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Wykaz ofert złożonych elektronicznie w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022 
zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, 
mieszkańców Gdańska, zgodnie z zarządzeniem Nr 618/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 
5 kwietnia 2022 r. 

 
 
Organizator konkursu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku  

ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk 

 
 
 

Wykaz ofert wraz z informacją o wynikach oceny formalnej 
 
 

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami dofinansowane ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Termin realizacji zadań: maj 2022 r. - grudzień 2022 r. 

Kwota przeznaczona na zadanie 800 000,00 zł 

  

Lp. Tytuł oferty/ Oferent Wynik oceny 

1. 
Hand Made dla każdego - twórczy rozwój osób 

niepełnosprawnych 
Projekt Pełni Szczęścia 

Pozytywna 

2. Ja te ż mogę - ja też potrafię 
Projekt Pełni Szczęścia 

Pozytywna 

3. Usprawnianie przez pływanie 
Fundacja „Sport na Zdrowie” 

Pozytywna 

4. 
Bliżej do siebie i innych - terapia dla dzieci i młodzieży 

z niepełnosprawnościami 
Fundacja na rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE 

Pozytywna 

5. Gdańsk Klub "Samosia" 
Gdańska Fundacja Pomocy Prawno-Psychologicznej 

Pozytywna 

6. 

"Wsparcie w zdrowieniu" Poradnictwo specjalistyczne dla 
osób niepełnosprawnych cierpiących z powodu zaburzeń 

psychicznych 
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi 

„Przyjazna Dłoń" 

Pozytywna 

7. 

"Przyjazna Dłoń odwiedza Kraków" Wyjazd  
turystyczno - rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych 

chorujacych psychicznie 
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi 

„Przyjazna Dłoń” 

Pozytywna 

8. 

"Tu i Teraz" - spotkania edukacyjne z elementami terapii 
integrujące społeczność dzieci z niepełnosprawnością 

oraz ich rodzin 
Fundacja na rzecz Dzieci Chorych, Niepełnosprawnych 

i Potrzebujących Pomocy Wyspa Skarbów 

Pozytywna 

9. Od Morza do Tatr 
Fundacja Marcus 

Pozytywna 

10. Szkolenie wolontariuszy Stowarzyszenia "Okno Na Świat" 
Stowarzyszenie Okno Na Świat 

Do poprawy 

− wymagane załączniki do realizacji zadania 
(nieprawidłowo podpisane oświadczania). 

11. Nowoczesne technologie drogą do niezależnego życia 
Fundacja im. Helen Keller 

Pozytywna 

12. W SERCU CIĄGLE MAJ - Arteterapia 2022- KONTYNUACJA 
Gdańskie Stowarzyszenie „Jaś i Małgosia” 

Do poprawy 

− wymagane załączniki do realizacji zadania 
(nieprawidłowo podpisane oświadczania). 
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13. 
Wyspecjalizowany Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej - rozszerzenie 
Fundacja Mocarzy 

Do poprawy 

− wymagane załączniki do realizacji zadania 
(nieprawidłowo podpisane oświadczania). 

14. Razem o niepełnosprawności 
Fundacja Czeka Na Nas Świat  

Pozytywna 

15. Oen-Enter kontynuacja 
„BURSZTYNOWE SERCE” 

Pozytywna 

16. 
NIE NIEPEŁNOSPRAWNI POPRZEZ SZTUKĘ - 

KONTYNUACJA-2022 
Fundacja Kultury Fotograficznej „Fotografia Bez Granic” 

Do poprawy 

− wymagane załączniki do realizacji zadania 
(nieprawidłowe oświadczenie Oferenta o tym, iż nie otrzymał 

w 2022 r. dofinansowania ze środków PFRON oraz…). 

17. Gdańskie Okno Na Świat - Razem możemy więcej - 2022 
Stowarzyszenie Okno Na Świat 

Do poprawy 

− wymagane załączniki do realizacji zadania 
(nieprawidłowo podpisane oświadczania). 

18. Gdańskie Okno Na Świat Dźwięków - 2022 
Stowarzyszenie Okno Na Świat 

Do poprawy 

− wymagane załączniki do realizacji zadania 
(nieprawidłowo podpisane oświadczania). 

19. 
prowadzenie rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych 

więźniów w Areszcie Śledczym w Grańsku 
Stowarzyszenie POSTIS 

Pozytywna 

20. 

Ruszamy w Polskę! Weekend w Krynicy Morskiej dla 20 
osób niepełnosprawnych mieszkańców Gdańska, 
opatrzona prowadzonym blogiem internetowym. 

