
 

 

Nasze wsparcie – Twoja samodzielność 

ul. Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk, 
tel.: 58/342 31 50, fax: 58/342 31 51 
e-mail: dyrekcja@mopr.gda.pl; 
www.mopr.gda.pl, www.bip.mopr.gda.pl 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

 
Wykaz ofert, 

które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację  
w roku 2015 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, ogłoszonego 
na podstawie Zarządzenia Nr 526/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2015 r.  

i zostały zakwalifikowane do II etapu – oceny merytorycznej ofert. 
 

L.p. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu 

1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia 
oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących społecznie 
te osoby 

1 9 
Gdańskie Stowarzyszenie 

Epileptyków 
Zajęcia edukacyjno - terapeutyczne „Obudź swój 

potencjał 2015 – kontynuacja” 

2 30 
Fundacja Oparcia Społecznego 

Aleksandry FOSA 
„Odmień swoją głowę” 

3 36 
Stowarzyszenie Rehabilitacji  

i Przedsiębiorczości 
Włączeni społecznie 

4 37 
Stowarzyszenie Rehabilitacji  

i Przedsiębiorczości 
Akademia kompetencji społecznych i nie tylko 

5 35 
Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół 

Strzyży” 
Przekraczanie granic - aktywizacja 

niepełnosprawnych seniorów 

2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób 
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych  
w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku  
i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz 
niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi,  
w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji 

6 6 
Polskie Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Gdańsku 

„Ku nowym wzorom dorosłości - konferencja 
szkoleniowa” 

7 4b 
Gdańsk Fundacja Terapii i 

Rozwoju 
Chcę i potrafię - szkolenia dla wolontariuszy i 

opiekunów osób niepełnosprawnych 

8 18 
Fundacja Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym „Pierwszy 
Krok” 

Wesoła Rodzina 

9 43 
Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Autystycznym 

„Żyć z autyzmem” - organizacja grup wsparcia 

3. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno - prawnego oraz udzielanie informacji 
na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy 
technicznej dla osób niepełnosprawnych 

10 20 
Polski Związek Głuchych 

Oddział Pomorski 
„Pomóż sobie - poznaj prawo” 

4. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: 
a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych 

11 5 
Stowarzyszenie „Wspólnota 

Serc” 

„Poznać siebie i zrozumieć innych – seksualność 
osób z zaburzeniami psychicznymi  

i niepełnosprawnością intelektualną, szkolenie 
dla kadry i warsztaty dla podopiecznych” 

12 7 
Poloski Związek Niewidomych 

Okręg Pomorski 
„Odnalezienie sensu życia przez nabycie wiedzy  

i umiejętności” 

b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób  
z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną 
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c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością 
intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach 

13 26 
Fundacja Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym „Tęczowa 
Dolina” 

Warsztaty „Muzyka i Taniec” 

5. Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, 
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność  
w tych dziedzinach 

14 2 
Międzynarodowe Centrum 

Spotkań i Rehabilitacji Młodzieży 
Fundacja Miki Centrum 

Tradycja to spotkania osób niepełnosprawnych 

15 10 
Gdańskie Stowarzyszenie 

Epileptyków 
„Aktywna jesień w GSE - kontynuacja 2015. 

Poznajemy Kaszuby - Władysławowo i okolice” 

16 21 
Polski Związek Głuchych 

Oddział Pomorski 
„Jesteśmy aktywni - żyjemy w zgodzie z naturą” 

17 24 
Gdańskie Stowarzyszenie 
Inwalidów Narzadu Ruchu 

„Solidarność” 
Aktywna rekreacja 50+ 

18 31 Fundacja MARCUS Od Morza do Tatr 

19 34 
Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół 

Strzyży” 
Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży” 

20 38 
Stowarzyszenie Kibiców 

Niepełnosprawnych  
im. Dawida Zapisek 

Przełamywanie barier przez gdańskich kibiców 
niepełnosprawnych 

21 42 
Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Autystycznym 

Zielona szkoła dla osób z autzymem z gminy 
Gdańsk 

6. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego 

22 16 
Polskie Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Gdańsku 

Promocja wolontariatu u Szekspira 

23 19 
Polski Związek Głuchych 

Oddział Pomorski 
„Jesteśmy sprawni, zdrowi i żyjemy aktywnie” 

24 22 
Polski Związek Głuchych 

Oddział Pomorski 
„KINO BEZ BARIER - aktywne uczestnictwo  

w życiu społecznym” 

