str. 1
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 adresowana jest oferta
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
2.	Tryb, w którym złożono ofertę
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
3.	Rodzaj zadania publicznego1)
Ochrona i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905), 

4.	Tytuł zadania publicznego
Badania Przesiewowe w ramach profilaktyki zdrowia psychicznego 2016
5.	Termin realizacji zadania publicznego2)
Data
rozpoczęcia
01-09-2016
Data
zakończenia

10-11-2016

II. Dane oferenta(-tów)
1.	Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

,,Fundacja Mackford”, 
Forma prawna: fundacja,
Numer KRS: 0000601762,
Adres siedziby: Sosnowiec, Zachodnia 11
2.	Inne dodatkowe dane kontaktowe, w  tym dane osób upoważnionych do składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer faksu, adres strony internetowej)

Piotr Mackford – prezes Fundacji: 531 737 453
fundacja.mackford@gmail.com

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1.	Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

Miejsce realizacji : Sosnowiec
Grupa odbiorców: Osoby dorosłe, młodzież, seniorzy obu płci-  liczba osób poddanych badaniom: 100 [K,M]
Dołączone załączniki:
- konspekt dotyczący profilaktyki zdrowia psychicznego,
- wstępny projekt plakatu promocyjnego wraz z objaśnieniem. 

Opis zadania publicznego:

PODSTAWA PROGRAMU
  
       Problematyka zdrowia psychicznego współczesnych ludzi nasila się. Problem schorzeń i zaburzeń psychicznych staje się niezwykle ważnym aspektem społecznym, jak i medycznym. Przekłada się on na gorszą sprawność w funkcjonowaniu w społeczeństwie oraz w znacznej mierze ogranicza możliwości prawidłowego rozwoju emocjonalnego, jak również prowadzi do chorób i  zaburzeń psychicznych.
Statystyki  WHO pokazują, że aż 50% pacjentów, badających się u lekarzy wszystkich specjalizacji ma psychogenne podłoże, lub komponent psychiczny zgłaszanych dolegliwości.  
W Polsce odsetek osób mających zaburzenia psychiczne stale wzrasta. Jak wynika z raportu GUS- Zdrowie i ochrona zdrowia w Polsce w 2013r. (data publikacji: 19.02.2015r.), w warunkach ambulatoryjnych w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2012 r.  leczyło się ponad 1,5 mln osób, czyli 4% wszystkich Polaków, ale znacznie więcej niż przed rokiem (wzrost o 142 tys.). Uwzględniając przyczyny korzystania z tej formy opieki można powiedzieć, ze ponad 1,3 mln osób będących pod opieką tych poradni potrzebowało pomocy z uwagi na występujące zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania. 
Znaczący wpływ na to mają choroby cywilizacyjne, których negatywne skutki znajdują odzwierciedlenie w zaburzeniach psychicznych, mających różne podłoże. Przewidywany przez Ministerstwo Zdrowia wzrost osób dotkniętych problematyką zdrowia psychicznego, warunkują zagrożenia i patologie społeczne, których pełna eliminacja wykracza poza możliwości aparatu państwowego, tj. bezrobocie, ubóstwo, przemoc, rozluźnienie więzi społecznych. Ponadto, zaprzestanie kontynuowania narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego sprawia, że promocja zdrowia psychicznego oraz zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi dostępu do wielostronnej, specjalistycznej opieki  uległo znaczącemu zmniejszeniu. 
Niski poziom wiedzy pośród społeczeństwa na temat schorzeń i zaburzeń psychicznych sprawia, że osoby dotknięte problemem o podłożu psychicznym trafiają do lekarzy z wieloletnim opóźnieniem, co przekłada się na trwałe zmiany neurologiczne oraz utrudnia proces leczenia. Zaburzenia natury psychicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń nerwicowych, których odsetek osób dotkniętych ciągle wzrasta, mogą objawiać się nie tylko poprzez symptomy psychopatologiczne, ale także poprzez zaburzenia somatyczne, prowadzące do deregulacji anatomicznej oraz biochemicznej układu, lub narządów ze strony centralnego układu nerwowego.  Zaznaczyć należy również pokutujące poczucie stygmatyzacji i wstydu z powodu badań psychiatrycznych, które sprawia, że osoby dotknięte zaburzeniami nie szukają pomocy u specjalistów i decydują się na nią kiedy stadium rozwoju jednostki chorobowej jest wysoce zaawansowane. 


