
ZARZĄDZENIE NR 869/18
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, zm.: poz. 2232, zm.: z 2018 r. poz. 130), art. 92 ust. 1 pkt 2 
i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1868, zm.: z 2018 r. poz. 130), art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 511) 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, zm.: poz. 650), zarządza 
się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku 
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, ogłoszonego na 
podstawie zarządzenia Nr 553/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 kwietnia 2018 r., 
w oparciu o wyniki prac Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Nr 775/18 
Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 maja 2018 r.

§ 2. W oparciu o wyniki prac Komisji wybrano podmioty uprawnione i przyznano 
kwotę dotacji na realizację w roku 2018 zadań:

Lp. Nazwa oferenta Tytuł projektu kwota dotacji 
w roku 2018

3. 1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego 
wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób 

z niepełnosprawnościami - aktywizujących społecznie te osoby

1
Fundacja Kultury 

Fotograficznej „Fotografia 
Bez Granic”

1) organizowanie i prowadzenie 
szkoleń, kursów, warsztatów, grup 

środowiskowego wsparcia oraz 
zespołów aktywności społecznej dla 

osób z niepełnosprawnościami
- aktywizujących społecznie

te osoby;

22.000,00

2 Fundacja „Sprawni Inaczej” Męska strona mocy 10.000,00

3 Projekt Pełni Szczęścia

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

20.000,00

3. 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin 
osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio 

zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób 
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z niepełnosprawnościami w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania 
ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, 

podnoszenia umiejętności pracy z osobami z niepełnosprawnościami, 
w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

4 Projekt Pełni Szczęścia

„Arteplastyka – twórczy rozwój osób 
niepełnosprawnych” - warsztaty dla 

terapeutów, opiekunów, 
wolontariuszy

10.000,00

5

Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób

z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło

w Gdańsku

Studnia - pogłębianie wiedzy dla 
zwiększenia wsparcia 42.000,00

3. 4. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu: 
a) nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego 

funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, 
b) rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób 

z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, 
c) usprawnianie i wspieranie funkcjonowania osób z autyzmem 

i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych 
środowiskach

6

Polskie Towarzystwo 
Laryngektomowanych 

Pomorski Oddział 
Rejonowy w Gdańsku

Wyjazd integracyjny z nauką mowy 
dla osób po amputacji krtani, 

mieszkańców Gdańska
6.800,00

7

Polskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób

z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło

w Gdańsku

Prowadzenie grupowych
i indywidualnych zajęć dla

7 dorosłych osób ze znaczną
i głęboką niepełnosprawnością.

82.000,00

8 Fundacja „Sport na 
Zdrowie”

„Usprawnianie przez Pływanie” 
rodzaj zadania - pkt 4, zadanie 4 a i b 15.800,00

9 Gdańskie Stowarzyszenie 
Epileptyków

Z punktu 4/4a Zajęcia edukacyjno-
terapeutyczne ,,Obudź swój potencjał 

2018 - kontynuacja”
15.400,00

10 Fundacja im. Helen Keller 4A „Ruszajmy (się) po nasze 
zdrowie” 13.830,00

3. 5. Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, 
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami 

wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
11 Fundacja Marcus Od Morza do Tatr 20.160,00

12
Gdańskie Stowarzyszenie 
Inwalidów Narządu Ruchu 

„Solidarność”

REKREACJA Z HISTORIĄ -
dot. rodzaju zadania: -

3.5 - organizowanie lokalnych, 
regionalnych i ogólnopolskich imprez 

kulturalnych, sportowych, 
turystycznych i rekreacyjnych dla 

osób z niepełnosprawnościami 
wspierających ich aktywność w tych 

dziedzinach.

8.618,00
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13 Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Autystycznym

„Zielony Dom” dla osób z autyzmem 
z gminy Gdańsk 27.012,00

14 Gdańskie Stowarzyszenie 
Epileptyków

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

2018 Poznajemy Kaszuby – Wiele
i okolica ” XX-lecie Gdańskiego 

Stowarzyszenia Epileptyków.

25.600,00

15 Polski Związek Głuchych 
Oddział Pomorski

„Żywa lekcja historii - zaduma
i refleksja” - wycieczka turystyczno-

edukacyjna szlakiem Żuław 
Wiślanych.

3.780,00

3. 10. Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub 
wspomaganie niezależnego życia osób z niepełnosprawnością, w szczególności usług 

asystencji osobistej

16 Towarzystwo Pomocy 
Głuchoniewidomym

3-10) Rozwój usług asystenckich 
przez tłumaczy-przewodników 

skuteczną formą wsparcia w procesie 
aktywizacji osób głuchoniewidomych 

II

27.000,00

§ 3. Warunkiem zlecenia realizacji zadań 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
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