25 25 
Gdańskie Stowarzyszenie 
Inwalidów Narzadu Ruchu 

„Solidarność” 
Aktywni Razem 

 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację  
w roku 2015 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, ogłoszonego 
na podstawie Zarządzenia Nr 526/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2015 r. 

złożono 21 ofert zawierających braki formale podlegające uzupełnieniu: 
 

L.p. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu 

Braki formalne do 
uzupełnienia 

1 1 

Polskie Towarzystwo 
Latyngektomowanych 

Pomorski Oddział 
Rejonowy w Gdańsku 

Likwidacja barier  
w komunikowaniu się osób 
po amputacji krtani. Wyjazd 

integracyjny połączony  
z nauką mowy zastępczej 

- oferta nie została podpisana 
przez wszystkie osoby 
uprawnione do zaciągania 
zobowiazań 
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2 3 
Fundacja „Pomóż Mi 

Żyć” 
„Doganiamy rówieśników 

2015” 

- strony oferty nie są 
parafowane, 

- brak oświadczenia 
wskazanego w pkt 4.1 
szczegółowych warunków 
konkursu, 

- brak dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje 
kadry, wskazanych w pkt 5.7 
szczegółowych warunków 
konkursu 

3 4a 
Gdańsk Fundacja 
Terapii i Rozwoju 

Piszemy razem książkę 
- strony oferty nie są 

parafowane 

4 4c 
Gdańsk Fundacja 
Terapii i Rozwoju 

Rozmawiam, czuję, 
wspieram 

- strony oferty nie są 
parafowane 

5 8 
Fundacja Niewidomi 

na Tandemach 

„Aktywnie wspieramy osoby 
z niepełnosprawnością  
w procesie rehabilitacji 

integracji. Cykl szkoleń dla 
członków rodzin osób 
niepełnosprawnych, 
opiekunów, kadry  

i wolontariuszy 
zamieszkujących miasto 

Gdańsk” 

- strony oferty nie są 
parafowane 

6 11 
Stowarzyszenie „Inne 

jest Piękne” 
„Samodzielni dzięki sztuce” 

- brak dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje 
kadry, wskazanych w pkt 5.7 
szczegółowych warunków 
konkursu 

7 12 
Stowarzyszenie „Inne 

jest Piękne” 
„Ze swobodą po Gdańsku II” 

- brak dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje 
kadry, wskazanych w pkt 5.7 
szczegółowych warunków 
konkursu 

8 13 
Projekt Pełni 

Szczęścia 

„Arteplastyka - twórczy 
rozwój osób 

niepełnosprawnych” 

- strony oferty nie są 
parafowane, 

- oferent nie wypełnił 
oświadczenia zawartego  
w części końcowej oferty 

9 14 
Projekt Pełni 

Szczęścia 

„Dogonić społeczeństwo 
informacyjne - stanowiska 
komputerowo internetowe  
i warsztat komputerowo - 

internetowy dla osób 
niepełnosprawnych” 

- strony oferty nie są 
parafowane, 

- oferent nie wypełnił 
oświadczenia zawartego  
w części końcowej oferty, 

10 15 
Projekt Pełni 

Szczęścia 

„HAND MADE DLA 
KAŻDEGO - poprzez rozwój 

twórczy do aktywizacji 
społecznych kobiet  

i mężczyzn” 

- strony oferty nie są 
parafowane, 

- oferent nie wypełnił 
oświadczenia zawartego  
w części końcowej oferty, 

 



 

 

Strona 4 z 5 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

11 17 

Polskie Towarzystwo 
Stwardnienia 

Rozsianego Oddział 
Pomorski 

Pomagamy osobom 
niepełnosprawnym  

w dążeniu do 
samodzielności - 

rehabilitacja społeczna 

- nie wskazano nr zadania 
wiodącego, którego dotyczy 
oferta, 

- strony oferty nie są 
parafowane, 

- oferent nie wypełnił 
oświadczenia zawartego  
w części końcowej oferty, 

- brak wymaganego 
oświadczenia wskazanego  
w pkt 4.2 szczegółowych 
warunków konkursu, 

- oferta nie została podpisana 
przez wszystkie osoby 
uprawnione do zaciągania 
zobowiazań 

12 23 
Fundacja „Sprawni 

Inaczej” 
„A może drugie 
słuchowisko?” 