  CEL I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Oferta badań przesiewowych skierowana jest do osób obojga płci, w tym: młodzieży, ludzi dorosłych oraz seniorów z terenu miasta Sosnowiec,  którzy wyrażą chęć uczestnictwa w diagnostyce lekarskiej, celem możliwości zdiagnozowania zaburzeń psychicznych jak i ich wykluczenia oraz dla osób, które potrzebują wsparcia w walce z chorobą, lub dostrzegają symptomy wydające im się niepokojące. Istotnym założeniem programu jest profilaktyka, mająca na celu odciążenie System Zdrowia. Organizacja tego rodzaju akcji służyć ma również uświadamianiu i upowszechnianiu w społeczeństwie, jak ważna jest profilaktyka zdrowia psychicznego oraz walka z przyjętymi stereotypami, dotyczącymi kontaktu z psychiatrą.
Należy również podkreślić, że niezdiagnozowane zaburzenia psychiczne wpływają na prawidłowe funkcjonowanie organizmu jako całości. Psychiatrzy podkreślają, że:
- zaburzenia nerwicowe mogą stać się przyczyną groźnych schorzeń wszystkich układów i narządów,
- wyniki badań epigenetycznych wskazują, że zaburzenia nerwicowe mają wpływa na wyzwalanie się schorzeń uwarunkowanych genetycznie,
- wiele schorzeń czysto somatycznych, takich jak: zaburzenia neurologiczne, hormonalne, neurodegeneracyjne, autoimmunologiczne, onkologiczne, metaboliczne mają swój dodatkowy komponent psychiczny,
- większość schorzeń cywilizacyjnych ma swoje źródło w sposobie czucia, myślenia i funkcjonowania, a zatem jest to podłoże psychiczne.

Celem głównym projektu jest promocja, organizacja oraz profilaktyka zdrowia psychicznego poprzez organizowanie badań przesiewowych, prowadzonych przez lekarza specjalistę z zakresu psychiatrii. Dzięki temu możliwa do uzyskania zostanie diagnoza osób zainteresowanych, zaproponowanie procesu leczenia zaburzeń psychicznych, lub ich wykluczenie, jak również badania te przyczynią się do określenia schorzeń i zaburzeń psychicznych spowodowanych uszkodzeniem, lub dysfunkcją centralnego układu nerwowego oraz określenie schorzeń somatycznych, mających komponent psychiczny.  

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, tj.:
	Zdiagnozowanie i zainicjowanie leczenia osób zagrożonych zaburzeniami nerwicowymi ze szczególnym uwzględnieniem:
- młodzieży z zaburzeniami adaptacyjnymi i lękowymi przyczyniającymi się do zmian osobowości, skłanianiu się ku nałogom,

- ludzi dorosłych w wieku produkcyjnym z problemami zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną,
- seniorów z problemami schorzeń neurodegeneracyjnych,
- pacjentów mających chwilowe problemy rzekomonerwicowe, wynikające z problemów adaptacyjnych.
Rozpoznania schorzeń, którym towarzyszą zaburzenia psychiczne i skierowanie kolejno do lekarzy innych specjalizacji.
	Pomoc lokalnej społeczności w ochronie zdrowia. 
Zmiana mentalności i stanu wiedzy na temat schorzeń psychicznych,
	Ze względu na fakt, że część schorzeń i zaburzeń psychicznych ma podłoże organiczne, w związku z tym niezbędne są specjalistyczne konsultacje, celem wykluczenia, lub potwierdzenia etiopatogenezy, przyczyn schorzenia. Koszty te ponosi w całości Fundacja Mackford ze względu na szacunkowe wartości. Fundacja przeznacza na ten cel kwotę stałą w wysokości 2 000,00 zł. Podjęcie działań w postaci dodatkowych konsultacji odbędzie na wniosek lekarza prowadzącego program po stwierdzeniu takiej konieczności. Beneficjent zostanie skierowany na dodatkową wizytę do specjalisty celem konsultacji, z wynikami której wróci do lekarza prowadzącego badania przesiewowe.
Zakładamy, że: 
- 60% beneficjentów będzie miało zaburzenia stricte psychiczne, w tym:
* 5% zaburzenia psychotyczne, 10% zaburzenia osobowości,
- 20% będzie miało somatyczne podłoże zaburzeń psychicznych wymagających kierowania do lekarzy innych specjalizacji,
- 15% pojawi się na wyrost bez podstaw, pobudką do działania będzie ciekawość oraz profilaktyka,
- 5% będzie miało trudne do zdiagnozowania, złożone zaburzenia wymagające dłuższej diagnostyki.
Statystyki dotyczą jedynie pacjentów dobrowolnie zgłaszających się na badania psychiatryczne. Dane zgodne z raportami Klinisches Institut für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.
Działania programu obejmują:

