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

Załącznik nr 1

WZÓR
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*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta
2. Rodzaj zadania publicznego

1)

Gmina Jaworzyna Śląska
6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r.
poz. 295 i 567)
23) ratownictwa i ochrony ludności

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
Nazwa Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej
Forma prawna Stowarzyszenie
Nazwa rejestru KRS
Numer w rejestrze 0000838158
Numer NIP 7282844705
Adres: Tatrzańska 62/64 lok. 34, 93-219 Łódź
Adres do korespondencji: 90-954 Łódź 4 Skrytka pocztowa 32
Telefon: 42 279 79 76
Email: 01@ratownictwo.org

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Jerzy Płókarz
42 279 79 76
01@ratownictwo.org

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Sieć Życia

2. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

1)
2)

19.07.2021

Data
zakończenia

15.10.2021

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

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

Sieć Życia to innowacyjny i sprawdzony system ratujący życie, wykorzystuje on następujące rozwiązanie:
w każdym telefonie można ustawić przycisk przypisany do sieci stowarzyszenia i w sytuacji zagrażającej życiu
przez przyciśnięcie przycisku następuje natychmiastowe wezwanie pomocy. Do korzystania z Sieci Życia® można
też wykorzystywać występujące na rynku urządzenia (różnego typu opaski z przyciskiem SOS, centralki
itp.) dedykowane dla seniorów. Wystarczy, że przykładowo osoba głuchoniema, niewidoma lub osoba, która
wskutek udaru lub nagłego zasłabnięcia utraciła zdolność mówienia wciśnie przycisk wezwania pomocy,
a system Sieci Życia automatycznie rozpozna kto wysłał wezwanie i rodzaj sygnalizowanego zagrożenia.
Po wpłynięciu sygnału wezwania pomocy, dyżurujący społeczni operatorzy natychmiast uruchamiają działania
ratunkowe służby odpowiedniej do rodzaju zasygnalizowanego zagrożenia. Sieć Życia współdziała ze służbami
publicznymi, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy oraz stanowi społeczne wsparcie tych służb w
zakresie ratownictwa. Sieć życia zapewnia znacznie szybsze i bardziej efektywne dotarcie do odpowiedniej
służby wezwań o pomoc pochodzących od osób, które nie są w stanie z powodu zaburzeń czy nagłych objawów
chorobowych zagrażających życiu, zadzwonić i powiedzieć co, gdzie i komu się stało. Sieć Życia stanowi również
narzędzie walki ze skutkami COVID-19 dla osób samotnych, chorych, przebywających w izolacji
lub na kwarantannie, w przypadku gdy z powodu silnej duszności nie są w stanie wezwać pomocy.
Zadanie polega na rezerwacji i zapewnieniu miejsca w Sieci Życia prowadzonej przez stowarzyszenie
dla 50 mieszkańców Gminy, których stan zdrowia uzasadnia objęcie ich systemem Sieci Życia. Osoby te będą
mogły samodzielnie zgłaszać się do Sieci Życia lub zostać wskazane przez np. jednostki pomocy społecznej.
Zgłoszonym osobom bezpłatnie zapewniona zostanie możliwość korzystania z całodobowego systemu
Sieci Życia i odpowiednia informacja jak z systemu korzystać. W wyniku realizacji projektu u beneficjentów
ostatecznych następuje poprawa jakości i komfortu życia oraz bezpieczeństwa. Likwidowane jest odczucie
bezradności w sytuacji zagrożenia zwłaszcza u osób starszych, niedołężnych, niepełnosprawnych czy chorych na
COVID-19. Dla osiągnięcia tego efektu już sam fakt stworzenia możliwości korzystania z funkcjonowania Sieci
Życia

skutecznie

likwiduje

nierówności

w zakresie

opieki

nad

osobami

starszymi,

samotnymi

czy niepełnosprawnymi. Informacja powodująca świadomość, że w każdej chwili można skorzystać
z działającego w skali kraju społecznego systemu bezpieczeństwa, skutecznie ogranicza problem występującego
poczucia braku opieki nad tymi osobami oraz braku troski o ich los ze strony władz samorządowych. O złożeniu
niniejszej oferty Stowarzyszenie poinformuje lokalne media w celu osiągnięcia efektu rozpowszechnienia
informacji o Sieci Życia i likwidacji wśród mieszkańców odczucia bezradności w sytuacji zagrożenia życia
i bezpieczeństwa.

