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Nasz znak: CAS.8031 ,15.2019 Radomsko, dn. 14 sierpnia 2019r.

oGŁoszENlE

Zgodnie z arl. ]-9a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2OL9 r. poz. 688) Prezydent Miasta Radomska
przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy i Rozwoju

,,PROMENTAL" uI. Fabianiego 7 97-500 Radomsko na realizację, przy wsparciu środków
finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia pn.

,, Przesiewowe badania pamięci - wczesna diagnoza zaburzeń otępiennych u osób
starszych " i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na

temat przedstawionej oferty.

Zgłoszone zadanie mieści się w ramach zadań publicznych zapisanych w ,,Rocznym
Programie Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na

rok2OL9".

Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko,
ul. Tysiąclecia 5 lub na adres e-mail: um@radomsko.pl upływa dnia 21 sierpnia 2019 roku.
Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla
pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
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Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie+/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład :,,pobieranie*/nłepebł<+ałie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1, Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana ofeńa

M|ASTO RADOMSKO

OCHRONA ZDROWlA

Il. 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

SToWARZYSZENlE WZAJEMNEJ PoMoCY l RoZWoJU,,PRoMENTAL"
FABlAN lEGo 7, 97 -5o0 RADoMsKo, PoLSKA
KRS 0000766515
REGoN 382328760

2
MoNlKA PlETRU KlEWlcz _ TEL. 604 164
ADR|AN sToJEcKl - TEL. 793 692 968
poradnia@ promenta1.org. pl

979

lll. Zakres
PRZES|EWoWE BADANlA PAMlĘcl - WCZESNA D|AGNOZA ZABURZEŃ oTĘPlENNYCH U oSoB
STARSZYCH

26.1L.2079

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

ienia bądź też funkcjonowania na progu otępienia,

W ramach zadania przeprowadzane będą badania przesiewowe wykonane przez wykŃalifikowanych

pracowńików - pŚVĆnologa, psychoonkologa Badania będą przeznaCŻońó dla mieszkańców Radomska, osób powyżej

60 roku iycia, prowadzone będą w okresie 89 dni. Oaób' starsze *erńą udział w badaniach które będą

miały charakter testu 1pafier, ołówek) oraz wywiadu, wyniki badań będą przedstawiane osobom

pnebadanym od razu po wykonanym testu. Osobom badanym, których otrzymane wyniki będą

) 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 poźn. zm.).
) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

1.td'* cZoNA oFERTA REAL|ZACJl ZADANlA PUBL|CZNEGo

ofeńy:
w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach

2, Rodzaj zadania publicznegoli

zadania
1. Tytuł zadania
oublicznego
2. Termin realizacji

zadania publicznesoz}
Data rozpoczęcia 30.08.2019 Data

zakończenia

1

2
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pomoC. lnformacje dotyczące projektu oiaz możliwości udziału w nim, będą przedstawione w trakCie trwania

Radomszczańskich Senioialiów , które odbedą się w dniu 30 sierpńii w parku Solidarności. Uczestnicy spotkania

inaugurującegó w trakció trwania Radomszczańskich Seńioraliów otrŻyńają ulotki informacljne dot. programu badań

rrzelliswl,ńrićńii * ich §$p F.sie oilz móź'iwó::ci!,lĘ="f'§ryUiu*iĘ bwó, bó|a

pirł$ibvł ń .l ;.jiit.;, ,;ńĘi -ń.usulu,ia.c,,l,g= orojekf'Ę ióid§ _r. ',. ,"'-,Ęvrió*ii
Wzajemniej Pomocy i Rozwoju ,,ProMental" w Radomsku przy ul. Fabianiego 7 w dniach 2.09-4.09,20].9. Możliwe

uczestników projektu to 30 osób). W m wrzesień, październik, liśtópad Ń śieOżibió śtowaiżyszenia ńiżv ul

Fabianiego 7, zostanie przebadanych 30 osób powyżej 60 roku życia.

DopuszcŻa siĘ mniejszą iĆibę uczestników badań, w Żwiązku z sytuaĆjami losowymi (np. chorobą badanego

irEiśan# . ttesbni;ffiiń badinia pdbadkĘygnacji=udziału ucz@ika.,zadeńjr dó a śi6

przeprowadzenienaboruuzupełniającego(ŃżńówieniezapisóŃtelefonicznychnabadaniaprzesiewóWe).

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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przebadanie i zdiagnozowanie 30 osób
I0o,oo% Dokumentacja okołomedyczna

Szansa na podjęcie wczesnego leczenia u

osób, u których zdiagnozowano
otepienie.