	Wynajem gabinetu lekarskiego o charakterze przyjaznym, dającym komfort i poczucie bezpieczeństwa, nieposiadającym barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, a nade wszystko zapewniającym anonimowość beneficjentów. Uchronić ma to przed możliwymi konsekwencjami wynikającymi z stygmatyzacji osób zgłaszających się do gabinetów psychiatrycznych. Gabinet nie powinien kojarzyć się z służbą zdrowia i dawać efektu znanego jako  efekt białego fartucha. Pacjent powinien w komfortowej atmosferze mieć poczucie opieki i zainteresowania, tak by mógł powiedzieć o wszelkich dolegliwościach tak fizycznych, jak i psychicznych, co ma niebagatelne znaczenie dla całościowego ujęcia stanu zdrowia. Celem wykonania pełnej diagnozy lekarskiej dla osób, u których podłożem zaburzeń psychicznych będzie somatyczny aspekt niezbędne są dwie wizyty- dzięki temu lekarz uzyska rzetelne informacje dotyczące stanu zdrowia beneficjentów, które w przypadku jednej wizyty mogłyby być niepełne. W przypadku pozostałej grupy beneficjentów jedna wizyta, trwające nie krócej niż 45min.
	Wizyty w ramach programu mają charakter diagnostyczny oraz terapeutyczny, uwzględniający określenie jednostki nozologicznej (kategoria i numer schorzenia) oraz wstępne zalecenia i rokowania. Wizyty mają charakter bezpłatny.
	Gabinet funkcjonować będzie w wymiarze 120 godzin w okresie 08.09.-10.11.16r. w Centrum Medyczne For Help Przychodnia Niwka-Modrzejów przy ulicy Wojska Polskiego 73, Sosnowiec. Wizyty odbywać będą się poprzez rejestrację wizyty pod numerem telefonu widniejącym w materiałach promocyjnych. Zapewnić ma to komfort i poczucie anonimowość pośród beneficjentów oraz zwiększenie dostępności w godzinach wolnych od pracy.  

