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UPROSZCZONA OFERTA REALiZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty;
Oferte należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy
poszozeólnych polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie qwiazdk, flp• oznacza, że należy skreśt nMaśdwą
odpowiedź, pozostawiajac prawidłowa. Przykład: „pebiera.nie*iniepobieranie*.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji pubHcznej, zarząd Powiatu Chrzanowskiego
do którego adresowana jest oferta

Ochrona promocja zdrowia. w tym dzia4alności leczniczej w
2. Rodzaj zadania rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalnoścI

: leczniczej

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 NA RZECZ SZPITALA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE
UL. TOPOLOWA 16/115
32-500 CHRZANÓW
KRS 0000050742
JEL 726813888
E-MAIL FUNDACJASPCH.HOME.PL
https://w””w.szpital-chrzanow.pl/fundacja

. Grzegorz Michalozyk

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko. 32 623 51 40.

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) -

; undacja@spchhomepl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego
TLENOTERAPIA HI PERBARYCZNA

DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO

2. Termin realizacji zadania publicznego2
Data 07.03.2022 Data 31.05.2022
rozpoczęcia zakończenia

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



Proponowane zadanie jest odpowiedzią na trudną sytuację zdrowotną osób z powikłaniami

po COVID 19, jak również z boreliozą. powikłaniami po cukrzycy, problemami kostno stawowymi
reumatoidalnymi, zaburzeniami dermatologicznymi, ortopedycznymi oraz schorzeniami

neurologicznymi typu: migreny, depresja z powiatu chrzanowskiego. Celem projektu jes
zwiększenie świadomości społeczności lokalnej powiatu chrzanowskiego na temat medycznych

aplikacji tlenoterapii hiperbarycznej. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie serii 5 prelekcji

edukacyjnych (kwiecień 2022r.) dla różnych grup społecznych np.: seniorów: słuchaczy Uniwersyte

rrzeciego Wieku w Chrzanowie i Trzebini. w kołach seniorów, wykłady dla społeczności powiatu

chrzanowskiego które odbędą się w Sali MOKSIR Chrzanów: w salkach Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Chrzanowie, dla sportowców, Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków, Pacjentó

Oddziałów Psychiatrycznych umożliwiające wyjaśnienie mechanizmu działania komor

hiperbarycznej oraz jej zastosowań.

Dodatkowo W ramach prowadzonych prelekcji planuje się wyłonić 20 pacjentów, którzy będa

mogli skorzystać z darmowych zabiegów tlenoterapii hiperbarycznej (po 3 zabiegi dla każdego

uczestnika) realizowanych w ramach składanego projektu (maj 2022r.).

Otrzymają oni vouchery uprawniające do korzystania z zabiegów. Pacjenci przejdą wstępną

kwalifikację do badań na podstawie ankiet. Wykluczenie pacjentów z zabiegów może nastąpić w

przypadkach takich schorzeń jak odma płucna. zaćma, operacje w obrębie klatki piersiowej.

hemioterapia, ciąża i karmienie piersią.

Ze względu na tiającą pandemię COyID-19 zabiegi będą przeprowadzane ze szczególnym

kachowam reżimu sanitarnego. Zadanie będzie realizowane w Gabinecie Tlenoterapii

Hiperbarycznej Zdrowie dla Ciebie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów ul.

Topolowa 16, parter - pokój 17. W celu reklamy proponowanego zadania zostanie przygotowana

akcja promocyjna w ramach której zostaną uruchomione media społecznościowe gdzie będzie

można znaleźć obszerne informacje oraz prezentacje zastosowań medycznych tlenoterapii jak

również media i prasa lokalna gdzie zostanie umieszczona reklama gabinetu hiperbarycznegc

i zabiegów tlenoterapii. Planuje się umieszczenie reklamy w lokalnym Tygodniku Przełom,

w prasówce Żółty Jeż, umieszczenie spotu na TEŁEBIMIE przy Sali MOKSIR . Dodatkowo zostaną

wydrukowane ulotki promujące zabiegi tlenoteraph.

I W celu poprawy komfortu i jakości przeprowadzanych zabiegów zostanie zakupiony

materac KOMFORT do komory hiperbarycznej firmy OMNIOXY.

W związku z panującą pandemą niezbędny jest również zakup materiałów do dezyntekcj

i środków czystości oraz wody dla pacjentów - dystrybutor wraz z 2 butlami wody.

W dobie pandemii proponowane zadanie uważamy za niezbędne aby pomóc osobom. które majaj

w szczególności powikłania po COyID-19 oraz utrudniony dostęp do wiedzy z zakresu medycznych

zastosowań tlenoterapH hiperbarycznej. Zależy nam również na tym aby trafić do szerszego grona

pacjentów, promocji zadania oraz świadczonych usług, z których będzie mogła w przyszłości

skorzystać większa ilość potrzebujących. Przy realizacji zadania pracę będzie świadczyć pracownik

undacji w ramach wolontariatu.



