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Nazwa konkursu: Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób  

z niepełnosprawnościami dofinansowane ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

Termin realizacji zadań: 01.06.2018 - 31.12.2018 

Kwota przeznaczona na 

zadania 

350.000,00 zł 

Wyniki oceny formalnej 

Lp. Tytuł oferty/Oferent 
Wartość 

zadania 

Kwota 

wnioskowana 
Wynik oceny 

1 
Od Morza do Tatr  

Fundacja Marcus 
30.660,00 zł 26.340,00 zł Pozytywna 

2 

Wyjazd integracyjny z nauką mowy dla osób po 

amputacji krtani, mieszkańców Gdańska.  
Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych 

Pomorski Oddział Rejonowy w Gdańsku 

12.440,00 zł 6.800,00 zł Pozytywna 

3 

"Aktywność fizyczna osób niesłyszących 

poprzez zajęcia ruchowo-rekreacyjne na 

basenie"  
Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski 

3.756,00 zł 3.474,00 zł Pozytywna 

4 

"Żywa lekcja historii - zaduma i refleksja" - 

wycieczka turystyczno-edukacyjna szlakiem 

Żuław Wiślanych.  
Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski 

4.180,00 zł 3.780,00 zł Pozytywna 

5 

Hand Made dla każdego - poprzez rozwój 

twórczy do aktywizacji społecznej kobiet i 

mężczyzn; rodzaj zadania publicznego: 

organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, 

warsztatów, grup środowiskowego wsparcia 

oraz zespołów aktywności społecznej dla osób 

niepełnosprawnych - aktywizujących społecznie 

te osoby  
Projekt Pełni Szczęścia 

60.772,00 zł 57.346,00 zł Pozytywna 

6 

„Arteplastyka – twórczy rozwój osób 

niepełnosprawnych” - warsztaty dla 

terapeutów, opiekunów, wolontariuszy  
Projekt Pełni Szczęścia 

28.790,00 zł 24.490,00 zł Pozytywna 

7 
Turystyka i rekreacja kulturalna oknem na 

świat dla niepełnosprawnych  
Klub Przyjaciół Strzyży 

8.820,00 zł 8.100,00 zł Pozytywna 

8 

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć 

dla 7 dorosłych osób ze znaczną i głęboką 

niepełnosprawnością.  
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  

w Gdańsku 

90.200,00 zł 89.000,00 zł Pozytywna 

9 

Studnia - pogłębianie wiedzy dla zwiększenia 

wsparcia  
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  

w Gdańsku 

84.740,00 zł 80.320,00 zł Pozytywna 
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10 
Męska strona mocy  
Fundacja "Sprawni Inaczej" 

27.012,00 zł 25.620,00 zł Pozytywna 

11 
„Zielony Dom" dla osób z autyzmem z gminy 

Gdańsk  
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 

30.357,00 zł 27.012,00 zł Pozytywna 

12 

1) organizowanie i prowadzenie szkoleń, 

kursów, warsztatów,  grup środowiskowego 

wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej 

dla osób z niepełnosprawnościami - 

aktywizujących społecznie te osoby  
Fundacja Kultury Fotograficznej "Fotografia Bez 

Granic" 