Stowarzyszenie Aktywnych Na Pomoc 

Pozytywna 

21. 
Robię, co Mogę, by Cieszyć się Życiem. Rehabilitacja 

Społeczna Osób z Niepełnosprawnością. 
Fundacja Hospicyjna 

Pozytywna 

22. 
„Obrazy widziane trzecim okiem” dostępne dla 

mieszkańców Gdańska 
Fundacja Szansa dla Niewidomych 

Do poprawy 

− brak „Potwierdzenie złożenia oferty” w wersji 
papierowej w terminie i miejscu określonym 
w ogłoszeniu o konkursie. 

23. 
"Śladami Mikołaja Kopernika i solanki" - wycieczka Toruń - 

Ciechocinek 
Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski 

Pozytywna 

24. 

Wyjazd rekreacyjno – turystyczny na 3 -dniową wycieczkę 
WARSZAWA -MIASTO KONTRASTÓW, dla 20 osób 

z orzeczoną niepełnosprawnością w terminie *: 12.07-14.07 
2022 r (* termin może ulec zmianie, ze względu na 

pandemię) 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd 

Główny w Warszawie- Oddział Okręgowy Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gdańsku 

Negatywna 
(Oferta została złożona przez nieuprawniony podmiot) 

25. 
Razem raźniej 4 

Stowarzyszenie dla Osób z Chorobą Parkinsona i Chorobami 
Zwyrodnieniowymi Mózgu oraz Opiekunów Park On 

Pozytywna 

26. 
"Mimo wszystko" wśród Seniorów na Strzyży aktywnie 

i radośnie. 
KLUB PRZYJACIÓŁ STRZYŻY 

Do poprawy 

− „Potwierdzenie złożenia oferty” nie zostało czytelnie 
podpisane przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu 
oferenta lub ustanowionego pełnomocnika, zgodnie 
z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego 
osobowość prawną, 

− wymagane załączniki do realizacji zadania 
(nieprawidłowo podpisane oświadczania). 

27. 

Muzyka w moim sercu. Muzykoterapia w rehabilitacji i 
rozwijaniu kompetencji osób z niepełnosprawnościam . 

Gdańsk 2022 
Fundacja „BORYNA”. Centrum Terapii Dźwiękiem i Muzyką. 

Pozytywna 

28. Aktywni niewidomi. 
Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski 

Pozytywna 
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29. 
Pomorska Farma Życia-specjalistyczne wsparcie dla 

dorosłych osób z autyzmem i ich rodzinom 
Fundacja „Pomóż Mi Żyć” 

Pozytywna 

30. 

„RAZEM”- działania zapewniające osobom z autyzmem 
i zaburzeniami pokrewnymi specjalistyczną pomoc 

w integracji ze środowiskiem. 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 

Pozytywna 

31. 

RAZEM SPRAWNIEJ - organizacja grup wsparcia dla 
młodzieży i dorosłych osób z zaburzeniem ze spektrum 

autyzmu - edycja 2022 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 

Pozytywna 

32. 
„ŻYĆ Z AUTYZMEM – organizacja grup wsparcia dla 
rodziców/opiekunów osób z autyzmem”- edycja 2022 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 

Pozytywna 

33. "Głusi w Kulturze" 
Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski 

Pozytywna 

34. 

Fundacja Instytut Białowieski 
Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy 

Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 
www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl 

www.ForestFestival.Eu 

Do poprawy 

− brak „Potwierdzenie złożenia oferty” w wersji 
papierowej w terminie i miejscu określonym 
w ogłoszeniu o konkursie, 

− wymagane załączniki do realizacji zadania 
(załączano nieprawidłowe załączniki). 

 

Organizacje, których oferty posiadają braki formalne podlegające uzupełnieniu, wzywa się do ich uzupełnienia do 
dnia 11 maja 2022 r. 

Uwaga: Dokument „Potwierdzenie złożenia oferty” (zawierające sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną 
oferty złożonej w systemie elektronicznym Witkac.pl) opieczętowany i podpisany przez osoby upoważnione do 
składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/bądź innym rejestrem lub 
których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw) należy dostarczyć w terminie do 11 maja 2022 r. do 
kancelarii Organizatora konkursu na adres: 80-432 Gdańsk ul. Konrada Leczkowa 1A w poniedziałek, czwartek 
w godzinach od 7.30 do 15.30, w środę od 8.00 do 17.00, w piątek od 7.30 do 14.30 lub przesłać za pośrednictwem 
poczty lub poczty kurierskiej na ww. adres (decyduje data wpływu do MOPR w Gdańsku). 


