
:a~ącz1u. dc rc:oor1ąd:dn~E P~ no:n~tz~c~cLomde:u dz sprSw
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UPROSZCZONA OFERTA REAUZACJI ZADANLA PUBLICZNEGO

F3~IE codo sposobu wypełniania oferty:
Oferte należy v~cełnić v.yła~nie w białych pustych oolacii zccdnie z irstrukcj ri Lrniesz~onyni przy
poszczególnych
oraz w przypisach

co lach

Z~aczenie cwiazdka. np.: .„pobieranet/nieodoieranie~ oz”,acza. ze nalezy skreśflć niawłaśc o~xwiadż.

IL Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forrra prawna, nuner w Kraiow”pi Rejestrze Sada~m lub innej ewidencji, adres siedziby,
strona
~wy, adres do korespondencji, adres e-mail, ntxner telefonu +

Fundacja na Rzecz Szp~aia Powiatowego w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Topolowa 16/115
KRS 0000050742

Telefon : 32 623 51 40, 884 671 921
E-mail : f~.daca ~s:c~t~:~-a.:
fhttps://www.szpital-chrzanów.pl/fundacja

Grzegorz Michalczyk
2. Dane osoby upoważnionej do składania

v~”jaśnień dotyczących oferty (np. imię i -

nazwisko,
n~n~r telefonu, adres poczty elektronicznej)

wundacja@spch.home.pi

in. zakres rzeczowy zadania publicznego

~„ Tlenoterapia hiperbaryczna jako akt”p,ne wsparcie
L Tytuł zadania publicznego dla twojego organizmu — dni otwarte gabinetu

~ Zdrowie dla Ciebie.

~ 2. Ta~in realizacji zadania publicznego2” ~~ocrcia 20.03.2023 ~ńczenia 16.06.2023

pozostawiając
prawidłową. Przykład: ~ -

L Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ a&ninistracji publicznej,
do którego adrescwana jest oferta

SF r~,

- d”hI!i ~ If

zarząd Powiatu Chrzanowskiego

2. Rodzaj zadania publicznego1”

Ochrona i promocja zdrowia, wtym działalności leczniczej

rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.

h działalności lecznkzej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974

I 1079)

3. Syntetyczny opis zadania c~;raz ze wskazaniel”imiajsca jego realizac~i)



Proponowane zadanie jest odpowiedzią na sytuację zdrowotną mieszkańców powiatu

chrzanowskiego, którzy bardzo często zmagają się z wieloma problemami zdrowotnymi min.:

z powikłaniami po cukrzycy, problemami kostno - stawowymi i reumatoidalnymi, z miażdżycą

czy nadciśnieniem tętniczym, z powikłaniami po COVID 19, z problemami ortopedycznymi oraz

ze schorzeniami neurologicznymi typu: migreny, depresja. Celem projektu jest zwiększenie

świadomości społeczności lokalnej powiatu chrzanowskiego na temat medycznych aplikacji

tlenoterapii hiperbarycznej, jej zalet w pielęgnacji organizmu i wspierania jego odporności.

Ponadto, korzystanie z zabiegów w komorze hiperbarycznej stanowi dopełnienie wielu terapii i jesi

alternatywnym rozwiązaniem w leczeniu min. boreliozy oraz jest mocnym wsparciem we

wzmacnianiu i usprawnianiu działania organizmu.

W ramach tego projektu zostanie przeprowadzona seria prelekcji edukacyjnych dla różnych grup

społecznych: seniorów zrzeszonych min. w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Chrzanowie i Trzebini,

czy też w kołach seniorów, a dla pozostałych grup wiekowych zostaną przeprowadzone wykłady,

które odbędą się w Sali MOKSIR w Chrzanowie i w lokalnych salkach Miejskiej Biblioteki Publicznej,

na których zostanie wyjaśniony mechanizm działania komory hiperbarycznej oraz jej szerokie

zastosowania (marzec 2023r.). Projekt ten jest również dopełnieniem poprzedniej inicjatywy

(realizowanej w 2022r. pod nazwą „Tlenoterapia Hiperbaryczna dla Powiatu Chrzanowskiego”),

która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony odbiorców.