36.450,00 zł 27.870,00 zł 

Do poprawy - 

potwierdzenie 

statutu za 

zgodność  

z oryginałem 

13 
4A "Ruszajmy (się) po nasze zdrowie"  
Fundacja im. Helen Keller 

23.950,00 zł 19.490,00 zł 

Do poprawy - 

potwierdzenie 

statutu za 

zgodność  

z oryginałem 

14 

Jestem Polakiem, jestem niepodległy - warsztaty 

teatralne i muzyczne dla osób 

niepełnosprawnych  
Stowarzyszenie Aktywnych Na Pomoc 

20.140,00 zł 13.490,00 zł 

Do poprawy - 

potwierdzenie 

statutu za 

zgodność  

z oryginałem 

15 

Efekt Mozarta i twrórcza muzykoterapia  

w terapii i podnoszeniu kompetenci osób 

niepełnosprawnych. Gdansk 2018 
Fundacja "BORYNA". Centrum Terapii 

Dźwiękiem i Muzyką 

27.200,00 zł 20.500,00 zł 

Do poprawy - 

potwierdzenie 

statutu za 

zgodność  

z oryginałem 

16 

3-10) Rozwój usług asystenckich przez tłumaczy 

- przewodników skuteczną formą wsparcia  

w procesie aktywizacji osób głuchoniewidomych 

II  
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym 

29.590,00 zł 27.000,00 zł 

Do poprawy - 

potwierdzenie 

statutu za 

zgodność  

z oryginałem 

17 
Ekspresja w zdrowieniu II  
Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA 

18.682,00 zł 17.930,00 zł 

Do poprawy 

-uzupełnienie 

dokumentu  

o złożeniu 

oferty 

18 
Ja też potrafię być samodzielny  
Fundacja Wspierania Rozwoju "ja Też" 

10.136,00 zł 8.486,00 zł 

Do poprawy - 

potwierdzenie 

statutu za 

zgodność  

z oryginałem 

19 

Z punktu 4/4a Zajęcia 

edukacyjno-terapeutyczne ,,Obudź swój 

potencjał 2018 - kontynuacja”  
Gdańskie Stowarzyszenie Epileptyków 

20.763,20 zł 17.200,00 zł 

Do poprawy - 

potwierdzenie 

statutu za 

zgodność  

z oryginałem 

20 

REKREACJA Z HISTORIĄ - dot. rodzaju 

zadania: - 3.5 -organizowanie lokalnych, 

regionalnych i ogólnoplolskich imprez 

kulturalnych, sportowych, turystycznych  

i rekreacyjnych dla osób z 

niepełnosprawnościami wspierających ich 

15.579,00 zł 14.920,00 zł 

Do poprawy - 

potwierdzenie 

statutu za 

zgodność  

z oryginałem 
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aktywność w tych dziedzinach.  
Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu 

Ruchu "Solidarność" 

21 
"Usprawnianie przez Pływanie" rodzaj zadania 

- pkt 4, zadanie 4 a i b  
Fundacja Sport na Zdrowie 

27.280,00 zł 20.000,00 zł 

Do poprawy - 

potwierdzenie 

statutu za 

zgodność  

z oryginałem 

22 

Z punktu 4/5 ,,Aktywna jesień w GSE – 

Kontynuacja 2018 ,,Poznajemy Kaszuby – 

Wiele i okolica” XX-lecie Gdańskiego 

Stowarzyszenia Epileptyków.  
Gdańskie Stowarzyszenie Epileptyków 

46.906,47 zł 42.200,00 zł 

Do poprawy - 

potwierdzenie 

statutu za 

zgodność  

z oryginałem 

23 
"Taniec terapeutyczny - Odkrywanie swojego 

potencjału w ruchu"  
Fundacja Miejsce Tworzenia 

3.245,00 zł 2.795,00 zł 

Negatywna - 

nie wskazano 

nazwy/nr 

zadania/zadań, 

zgodnie ze 

szczegółowym

i warunkami 

konkursu 

24 
"KREATYWNI - TWÓRCZOSPRAWNI"  
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych 

"Forum" 

35.750,00 zł 31.630,00 zł 

Negatywna - 

nie wskazano 

nazwy/nr 

zadania/zadań, 

zgodnie ze 

szczegółowym

i warunkami 

konkursu 

25 

„Ruszamy w Polskę! Pięć dni w baśniowej 

Dolinie Bobru i Krainie Wygasłych Wulkanów  

z wizytą w Żywym Muzeum Ceramiki 

Bolesławiec i w Hucie Szkła Artystycznego 

Borowski.”  
Stowarzyszenie Aktywnych na pomoc 

33.630,00 zł 22.500,00 zł 

Negatywna - 

nie wskazano 

nazwy/nr 

zadania/zadań, 

zgodnie ze 

szczegółowym

i warunkami 

konkursu 

26 

POJĄĆ GŁĘBIĘ - innowacyjny model terapii  

i rehabilitacji oraz przygotowywania do wejścia 

na rynek pracy osób niepełnosprawnych 

intelektualnie i z chorobami psychicznymi.  
Spółdzielnia Socjalna "dalba" 

38.800,00 zł 30.000,00 zł 

Negatywna - 

nie wskazano 

nazwy/nr 

zadania/zadań, 

zgodnie ze 

szczegółowym

i warunkami 

konkursu 
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