W przypadku osób z problemem w dotarciu do gabinetu w schorzeniach przewlekłych lub po urazach ortopedycznych, a przede wszystkim u osób z lękiem uogólnionym (lęki społeczne) wizyta odbędzie się w miejscu zamieszkania pacjenta. Możliwe do realizacji będzie to na podstawie rekomendacji lekarzy pierwszego kontaktu oraz najbliższej rodziny osoby, która takiej wizyty potrzebuje. 
	W przypadku domniemania jedynie współistnienia objawów psychicznych, będących wynikiem schorzenia somatycznego zakłada się skierowanie na konsultacje specjalistyczne , celem potwierdzenia rozpoznania.  
	W przypadku stwierdzenia zaburzeń nerwicowych zaproponowanie i zorganizowanie terapii z ewentualnym włączeniem leczenia farmakologicznego (po zakończeniu programu).
	Podjęcie działań promocyjnych (na terenie miasta Sosnowiec) obejmujących:
- współpraca z lekarzami pierwszego kontakt Państwowej jak i niepublicznej Służby Zdrowia w Sosnowcu przyjmującymi w przychodniach: Centrum Medyczne „Gwiezdna”; Przychodnia Bracka Porąbka-Klimontów; Przychodnia Rejonowo -Specjalistyczna Nr 9; Medyk s.c. Specjalistyczne centrum profilaktyki, leczenia i rehabilitacji; Przychodnia Rejonowa Niwecka-Walcownia. NZOZ; Centrum Medyczne For Help Przychodnia Niwka-Modrzejów; Przychodnia Zagórze;  którzy zapoznając się z programem badań byliby skłonni rekomendować je swoim pacjentom. Ta forma promocji ma niebagatelne znaczenie, ponieważ pacjenci na ogół znają i mają zaufanie do swojego lekarza pierwszego kontaktu, który powinien ich nakłonić do uczestnictwa w badaniu jeśli są ku temu symptomy,
- druk oraz rozlokowanie ulotek i plakatów w przychodniach Państwowej Służby Zdrowia jak i niepublicznych, spółdzielniach mieszkaniowych: Hutnik, Południe, Środula celem informacji o możliwości uczestnictwa w badaniach. Zakładać należy również, że wzięta ulotka, będąca w posiadaniu potencjalnego pacjenta ,,przypomni o sobie” w razie potrzeby.
- działania promocyjne obejmują okres 01.09.-07.09.16r.. Umożliwi to przeprowadzenie stosownych rozmów z lekarzami pierwszego kontaktu w ww. przychodniach jak również rozlokowanie materiałów promocyjnych.

W skład materiałów promocyjnych wchodzą:
- ulotki w ilości , w tym:
* po 100 ulotek na każdą z 7 przychodni= 7 x 100= 700,
* 700 ulotek rozlokowanych w blokach Spółdzielni ww.,
* 280 ulotek łącznie dla lekarzy pierwszego kontaktu z przychodni ww. zakładając, że w każdej z przychodni pracuje minimum 2 lekarzy pierwszego kontaktu: 14 lekarzy x 20 ulotek= 280.
Ulotki będą dostępne przez cały okres trwania projektu.
- plakaty, w tym:
* po 2 na każdą z przychodni= 2 x 7= 14
* 86 plakatów rozlokowanych w blokach Spółdzielni mieszkaniowych.

Projekt będzie realizowany z wykorzystaniem członków Fundacji Mackford oraz   współpracującego z Fundacją personelu medycznego Instytutu Psychosomatyki- w tym lekarzy psychiatrów, jak i lekarzy innych specjalizacji na podstawie umów cywilno-prawnych. Wszystkie osoby planowane do realizacji zadania posiadają wykształcenie oraz doświadczenie niezbędne do realizacji poszczególnych działań projektu.


_________________________________
1)	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.
2)	Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

2.	Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Pomimo ograniczonej grupy beneficjentów zakładamy, że większość zgłaszających się osób może mieć świadomość potrzeby specjalistycznej pomocy- 75%. Ich wątpliwości i obawy powinny zostać rozwiane lub potwierdzone.
Zakładamy  również, że przeprowadzenie tego rodzaju akcji może stać się przyczynkiem do zwiększenia świadomości społecznej na temat profilaktyki zdrowia psychicznego za sprawą działań promocyjnych, mających nagłośnić program. 
W przypadku beneficjentów ostatecznych programu efekt działania kształtować będą:
- zdiagnozowanie i zaproponowanie form leczenia osób zagrożonych zaburzeniami nerwicowymi, ze szczególnym uwzględnieniem:
	Młodych ludzi z zaburzeniami adaptacyjnymi i lękowymi przyczyniającymi się do zmian osobowości, wykazujących skłonności do nałogów.
	Ludzi dorosłych w wieku produkcyjnym z problemami adaptacyjnymi, zaburzeniami odżywiania, snu, zaburzeniami funkcji seksualnych, zaburzeniami okołoporodowymi oraz somatycznymi.

