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Wykaz ofert, 

które wpłynęły w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, ogłoszony na podstawie Zarządzenia  

Nr 630/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 kwietnia 2017 r. 

 

1. Oferty, które zakwalifikowano do II etapu oceny 

L.p. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu 

1 1 FUNDACJA „SPORT NA ZDROWIE” „Usprawnianie przez pływanie” 

2 4 
GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU 

„SOLIDARNOŚĆ” 
REKREACJA Z HISTORIĄ I KULTURĄ 

3 15 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW GDAŃSKA Kierunek Morze 

4 24 FUNDACJA OPARCIA SPOŁECZNEGO ALEKSANDRY FOSA EKSPRESJA W ZDROWIENIU 

5 25 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM 

ŻYĆ RAZEM - program wsparcia 

dorosłych osób z autyzmem w 

formie treningów mieszkalnictwa 

 
2. Oferty zawierające braki formalne podlegające uzupełnieniu 

L.p. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu Braki formalne do uzupełnienia 

1 2 FUNDACJA MARCUS Od Morza do Tatr 

uzupełnienie prawidłowości 

złożonych oświadczeń 

umieszczonych na końcu oferty; 

uzupełnienie dodatkowych 

dokumentów, wymaganych  

w szczegółowej specyfikacji 

zadania 

2 3 

POLSKIE TOWARZYSTWO 

LARYNGEKTOMOWANYCH 

POMORSKI ODDZIAŁ 

REJONOWY W GDAŃSKU 

Likwidacja barier  

w komunikowaniu się osób po 

amputacji krtani. 

Wyjazd integracyjny połączony  

z nauką mowy 

uzupełnienie prawidłowości 

złożonych oświadczeń 

umieszczonych na końcu oferty; 

uzupełnienie dodatkowych 

dokumentów, wymaganych  

w szczegółowej specyfikacji 

zadania 

3 5 

STOWARZYSZENIE CENTRUM 

OCHOTNIKÓW CIERPIENIA 

ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ 

Integracyjne spotkanie osób 

niepenosprawnych przy ognisku 

w Mirachowe 

uzupełnienie prawidłowości 

złożonych oświadczeń 

umieszczonych na końcu oferty; 

uzupełnienie dodatkowych 

dokumentów, wymaganych  

w szczegółowej specyfikacji 

zadania 
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L.p. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu 

Braki formalne do 

uzupełnienia 

4 6 
FUNDACJA „OTWARTY ŚWIAT 

DLA WSZYSTKICH” 

„Stawiamy na rehabilitację  

i integrację poprzez aktywne 

wsparcie osób  

z niepełnosprawnością.  

Cykl szkoleń dla członków rodzin 

osób niepełnosprawnych, 

opiekunów, kadry i wolontariuszy 

zamieszkujących miasto Gdańsk." 

uzupełnienie prawidłowości 

złożonych oświadczeń 

umieszczonych na końcu oferty 

5 7 PROJEKT PEŁNI SZCZĘŚCIA 

Hand Made dla każdego - poprzez 

rozwój twórczy do aktywizacji 

społecznej kobiet i mężczyzn 

uzupełnienie dodatkowych 

dokumentów, wymaganych  

w szczegółowej specyfikacji 

zadania 

6 8 

GDAŃSKIE 

STOWARZYSZENIE 

EPILEPTYKÓW 

Aktywna jesień w GSE - 

Kontynuacja 2017 „Poznajemy 

Kaszuby - Łubiana - Sycowa Huta” 

uzupełnienie prawidłowości 

złożonych oświadczeń 

umieszczonych na końcu oferty 

7 9 

GDAŃSKIE 

STOWARZYSZENIE 

EPILEPTYKÓW 

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne 

„Obudź swój potencjał 2017 – 

kontynuacja” 

uzupełnienie prawidłowości 

złożonych oświadczeń 

umieszczonych na końcu oferty 

8 10 

POLSKIE TOWARZYSTWO 

STWARDNIENIA 

ROZSIANEGO - ODDZIAŁ 

POMORSKI KOŁO GDAŃSK 

NASZ DOM - edukacja  

i aktywizacja społeczna „SM – OK” 

uzupełnienie dodatkowych 

dokumentów, wymaganych  

w szczegółowej specyfikacji 

zadania 

9 11 

STOWARZYSZENIE 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

I REHABILITACJI 

Akademia Tańca i Muzyki 

uzupełnienie prawidłowości 

złożonych oświadczeń 

umieszczonych na końcu oferty 

10 12 

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD 

OCIEMNIAŁYMI 

STOWARZYSZENIE 

DOBRA KONDYCJA GWARANCJĄ 

AKTYWNOŚCI DNIA 

CODZIENNEGO 

dokument potwierdzający 

upoważnienie do działania  

w imieniu oferenta; 

uzupełnienie dodatkowych 

dokumentów, wymaganych  

w szczegółowej specyfikacji 

zadania 

11 13 

POLSKIE STOWARZYSZENIE 

NA RZECZ OSÓB  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ KOŁO  

W GDAŃSKU 

Wiem co jem 

uzupełnienie prawidłowości 

złożonych oświadczeń 

umieszczonych na końcu oferty; 

uzupełnienie dodatkowych 

dokumentów, wymaganych  

w szczegółowej specyfikacji 

zadania 

12 16 
TOWARZYSTWO POMOCY 

GŁUCHONIEWIDOMYM 

Rozwój usług asystenckich przez 

tłumaczy-przewodników 

skuteczną formą wsparcia  

w procesie aktywizacji osób 

głuchoniewidomych 

uzupełnienie dodatkowych 

dokumentów, wymaganych  

w szczegółowej specyfikacji 

zadania; 

uzupełnienie zakresu prowadzonej 

odpłatnej/nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego 
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L.p. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu 