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

- _____

Planowany poziom osiągnięcia
Sposób monitorowania rezultatów! źródło

Nazwa rezultatu rezultatów (wartość informacji o osiągnięciu wskaźnika
docelowa)

1. VOUCHERY PROMOCYJNE 20 szt. Usta wydanych voucherów
promocyjnych

:2. Materac do komory 1 szt. Faktura/rachunek
hiperbaryczneś
3. Woda: dystrybutor butle zestaw Faktura/rachunek

:4,Mateńały reklamowe 250 szt. ulotek, Faktura/rachunek
romccyjne 10 szt. plakatów

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

wykorzystano w realizacji zadania

25 września 1992 r. została powołana Fundacja Budowy Szpitala, której celem byłą
udzielanie wsparcia finansowego w sprawie budowy, rozbudowy i wyposażenia nowego Szpitala
ZOZ w Chrzanowie. W związku z zakończeniem budowy Nowego Szpitala oraz spełnieniem swojeji
roli Fundacja Budowy Szpitala została przekształcona i od 19 października 2001 rokL
funkcjonuje pod nazwą Fundacja na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

Do tej pory Fundacja wsparła zakup sprzętu dla Szpitala taki jak: tomograf komputerowy,
bronchofiberoskop. aparaturę na Oddział Ginekologiczny - łóżko do porodów wertykalnych.
parature na Oddział Neurologiczny, łóżka na Oddziały Szpitalne, narzędzia do laparoskopii.:
wyposażenie karetek reanimacyjnych. W roku 2009 Fundacia była koordynatorem zakupu
aparatóy! do wczesnego wykrpnania sepsy. W kolejnych latach fundacja zakupiła aparaturę do
rehabilitacji kończyn dolnych, materace do łóżek szpitalnych i zestawy Holtera. Od 2020 roku
Fundacja wspiera tutejszy Szpital w środki ochrony osobistej w związku z akcją COyID-19 ora
wyposaża sekretariaty szpitalne.

L Corocznie Fundacja organizuje kiermasze okolicznościowe z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki,
Swiąt Bożego Narodzenia i Swiąt Wielkanocnych w ramach których sprzedawane są prace
rtystyczne wykonane w ramach arteterapii pacjentów z Oddziałów Psychiatrycznych Szpitala]
Powiatowego w Chrzanowie oraz pacjentów z Oddziałów Rehabilitacyjnych. Fundusze uzyskani
y wyniku tych akcji są przeznaczane na wsparcie w/w Oddziałów.

Od maja 2020 Fundacja prowadzi gabinet tlenoterapfl hiperbarycznej Zdrowie „dla Ciebie.

W 2019 roku Fundacja realizowała Grant Naukowy z okazji XXX Jubileuszowej Konferencji
Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Naukowego POLSTIM, Grant Naukowy zostałj
przyznany dla 6-ciu lekarzy oraz 3 pielęgniarek z Oddziału Kardiologii Szpitala Powiatowego
y Chrzanowie na szkolenia. Kwota pozyskana na grant to 4910,00 zł.

Fundacja w 2018 roku w ramach nagrody OPTIMO MODO otrzymanej w 2017 r. korzystała ze
rodków finansowych Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania - Podnoszenie kwalifikacji
2awodowych pracowników związanych z ochroną zdrowia w kwocie 10 000, zł.



W roku 2021 Fundacja otrzymała dofinansowanie ze śrcdków Powiatu Chrzanowskiego na
realizację zadania pn. Dni Otwarte Gabinetu Hiperbarycznego Zdrowie dla Ciebie”, mającego na[
elu promocję i ochronę zdrowia społeczności lokalnej powiatu chrzanowskiego poprzez
przeprowadzone zabiegi tlenoterapii hiperbarycznej w wysokości 5 00000 zł.

W ramach reahzowanego zadania rejestrację oraz zabiegi w komorze hiperbancznej będzie
yykonywać w ramach wolontariatu pracownik Fundacji.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania pubflcznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych
PLN

I zrodel
Promocyjne

Voucher,” dla 4 000.00
1. uczestników projektu (dla

pacjentów)

2 Środki ochrony w gabinecie 30000
dla pacjentów
Materac do komory 2 50000
hiperbarycznej

4 Dystrubutor wody + 2 butle 70000
wody

5
Reklama i materiały 1 50000

. promocyjne
Wkład własny w realizację 1 000,00

„. zadania — zabiegi
I wykonywane w ramach

wolontariatu
Suma wszystkich kosztów realizacji 1000000 900000 1 000:00

zadania



V. Ośwadczonia

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* j składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)* J zalega3a3 z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
4) oferenr / ofereaci! składający niniejsza ofertę nie załega<ja)* / zaleqaf4ą)Ż z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowymk / inSewideneja1

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.
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osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)
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