Po prelekcjach wśród zgromadzonych słuchaczy zostanie przeprowadzona krótka seria pytań

na temat znaczenia i zastosowań tlenoterapii. Osoby które najbardziej trafnie odpowiedzą na pytania

otrzymają promocyjne vouchery - zostanie wyłonionych 50 pacjentów, którzy będą mogli skorzystać

z darmowych zabiegów tlenoterapii hiperbarycznej (po 2 zabiegi dla każdego uczestnika)

realizowanych w ramach składanego projektu (kwiecień-maj 2023r.). Wyłonieni pacjenci przejd1

wstępną kwalifikację do zabiegów na podstawie ankiet. Wykluczenie pacjentów z zabiegów może

nastąpić w przypadkach takich schorzeń jak: odma płucna, padaczka, wszczepiony aparat słuchowy,

rozrusznik serca, zapalenie nerwu wzrokowego, zaćma, operacje w obrębie klatki piersiowej,

chemioterapia, ciąża.

Ze względu na obostrzenia pandemiczne zabiegi będą przeprowadzane ze szczególnym zachowaniem

reżimu sanitarnego poprzez zastosowanie jednorazowych materiałów higienicznych dla pacjentów:

podkładów celulozowych, rękawic zabiegowych, środków do dezynfekcji powierzchni. Zadanie będzie~

realizowane w Gabinecie Tlenoterapii Hiperbarycznej „Zdrowie dla Ciebie” Szpitala Powiatowego~

w Chrzanowie (parter - pokój 17). W celu reklamy proponowanego zadania zostanie przygotowana~



akcja promocyjna w mediach społecznościowych (gdzie będzie można znaleźć obszerne informacje

na temat medycznych zastosowań tlenoterapii) jak również w prasie lokalnej, w której zostanie

umieszczona reklama gabinetu hiperbarycznego i zabiegów tlenoterapii. Dodatkowo zostaną

wydrukowane ulotki i plakaty promujące zabiegi tlenoterapii.

W ramach projektu zostaną zakupione niezbędne do realizacji tego projektu:

-odkurzacz bezprzewodowy, który jest niezbędny do skutecznego czyszczenia komory hiperbarycznej

Po każdym pacjencie, gdyż jej budowa wymaga używania odpowiedniego sprzętu ze względu na

materiał z którego została wykonana kapsuła,

-profesjonalna metalowa szafa do przechowywania dokumentacji pacjentów w celu ochrony ich

danych osobowych (ze względu na wymagane przepisami zabezpieczenia - RODO),

-materiały do dezynfekcji i czyszczenia oraz środki ochrony osobistej dla bezpieczeństwa pacjentóv~

odbywających zabiegi tlenoterapil oraz dla personelu obsługującego komorę hiperbaryczną,

która musi być oczyszczona i odpowiednio przygotowana przed każdym pacjentem.

W obecnej sytuacji proponowane zadanie uważamy za niezbędne aby pomóc osobom, które mają

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

zastosowań tlenoterapii hiperbarycznej. Zależy nam r6wnież na tym aby trafić do szerszego grona

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

skorzystać większa ilość potrzebujących.

W zakresie realizowanego zadania rejestrację pacjentów oraz zabiegi w komorze hiperbarycznej

będzie wykonywało (w ramach wolontariatu) dwóch pracowników Fundacji.

~ Rodzaj zadania zawiera się W zakresie zadań określonych wart. 4 ustavĄ z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2012 r. poz. 450~ z późn. zm.).

Termin realizacji zadania nie może być diużazy niż 90 dni.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Plancwany pozian osiągnięcia

Nazwa rezultatu rezultatów (wartość [ ~monitorowania rezu I tatów I źródłoinformacji o osiągnięciu wskaźnikadocelowa) L
1 .Vouchery prmiocyjne 50 sztuk Lista wydanych voucherów prwiocyjnych

[2. Szafa na dokimentacje 1 sztuka [Faktura/rachunek
~ pacjentów

~3.Odkurzacz 1 sztuka Faktura/rachunek

~ I
4.Materiały reklamone i kcmplet Faktura/rachunek
prailocyjne- usługa.



