
Zarządzenie Nr 900/16 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 17 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań  

z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, zm.: z 2015 r. poz. 1045; poz. 1890), art. 36 ustawy z dnia  

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. 2011 r. Nr 127, poz. 721,  

zm.: z 2011 r. Nr 171, poz. 1016; Nr 209, poz. 1243; Nr 209, poz. 1244; Nr 291, poz. 1707, zm.: z 2012 r. poz. 986; poz. 1456, zm.: z 2013 r. 
poz. 73; poz. 675; poz. 1446; poz. 1645, zm.: z:2014 r. poz. 598; poz. 877; poz. 1457; poz. 1873, zm.: z: 2015 r. poz. 493;, poz. 1240;  

poz. 1273; poz. 1359, zm.: z 2016 r. poz. 195), w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239, zm.: z 2016 r. poz. 395) 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań  

z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, ogłoszonego na podstawie 

Zarządzenia Nr 619/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2016 r., w oparciu  

o wyniki prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 755/16 Prezydenta Miasta 

Gdańska z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu 

opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku 

zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 

 

§ 2 

 

Do realizacji zadań Miasta Gdańska z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych wybrano podmioty uprawnione i przyznano kwoty dotacji na realizację 

zadań w 2016 r.: 

 

L.p. Nazwa oferenta Tytuł projektu 
Termin 

realizacji 

Przyznana kwota 

dotacji [zł] 

1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego 

wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - 

aktywizujących społecznie te osoby; 

1 
Projekt Pełni 

Szczęścia 
HAND MADE dla każdego 

01.07.2016 

– 

16.12.2016 

9 000 

2 

Gdańskie 

Stowarzyszenie 

Epileptyków 

Zajęcia edukacyjno - 

terapeutyczne „Obudź swój 

potencjał 2016 – 

kontynuacja” 

01.08.2016 

– 

16.12.2016 

10 000 

3 

Polskie Towarzystwo 

Stwardnienia 

Rozsianego Oddział 

Pomorski 

„Bądź aktywny – bądź 

niezależny” – wsparcie 

aktywizacji społecznej osób 

niepełnosprawnych 

07. 2016 – 

12.2016 
10 000 



4 
Stowarzyszenie 

„Wspólnota Serc” 

„Ludźmi jesteśmy wiec 

wszystko co ludzkie nie 

powinno być nam obce” 

01.07.2016 

– 

15.12.2016 

10 000 

5 

Stowarzyszenie 

Przedsiębiorczości  

i Rehabilitacji  

Akademia kompetencji 

społecznych i nie tylko - 

kontynuacja 

01.07.2016 

– 

15.12.2016 

9 000 

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 
Fundacja Otwarty 

Świat dla Wszystkich 

Aktywnie wspieramy osoby 

z niepełnosprawnością  

w procesie rehabilitacji  

i integracji. Cykl szkoleń dla 

członków rodzin osób 

niepełnosprawnych, 

opiekunów, kadry  

i wolontariuszy 

zamieszkujących miasto 

Gdańsk 

01.09.2016 

– 

30.11.2016 

5 000 

4. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: 

mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych  

do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, 

a) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób  

z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością 

intelektualną, 

b) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem  

i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych 

środowiskach; 

7 

Polskie Towarzystwo 

Laryngektomowanych 

Pomorski Oddział 

Rejonowy w Gdańsku 

Likwidacja barier  

w komunikowaniu się osób 

po amputacji krtani. Wyjazd 

integracyjny połączony  

z nauką mowy zastępczej 

30.08.2016 

– 

30.09.2016 

6 430 

8 

Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom 

Autystycznym 

„Żyć razem” – intensywne 

treningi mieszkalnictwa dla 

dorosłych osób z autyzmem 

z Gminy Miasta Gdańska 

16.09.2016 

– 

16.12.2016 

41 250 

9 
Fundacja im. Helen 

Keller 

„Świadomy obywatel – 

szansa dla 

niepełnosprawnych” 

01.08.2016 

-

30.11.2016 

9 000 



10 
Gdańsk Fundacja 

Terapii i Rozwoju 
Napiszemy razem książkę 

01.08.2016 

– 

16.12.2016 

5 000 

5. Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, 

sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 

wspierających ich aktywność w tych dziedzinach; 

11 Fundacja MARCUS Od Morza do Tatr 

02.11.2016 

– 

15.12.2016 

11 000 

12 

Gdańskie 

Stowarzyszenie 

Inwalidów Narządu 

Ruchu „Solidarność” 

„Warszawa z historią  

i kulturą” 

01.07.2016 

– 

16.12.2016 

10 000 

13 

Polski Związek 

Głuchych Oddział 

Pomorski 

„Aktywność turystyczno – 

rekreacyjna osób 

niesłyszących” 

01.07.2016 

– 

30.09.2016 

4 870 

14 
Stowarzyszenie „Klub 

Przyjaciół Strzyży” 

Senior niepełnosprawny 

fizycznie – senior sprawny 

kulturalnie i turystycznie 

01.07.2016 

– 

16.12.2016 

4 200 

9. Prowadzenie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w różnych typach 

placówek; 

15 
Fundacja „Pomóż Mi 

Żyć” 

Prowadzenie wsparcia 

dziennego w formie ciągłej 

terapii i rehabilitacji 

społeczno-zawodowej dla  

5 osób z autyzmem  

i pokrewnymi zaburzeniami 

psychicznymi, całkowicie 

zależnych z Gdańska w 

„Pomorskiej Farmie Życia” 

w Miechucinie 

01.07.2016 

– 

16.12.2016 

106 250 

10. Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie  

lub wspomaganie niezależnego życia osób z zaburzeniami psychicznymi,  

w szczególności usług asystencji osobistej; 

16 
Gdańsk Spółdzielnia 

Socjalna 

Świadczenie usług 

wspierających, które mają na 

celu umożliwienie lub 

wspomaganie niezależnego 

życia dla około 30 osób  

z zaburzeniami 

psychicznymi 

01.07.2016 

– 

16.12.2016 

99 000 

 

§ 3 

 

Warunkiem zlecenia realizacji zadania i przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie 

pomiędzy Ogłaszającym konkurs a podmiotem, którego oferta została wybrana, umowy  



o realizację zadania publicznego wraz z kosztorysem rzeczowo – finansowym dostosowanym 

do kwoty przyznanej dotacji. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

 

/-/ Piotr Kowalczuk 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 