- brak dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje 
kadry, wskazanych w pkt 5.7 
szczegółowych warunków 
konkursu 

13 27 
Ambasada 
Aktywności 

Zawody Nordic Walking 

- strony oferty nie są 
parafowane, 

- oferent nie wypełnił 
oświadczenia zawartego  
w części końcowej oferty 

14 28 

Polskie 
Stowarzyszenie 

Sportu 
Powszechnego 

Festyn sportowo-
rekreacyjny 

- strony oferty nie są 
parafowane 

15 29 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób 

Potrzebujących 
„Światło i Cienie” 

Zajecia plastyczne jako 
rehabilitacja 

- strony oferty nie są 
parafowane, 

- oferent nie wypełnił 
oświadczenia zawartego  
w części końcowej oferty, 

- brak podpisów osób 
składających  oświadczenie 
wskazane w pkt 4.2 
szczegółowych warunków 
konkursu 

16 32 

Stowarzyszenie 
Opieki nad Młodzieżą 

i Dziećmi 
Niepełnosprawnymi 

„Promyczek” 

„Od dłoni do Olimipii - 
pozalekcyjne zajęcia 

rehabilitacji dla 
niepełnoletnich Gdańszczan 
z niepełnosprawnościami” 

- brak wymaganego 
oświadczenia wskazanego  
w pkt 4.2 szczegółowych 
warunków konkursu, 

- brak dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje 
kadry, wskazanych w pkt 5.7 
szczegółowych warunków 
konkursu 

17 33 

Centrum Ochotników 
Cierpienia 

Archidiecezji 
Gdańskiej 

Integracyjne spotkanie osób 
niepełnosprawnych przy 
ognisku w Mirachowie 

- oferent nie wypełnił 
oświadczenia zawartego  
w części końcowej oferty 



 

 

Strona 5 z 5 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

18 39 
Caritas Archidiecezji 

Gdańskiej 

„Szkolenia dla pracowników, 
wolontariuszy, instytucji  

i organizacji pozarządowych 
wspierających starsze 

osoby niepełnosprawne” 

- oferent nie wskazał zadania, 
którego dotyczy oferta, 

- brak wymaganego 
oświadczenia wskazanego  
w pkt 4.2 szczegółowych 
warunków konkursu 

19 40 
Stowarzyszenie 

Aktywnych na Pomoc 

Ruszamy w Polskę! - 
wycieczka krajoznawcza dla 

osób niepełnosprawnych 
mieszkańców Gdańska 

opatrzona prowadzonym 
blogiem internetowym 

- ofertent nie wskazał którego 
zadania dotyczy oferta, 

- brak wymaganego 
oświadczenia wskazanego  
w pkt 4.2 szczegółowych 
warunków konkursu, 

- brak dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje 
kadry, wskazanych w pkt 5.7 
szczegółowych warunków 
konkursu 

20 44 
Fundacja Inicjatyw 

Społeczno-
Kulturalnych FORUM 

Wyjście ze smugi cienia 

- brak wymaganego 
oświadczenia wskazanego  
w pkt 4.2 szczegółowych 
warunków konkursu 

21 45 
Towarzystwo Pomocy 
Głuchoniewidomym 

My też chcemy poznać oraz 
pokazać piękno i historię 

naszego Gdańska 

- strony oferty nie sa 
parafowane, 

- brak dowodu uiszczenia 
opłaty skarbowej za wydanie 
pełnomocnictwa do działania 
w imieniu oferenta 

 
Organizacje, których oferty posiadają braki formalne, zobowiązane są do ich 

uzupełnienia w ciągu 3 dni, tj. do dnia 21 maja 2015 roku do godziny 15:30. Przekroczenie 
tego terminu skutkuje odrzuceniem oferty pod względem formalnym. 
Uzupełnienia można dokonać w budynku przy ul. Leczkowa 1A w Gdańsku, w pokoju  
nr 216 (tel. 58 342-31-58). 

 
W odpowiedzi na ww. ogłoszenie złożono 1 ofertę zawierającą braki formalne  

niepodlegające uzupełnieniu lub niespełniającą warunków konkursu. 
 

L.p. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu Przyczyna odrzucenia oferty 

1 41 Fundacja Bowke 

Historia migawką malowana - 
warsztaty edukacyjno – 

historyczno - artystyczne 
aktywizujące społecznie 
osoby niepełnosprawne 

Oferta nie spełnia warunków 
uczestnictwa w konkursie 

(działalność statutowa 
organizacji nie obejmuje 

wsparcia i pomocy osobom 
niepełnosprawnym) 

 