5~ Krotka charakterystyka cterenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych wófi~ći n zasobśw~
które będ~
vąykorzystanew realizacji zadania

5 września 1992 r. została powołana Fundacja Budowy Szpitala, której celem było udzielanie wsparciai

inansowego w sprawie budowy, rozbudowy i wyposażenia nowego Szpitala Zoz Chrzanowie. W związku~

z zakończeniem budowy Nowego Szpitala oraz spełnieniem swojej roli Fundacja Budowy Szpitala została1

przekształcona i od 19 października 2001 roku 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, aparaturę na Oddział Neurologiczny,

łóżka na Oddziały Szpitalne, narzędzia do laparoskopii, wyposażenie karetek reanimacyjnych. W roku 2009

Fundacja była koordynatorem zakupu aparatów do wczesnego wykrywania sepsy. W kolejnych latach fundacja

zakupiła aparaturę do rehabilitacji kończyn dolnych, materace do łóżek szpitalnych i zestawy Holtera oraz

Nyposażyła sekretariaty szpitalne. Od 2020 roku Fundacja wspiera tutejszy Szpital w środki ochrony osobistej

w związku z akcją COVID-19.

Od maja 2020 Fundacja prowadzi gabinet tlenoterapii hiperbarycznej Zdrowie dla Ciebie.

W 2019 roku Fundacja realizowała Grant Naukowy z okazji XXX Jubileuszowej Konferencji Sekcji Rytmu Serca

Polskiego Towarzystwa Naukowego POLSTIM w kwocie 4910,00 zł

Fundacja w 2018 roku w ramach nagrody OPTIMO MODO otrzymanej w 2017 r. korzystała ze środków

9nansowych Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

pracowników związanych z ochroną zdrowia w kwocie 10000, zł.

W roku 2021 Fundacja otrzymała dofinansowanie ze środków Powiatu Chrzanowskiego realizację zadania

pn. „Dni Otwarte Gabinetu Hiperbarycznego Zdrowie dla Ciebie” w wysokości 5 000,00 zł, a w roku 2022

na zadanie pn .„Tlenoterapia Hiperbaryczna dla Powiatu Chrzanowskiego” uzyskała dofinansowanie

w wysokości 10 000,OOzł. Zadania te miały na celu promocję i ochronę zdrowia społeczności lokalnej

w powiecie chrzanowskim poprzez przeprowadzenie zabiegów tlenoterapii hiperbarycznej.



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

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

zrodeł

1 Promocyjne Vouchery dla uczestników 5 600,00 zł
projektu

2 Jednorazowe higieniczne materiały dla 800,00 zł
. pacjentów

3. Reklama i materiały promocyjne 500,00 zł
4. Szafa kartotekowa I 600,OOzł
5. Odkurzacz 300,00 zł
6. Wkład własny (praca wolontariuszy) 1 200,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 zł B 800,OOzł 1 200,OOzł

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wytącznie w zakresie dzialalności pożytku publicznego oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odplatnej działalności pożytku publicznego;
3) oferent” /efefeRei~ składający niniejszą ofertę nie zalega&ją) /ealega(-ją)” zoptacaniem należności ztytulu zobowiązań podatkowych;
4) oferent” / efe#eaei” składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)” I aalega(~ją)” z opłacaniem należności z tytułu skiadek na ubezpieczenia

spokane;
5) danezawartew części II niniejszej oferty są zgodne zl”rajowym Rejestrem Sądowym” /innąwłaśdweewidefl”;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnymi faktycznym;
7) w zakresie związanym ze skiadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem przekazywaniem danych osobowych, a także

wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, zlożyly stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami °

ochronie danych osobowych.

Data ...~P

C et:
Fundacji na Rz~cz S itala

Powiatowego w

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

FUNDACJA itt

SZP”~&LA ~C\~
~ CHRZA~

32-50U Chr/ar! .