Ioo,oo% Dokumentacja okołomedyczna, lista osób
ze stwierdzonym zespołem otepiennym

Przekazanie informacji o możliwościach
dalszego leczenia,

Loo,oo% Klauzula o poinformowaniu pacjenta o
mozliwościach dalszego leczenia.
Pokierowanie 8o do odpowiedniej
specjalistycznej placówki i potwierdzenie
odbioru wyników badania.

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy i Rozwoju "ProMental" to owoc naszych kilkuletnich działań. Dotychczas

działaliśmy jako grupa nieformalna Wzajemnej Pomocy i Rozwoju ,,ProMental" która działa od roku, a bezpośrednim

impulsem do jej założenia był fakt iż, jako zespół współpracujemy ze sobą od kilku lat zajmując się ochroną i promocją

zdrowia psychicznego, podejmowaniem działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, borykających się z

uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotynizm) ich rodzin oraz otoczenia.

W minionym roku 2018 nawiązaliśmy współpracę

osobom szukającym pomocy w Klubie abstynenckim

celu postawienia diagnozy uzależnienia od alkoholu

z klubem abstynenckim ,,Szansa" dzięki czemu umożliwiliśmy

otrzymanie bezpłatnego dostępu do terapeutów uzależnień w

oraz udzielenia pełnej psychoedukacji dotyczącej uzależnień. Z

bezpłatnei pomocv skorzvstało w minionvm roku ł 26 osób. Nawiązaliśmv również

]

Naz$ra rezultatu

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



Paczką udzielając wsparcia beneficjentom korzystającym z pomocy tej organizacji.

Staramy się wychodzić naprzeciw problemom mieszkańców, W dniach 10-1,1,.02.2018 uczestniczyliśmy w Targach

Zdrowia i Urody organizowanych w Radomsku, pytając mieszkańców o charakter problemów z jakimi się borykają.

Udzielaliśmy bezpłatnych porad. W ramach naszej działalności w minionym 2018r podjęliśmy kolejne kroki związane z

utworzeniem oraz wyposażeniem siedziby naszego stowarzyszenia, gdzie utworzyliśmy grupę wsparcia dla osób

uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz udzielaliśmy porad psychologicznych. Odbiorcami naszych działań

byty osoby uzależnione od środków psychoaktywnych (alkohol, nikotynizm, narkomania,uzależnienia behawioralne) i

ich rodziny, osoby borykające się z zaburzeniami zdrowia psychicznego (choroby afektywne - m.in. zab, depresyjne,

zaburzenia lękowe, i inne) szczególnie te osoby, które z racji swojego położenia, nie są objęte podstawowym

ubezpieczeniem zdrowotnym (osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, bez prawa do zasiłku).

Pani Monika Pietrukiewicz - psychoonkolog, psychodietetyk, pedagog, pracownik socjalny. Jest absolwentką Wyższej

Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz Uniwersytetu SWPS humanistycznospołecznego we Wrocławiu . Pracowała

z osobami starszymi będącymi pod opieka domów pomocy społecznej ( w Radomsku oraz Radziechowicach), a także

rodzinami znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych , zmagającymi się z problemem alkoholowyffi ,

narkomanią, ubóstwem. Jako psychoonkolog chce pomagać pacjentom chorym onkologicznie oraz ich rodzinom w tak

dla nich trudnym momencie życia , w sytuacji kryzysowej jaką jest choroba nowotworowa.

Pan Adrian Stojecki - Prezes Stowarzyszenia Wzajemniej pomocy i Rozwoju ProMental, Kierownik Specjalistycznego

Centrum Psychoterapii l Terapii Uzależnień "ProMental" psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-

behawioralny, biegły sądowy. Pracuję z osobami z zaburzeniami natury psychicznej (zaburzenia lękowe, afektywne,

odżywiania) i somatycznej oraz z osobami, które potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z problemami życia

codziennego. Doświadczony w prowadzeniu badań neuropsychologicznych , zajęć, diagnozy psychologicznej oraz

terapii zajęciowej

lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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2. Wynagrodzenie dla psychologa 1250
3. Koszt obsługi księgowej 300
4. Koszt promocji 500
5. Koszt poczęstunku w trakcie spotkania

inauguruiacego
500

ch kosztów realizacji 3800 3000 800

Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych
źródeł

30g
500



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
pu blicznego;

3) oferent* / oferenci+ składający niniejszą ofertę nie zatega(-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 ll 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.

D^t^ ......(.?,.. u_b... ?d 5
(podpis osoby upoważnionej
osób upoważnionych do
woli w imieniu oferentów)