W okresie realizacji projektu Sieć Życia będzie funkcjonowała w systemie ciągłym, 24 godziny na dobę, również
w soboty, niedzielę i święta. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, stowarzyszenie może zapewnić większą, ilość miejsc
w Sieci Życia. Zastosowane innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalają na wprowadzenie do systemu
Sieci Życia dowolnie dużej liczby osób i gwarantują możliwość odbioru sygnałów wezwania pomocy
pochodzących od wielu osób jednocześnie. Projekt posiada również cechy trwałości, bowiem po zakończeniu
projektu stowarzyszenie zapewni przedmiotowe miejsca w Sieci Życia osobom z terenu Gminy przez okres
kolejnych 12 miesięcy. Po tym okresie stowarzyszenie w dalszym ciągu zapewni możliwość korzystania z działań
Sieci Życia. Sieć Życia działa nieprzerwanie od 22 lat.
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
Nazwa rezultatu
rezultatów (wartość
docelowa)

Zapewnienie 50 miejsc w Sieci Życia

100%

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Sprawozdanie, dokumentacja projektu.

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

Stowarzyszenie jest jedną z większych organizacji ogólnopolskich. Zrzesza m.in. wiele tysięcy przeszkolonych społecznych
ratowników.
W skład kadry stowarzyszenia wchodzą m.in. następujący członkowie:
Płk dr inż. Janusz Bagiński- członek Krajowej Rady Stowarzyszenia . Przez wiele lat pełnił obowiązki Szefa Sztabu Obrony
Cywilnej Kraju. Jest specjalistą o międzynarodowym autorytecie w zakresie przygotowania, organizacji i koordynacji
działań w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń.
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Gaszyński– członek Krajowej Rady Stowarzyszenia, Prezes Polskiego Towarzystwa
Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego.
Światowej sławy autorytet w zakresie medycyny stanów nagłych i katastrof.
Prof. dr hab. farm. Daria Orszulak-Michalak - członek Krajowej Rady Stowarzyszenia , kierownik Katedry Biofarmacji UM
w łodzi, członek władz wielu towarzystw naukowych, otrzymała wiele odznaczeń i nagród w tym m.in.: Złoty Krzyż Zasługi.
Elżbieta Psyk – Piotrowska – prof. UŁ, członek Krajowej Rady Stowarzyszenia, posiada duże doświadczenie badawcze,
blisko 20 projektów, w tym unijnych, socjolog społeczności lokalnych, obszarów wiejskich i pracy socjalnej (w tym
wykluczenie społeczne).
Jerzy Płókarz– Prezes Stowarzyszenia– posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji utrzymywania gotowości
zintegrowanego systemu łączności dla celów akcji ratowniczych oraz wykrywania zagrożeń i alarmowania ludności. Pełnił
m.in. funkcje: Wojewódzkiego Koordynatora Łączności Ostrzegania i Alarmowania Sztabu d.s. Nadzwyczajnych Zagrożeń

w Warszawie. W stowarzyszeniu od wielu lat m.in. opracowuje i koordynuje działania w zakresie obrony praw człowieka
i obywatelskich, zasady organizacyjne i operacyjne działań ratowniczych.
Wojciech Modzelewski- członek Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej, magister prawa i doktorant
prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, posiada doświadczenie badawcze, jest autorem publikacji z zakresu
regulacji sektora energetycznego.
Ciągłość funkcjonowania “Sieci Życia” ( 24 h/dobę) zostanie zapewniona dzięki społecznym dyżurom
ratowników-operatorów, którzy przeszli specjalistyczne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania
oraz operacyjnego prowadzenia akcji ratunkowych w ramach Sieci Życia. Osoby odpowiedzialne za realizację projektu
od długiego czasu pełnią funkcje operacyjne w Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej.
Osoby odpowiedzialne za realizację projektu od dawna pełnią funkcje społeczne, brały udział w zrealizowaniu wielu
projektów m.in. w latach 2006, 2007, 2008, 2012, 2014-2015; 2016; 2017, 2018, 2019, 2020. Posiadają zatem
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, które wykorzystają przy realizacji zadania. W realizacji projektu będą brali
udział również inni członkowie stowarzyszenia. Są wśród nich specjaliści z różnych dziedzin m.in.: prawnicy, lekarze,
inżynierowie, socjologowie, policjanci, wojskowi, strażacy i wielu innych.
Stowarzyszenie dysponuje również odpowiednim potencjałem technicznym. Poza lokalem i sprzętem takim jak telefony i
komputery, stowarzyszenie dysponuje jednym z najnowocześniejszych systemów, który zapewnia sprawne i niezawodne
działanie Sieci Życia w systemie ciągłym oraz możliwość odbierania wielu wezwań jednocześnie.
Stowarzyszenie wnioskuje jedynie o niewielką kwotę, pozostałe działania organizacja nasza zrealizuje siłami społecznymi
i ich koszty pokryje ze środków własnych, poza budżetem wniosku.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.
1.

Rodzaj kosztu

Zapewnienie 50 miejsc w Sieci Życia
(instalacja w systemie i utrzymanie w
gotowości)
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Wartość
PLN

Z dotacji

1 800,00 zł

1 800,00 zł

1 800,00 zł

1 800,00 zł

Z innych
źródeł

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* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-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 II 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.

Wojciech Modzelewski 25 czerwca 2021r.
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)
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