Braki formalne do 

uzupełnienia 

13 17 
FUNDACJA IM. HELEN 

KELLER 
Sztuka Pełnosprawna 

uzupełnienie prawidłowości 

złożonych oświadczeń 

umieszczonych na końcu oferty 

14 18 

STOWARZYSZENIE 

ORGANIZACJI OBOZÓW 

„CIECIORKA” 

„Warsztaty u Agaty” 

uzupełnienie prawidłowości 

złożonych oświadczeń 

umieszczonych na końcu oferty 

15 19 
FUNDACJA SZANSA DLA 

NIEWIDOMYCH 

e-Niewidomi. Aktywizujące 

szkolenie tyfloinformatyczne 

uzupełnienie dokumentu 

potwierdzającego upoważnienia; 

uzupełnienie prawidłowości 

złożonych oświadczeń 

umieszczonych na końcu oferty 

16 20 
FUNDACJA SZANSA DLA 

NIEWIDOMYCH 

Otwórz oczy - Zobacz więcej! 

Konferencja tyflorehabilitacyjna 

upowszechniająca wiedzę  

o niepełnosprawności wzroku 

oraz sposobach jej niwelowania 

uzupełnienie dokumentu 

potwierdzającego upoważnienia; 

uzupełnienie dodatkowych 

dokumentów, wymaganych  

w szczegółowej specyfikacji 

zadania 

17 21 
POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH 

ODDZIAŁ POMORSKI 

„Niesłyszący i aktywni” - spacer po 

zdrowie. 

uzupełnienie dodatkowych 

dokumentów, wymaganych  

w szczegółowej specyfikacji 

zadania 

18 22 
POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH 

ODDZIAŁ POMORSKI 

„Ceramika wczoraj a dziś” - 

wycieczka turystyczno-

rekreacyjna. 

uzupełnienie prawidłowości 

złożonych oświadczeń 

umieszczonych na końcu oferty; 

uzupełnienie dodatkowych 

dokumentów, wymaganych  

w szczegółowej specyfikacji 

zadania 

19 23 
STOWARZYSZENIE 

AKTYWNYCH NA POMOC 

CENTRUM POMOCY DLA 

TERAPEUTÓW I OPIEKUNÓW 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

uzupełnienie prawidłowości 

złożonych oświadczeń 

umieszczonych na końcu oferty; 

uzupełnienie dodatkowych 

dokumentów, wymaganych  

w szczegółowej specyfikacji 

zadania 

20 27 
FUNDACJA WSPIERANIA 

ROZWOJU „JA TEŻ” 
Ja i ty - nasz dialog 

uzupełnienie brakujących 

podpisów; 

uzupełnienie prawidłowości 

złożonych oświadczeń 

umieszczonych na końcu oferty; 

uzupełnienie dodatkowych 

dokumentów, wymaganych  

w szczegółowej specyfikacji 

zadania 

21 28 
FUNDACJA WSPIERANIA 

ROZWOJU „JA TEŻ” 
Droga do samodzielności 

uzupełnienie brakujących 

podpisów; 

uzupełnienie dodatkowych 

dokumentów, wymaganych  

w szczegółowej specyfikacji 

zadania 
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L.p. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu 

Braki formalne 

do uzupełnienia 

22 29 
FUNDACJA „SPRAWNI 

INACZEJ” 

Porzuć schematy, nie ludzi. Let's 

make it happen'ing 

uzupełnienie brakujących 

podpisów; 

uzupełnienie dodatkowych 

dokumentów, wymaganych  

w szczegółowej specyfikacji 

zadania 

23 30 
FUNDACJA „SPRAWNI 

INACZEJ” 
Kobieca strona mocy 

uzupełnienie brakujących 

podpisów; 

uzupełnienie dodatkowych 

dokumentów, wymaganych  

w szczegółowej specyfikacji 

zadania 

 

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

w ciągu 3 dni roboczych, tj. do dnia 15 maja 2017 roku do godziny 15:30. Przekroczenie tego 

terminu skutkuje odrzuceniem oferty pod względem formalnym. 

Uzupełnienia można dokonać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku  

ul. K. Leczkowa 1A, pokój nr 216 (tel. 58 342-31-58). 

 
3. Oferty niespełniające warunków konkursu lub zawierające braki formalne  

nie podlegające uzupełnieniu 

L.p. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu 

Braki formalne powodujące 

odrzucenie 

1 14 

POLSKIE STOWARZYSZENIE 

NA RZECZ OSÓB  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ KOŁO  

W GDAŃSKU 

Kierunek samodzielność 

oferta nie spełnia szczegółowych 

warunków konkursu, brak 

wymaganego minimalnego 

finansowego wkładu własnego 

2 26 
GDAŃSKA FUNDACJA 

TERAPII I ROZWOJU 
Pełnosprawni w pisaniu 

oferta nie została złożona na 

formularzu będącym załącznikiem 

do zarządzenia 

 


