-zl 

-zJ 

-% 

-% 

3. 
3 
4 

5 

pozoslale I I) 

Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna 
czlonk6w) 
OgoJem (srodki wymienione w pkt 1-4) 

-zl 

-zl 

9702 zl 

-% 

-% 

100 '10 

3. finansowe srodki z innych zr6del publieznych 21 
) 

Nazwa organu administraeji 
publieznej lub innej jednostki 
sektora finan s6w publicznyeh 

Kwota srodk6w 
(w zl.) 

Informaeja 0 tym, 
ezy wniosek (oferta) 

o przyzn2;nie srodkow 
zostal(-a) rozpatrzony(-a) 
pozytywnie, ezy tez nie 

zostal(·a) jeszeze 
rozpatrzol1y (-a) 

TAKlN IE' > 
TAKlNIE'> 

Termin rozpatrzenia 
w przypadku wniosk6w 

(ofert) nie rozpatrzonych 
do czasu zlozenia 

niniejszej oferty 

TAKINIE> 
TAKlNIE' > 

Uwagi mog'tce miec znaezenie przy oeenie kosztorysu: 

v. Inne wybrane informacje dotyczll,ce zadania pubLicznego 

1. Zasoby kadrowe przewi:Jywane do wykorzystania przy realizaeji zadania publieznego") 

Og61na liczba os6b pracujqcych przy realizacji zadania (w przeliczeniu na 
peine etaty) [4,00] 
W Stacji Opieki zatrudnione Sq na umow~ 0 prac~ trzy opiekunki 
srodowiskowe oraz Jedna piel~gniarka srodowiskowo-rodzinna. 
Piel~gniarka oraz opiekunki posiadajq wymagane kwalifikacje, a takze Sq 
dyspozycyjne prze.z calq dob~ 



2. Zasoby rzeczowe oferental olerent6w')przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23
) 

Stacja Opieki miesci si~ w budynku Parafii pw. sw. Katarzyny w Toszku 

przy ul. Koscielnej 3, w sktad kt6rego wchodzi 6 pomieszczen olqcznej 

powierzchni 25 m2. 

Stacja Opieki posiada wyposazenie biurowe oraz sprz~t rehabilitacyjny, 

dysponuje dobrze rozbudowanym w~ztem sanitarny z podnosnikiem 

hydraulicznym, umozliwiajqcym wykonanie czynnosci higienicznych 

u os6b lezqcych oraz magazynem sprz~tu. 


Lokal odpowiada wymogom pod wzgl~dem fachowym i sanitarnym. 

Stacja dysponuje dwoma samochodami osobowymi: VW Polo - sprawne 

technicznie oraz posiada 2 rowery. 


3. Dotychcza sowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju 
(ze wskazaniem. ktore z tych zadar'l realizowane byly we wsp6!pracy z administracj'l. pUblicznq) 

Caritas Diecezji Gliwickiej realizuje swoje zadania od 1992 r. 
Zatrudnia personel medyczny posiadajqcy wysokie kwalifikacje zawodowe, 
co pozwala zapewni6 profesjonalnq opiek~. Oferujemy catosciowq pomoc 
w chorobie, starosci, samotnosci. 
Stacja Opieki od 1 maja 1999 roku realizowala ustugi opiekuncze dla 
mieszkanc6w Gminy Toszek w stalej wsp6tpracy z Osrodkiem Pomocy 
Spolecznej w Toszku. Uslugi swiadczone byty na podstawie wydawanych 
decyzji administracyjnych przez OPS. Otrzyrnywane srodki finansowe 
na realizacj~ tego zadania rozliczano w terminie zgodnie z umowq 
w Urz~dzie Miejskim w Toszku. Wsp6tpraca z Urz~dem Miasta uklada 
si~ bardzo dobrze. 

4. Informacja, czy oferentloferenoi ' )przewiduje(-q) zlecac realizacj" zadania publicznego w trybie, 
o kt6rym mowa wart. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzia!alnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie 

Nie dotyczy 



Oswiadczam(-y), ze: 
1) 	 proponowane zadanie publiczne w calosci miesci si~ w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego 

oferenla/ole,entow'l; 
2) 	 w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieraAie/niepotieranie'l oplal od ad resal6w zadania; 
3) 	 oferenUoferenGi ll jesUsq" zwiqzany( -ni l niniejszq ofertq do :Inia 31-12-2011 ; 
4) w zakresie zwiqzanym z otwartym konkursem oferl, w Iym ;, gromadzeniem, przelwarzaniem i 

przekazywaniem danych osobowych, a Inkze wprowadzeniem ich do system6w informalycznych, 
osoby, kt6rych te dane dotyczq, zlozyly stosowne oswiadcz.enia zgodnie z uslawq z dnia 29 
sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Oz. U. z 2002 r. Nr 101 , poz. 926, z pazn. zm .); 

5) oferenUofe,enGi " skladajqcy niniejszq ofert~ nie zalega(-jq)I;oal€§af-jqJ 'l z oplacaniem naleznosci 
z tylulu zobowiqzan podatkowych/skladek na ubezpieczenoa spoleczne 'l; 

6) dane okreslone w cz~sci I niniejszej oferty Sq zgodne z Kralowym Rejestrem Sqdowym/wlasGiwq 
ewieeAcjq' l; 

7) wszystkie po dane 'II ofercie oraz zalqcznikach informacje Sq zgodne z aktualnym stanem 
prawnym i faktycznym . 

~ , f·., ~ /<' r -::: R 

~ i1 'I 'C)U»!~ 
- ,' 	 '-.. " 'lIt "q:jllr ::t 

(pod pis osoby upowaznionej 
lub podpisy os6b upowaznionych 

do skladania oswiadczen woli 'II Imieniu 
oferenta/ efe'SAlow 'I) 

Data.... )3 !1 .t.<)/!1 

Zal'lczniki: 

1. 	 Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego rejestru lub ewidencji'4) 
2. 	 W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podrniot6w skladajqcych ofert~ wsp61rq niz 

wynikajqcy z Krajowego Rejestru Sqdowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument 
potwierdzajqcy upowaznienie do dzialania 'II imieniu oferell ta(-6w) . 

3. 	 Sprawczdanie merytoryczne i finanBOwe (bilans , rachunek wynik6w lub rachunek zysk6w i strat, 
informacja dodatkowa) za 2010 rok. 

4. 	 NIP 
5. 	 Regon 
6. 	 Statut 
7. 	 Akt mianowania, Oekret Biskupa 
8. 	 Referencje 

Poswiadczenie zlotenla oferty"l 

Adnotacje urz~dowe251 