Seniorów, dotkniętych schorzeniami neurodegeneracyjnymi. 
- rozpoznanie schorzeń, którym towarzyszą zaburzenia psychiczne,
- pomoc lokalnej społeczności w ochronie zdrowia,
- każdy z beneficjentów uzyska poradę oraz wsparcie psychologiczne, jak również przedstawione zostaną im rzetelne informacje na temat aktualnego stanu zdrowia oparte na specjalistycznej diagnozie,
- zmiana mentalności i stanu wiedzy na temat schorzeń psychicznych poprzez podmiotowe traktowanie pacjenta, na którego przewidziana jest wystarczająca ilość czasu- nie mniej niż 45min- co pozwoli na wystarczające poświęcenie mu uwagi ułatwiające poruszenie zarazem trudnych i/lub drażliwych kwestii.
Dla wszystkich zainteresowanych Fundacja Mackford po zakończeniu programu zakłada możliwość  organizacji leczenia, terapii oraz psychoterapii dla osób, których stan zdrowia nie wymaga skierowania na leczenie zamknięte.


IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)
Lp.
Rodzaj kosztu
Koszt całkowity
(zł)
do poniesienia
z wnioskowanej
dotacji3)
(zł)
do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych, środków
pochodzących
z innych źródeł,
wkładu osobowego
lub rzeczowego4)
(zł)
1.
Koszt wynajęcia gabinetu w Centrum Medyczne For Help Przychodnia Niwka-Modrzejów na czas 120 roboczogodzin- stawka godzinowa- 15zł (w koszty gabinetu wliczone są wszystkie opłaty związane z mediami oraz użytkowaniem):
- 60 pacjentów x 1konsultacja godzinna
- 20 pacjentów x 2 konsultacje godzinna
- 15 pacjentów x 1 konsultacja godzinna
- 5 pacjentów x 1 konsultacja godzinna 

1800
1800

2.
Koszt konsultacji specjalistycznych z lekarzami innych specjalizacji w przypadku podejrzenia współistnienia zaburzeń psychicznych jako objawów innych schorzeń somatycznych (szacowane 20% z 100 beneficjentów = 20 osoby).
 Koszt konsultacji za 1h u lekarzy różnych specjalizacji= 100zł
20 beneficjentów x 100zł= 2000zł 

2000

2000
3.
Koszt specjalisty- lekarza psychiatry , przyjmującego beneficjentów. Stawka liczona na podstawie jednorazowej konsultacji/badania każdego z beneficjentów. Stawka wynosi 75zł za jedną wizytę (standardowa stawka wynagrodzenia lekarza psychiatry – 100zł)
- 60 pacjentów x1 konsultacja (75zł)
- 20 pacjentów x 2 konsultacje (75zł)
- 15 pacjentów x 1 konsultacja (75zł)
- 5 pacjentów x 1konsultacja (75zł)

9000
7725

1275
4.
Koszty promocji:
- druk ulotek formatu A5 dwustronne kolor full: 1680szt. x 0,14zł= 235,2zł
- druk plakatów formatu A3 kolor full: 100szt= 70zł   
306 

306
6.
Koszty administracyjne (koszty zarządzania projektem, organizowania reklamy z projektem, rozmowy z lekarzami pierwszego kontaktu by propagowali program, odbieranie telefonów w celu rejestracji pacjentów, zorganizowanie kadry medycznej i ewentualnych konsultantów, rozlokowanie materiałów promocyjnych, nadzór nad projektem) 
Rozpoczęcie okresu promocyjnego 01.09.16r. + pełna realizacja konsultacji od 08.09.16r. Łączny czas trwania projektu 71 dni, wyłączając niedziele jako dni wolne od pracy 61 dni. Średni czas pracy  3h dziennie x 61 dni = 183 godzin 
Godzinowa wartość pracy: 12zł
183godz. x 12zł= 2196zł
2196

2196
7.
Koszty obsługi finansowo-księgowej projektu
450

450 
Koszty ogółem:
15752
9525
6227

Oświadczam(y), że:
1)	proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2)	w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3)	wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4)	oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
5)	oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.


.................................................................
.................................................................
.................................................................
	(podpis osoby upoważnionej
	lub podpisy osób upoważnionych
	do składania oświadczeń woli
	w imieniu oferenta)
Data ........................................................
Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

_______________________________
3)	Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
4)	W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

