Uchwała N, .ł.ł.::.... l 2o:r2
Zarzqdu Województwa o po lski ego
.......... 20 L2 r.
z d n ia .....?.€ , ...,n.Q4..*'
w sprawie rozstrzygnięcia otwaftego konkursu ofeft i udzie|enia dotacji
dla fundacji i organizacji pozarz4dowych na realizację w 2oL2 roku zadań
ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych
Na podstawieaft. 35 ust. 1 pkt. B oraz aft. 36 ust. 2, ust. 3 ustawyz dnia
27 sierpnia1997 r. o rehabi|itacji
zawodoweji społecznej
oraz zatrudnianiuosób
(Dz' U. z f}LI r. Nr L27, poz,72I z późn.zm.) orazart. 41 ust.
niepełnosprawnych
2 pkt. 1 oraz aft. 56 ust.Z ustawy z dnia 5 czen^/ca1998 r. o samorządzie
województwa(Dz. U. 2001 r. Nr I42, poz. 1590z późn.zm,),w związkuz uchwałą
SejmikuWojewództwaopo|skiegoNr )0/IIl22Bl20I2z dnia 24 kwietnia2012 roku
w sprawie okreś|enia
zadań z zakresu rehabi|itacjizawodoweji społecznejosób
niepełnosprawnych
i wysokościśrodkówPFRON przeznaczonychna te zadania,
przypadających
wedługa|gorytmuw 20t2 roku dla Województwaopo|skiegooraz
W związku z uchwałąNr ft75l20I2 ZarząduWojewództwaopolskiegoz dnia
w 2012 roku otwartegokonkursuofeft
30 kwietnia20L2 roku w sprawieogłoszenia
d|a fundacji i organizacjipozarządovvych
na rea|izacjęzadań ze środkówPFRON
z zakresu rehabiIitacjizawodowej i społecznejosób niepełnosprawnych
oraz
powołaniakomisji konkursowejdo spraw opiniowaniai wyboru złoŻonychofert,
ZarządWojewództwaopolskiegouchwalaco następuje:

s1
1 , Dokonujesię wyboru podmiotówwyłonionychW otwartym konkursieofert,

przez Komisję KonkursowąpowołanąprZY Regiona|nym
zarekomendowanych
ośrodkuPo|itykiSpołeczneji udzie|asię dotacjize środkówPFRON w łącznej
wysokości202.640|00 zł (słownie:dwieściedwa Ęsiące sześćset
czterdzieści
złotych00/100)'zgodniez załącznikiem
do niniejszejuchwały.
2 . Szczegółowezasady rea|izacjizadan oraz sposób ich roz|iczeniazostaną
okreś|one
W umowacho powiezenierea|izacji
zadaniapublicznego.

s2
Do podpisania
umów, o którychmowaW 5 1 ust. 2, W imieniuWojewództwa
- Dyrektora
opo|skiegoupoważnia
się AdamaRózyckiego
Regiona|nego
ośrodka
Po|iĘkiSpołecznej
w opolu.

s3
Wykonanieuchwałypowieza się DyreKorowi DepartamentuZdrowiai Po|ityki
Społecznej
UaęduMarszałkowskiego
Województwa
opo|skiego.

54
wchodzi
w życie
z dniempodjęcia.
Uchwała

1.
2.
3.
4. B. Kamińska
5 . A. Konopka

i,(J-'l',,,.,'.'
Załącznik
douchwaĘ,,
1zotz

Województwa
opo|skiego
Zarządu
.......2012roku
Zdnia..(5...^!*
UchwałąNr
Wykazpodmiotów,ktorezłozyĘofeĘ w ramach otwaftegokonkursuofertogłoszonego
2l75l201z ZarząduWojewództwaopo|skiegoz dnia 30 kwietniaf}tfr. w sprawie ogłoszenia
zadań
na rea|izację
w 20L2 roku otwaftegokonkursuofert d|a fundacjii organizacjipozarządowych
ze środkówPFRON z zakresu rehabi|itacjizawodoweji społecznejosób niepełnosprawnych
iwyboruzłożonych
ofet.
komisjikonkursowej
do sprawopiniowania
oraz powołania
Spełniająwymogi formalne i zostały rozpatzone pozytywnie:
Lp.

Wnioskodawca

Rodzaj inazwa
zadania publicznego

1

FundacjaDomRodzinnej
Rehabilitacji
Dzieci
Mózgowym
z Porażeniem
w Opolu, 45-724Opole,
1
ul. Szymanowskieqo
Stowarzyszenie,,BARI
ERY"
w lzbicku,Ą7-180lzbicko,
ul. Powstańców
S|askich
4
WojewódzkieTowazystwo
Walkiz Kalectwem,45-023
Opole,ul. Sw. Wojciecha5

grupowychi indywidua|nych
zajęć
Prowadzenie
(...)pn','Akademia
dorosłości''

f

3

4

5

6

7

8

grupowychi indywidua|nych
Prowadzenie
zajęć
(.'.)pn' ',Zamieniam
żałosne
mi|czenie
na radosnemówienie'.
Promowanie
aktywności
osób
niepełnosprawnych
w różnychdziedzinach
życia
pn.''Marszpo
i zawodowego
społecznego
- opo|e2012'.
zdrowie- Aktvwność
i inteoracia
prowadzenie
Rodzin
i
Stowaayszenie
organizowanie
szko|eń,kursówi
warsztatówd|aczłonkówrodzinosób
i Przyjaciółosób
z Zabuaeniami
niepełnosprawnych,
opiekunów,kadry
Psychicznymi,,Nadzieja" i wo|ontariuszy
bezpośrednio
zaangażowanych
w Kluczborku,46-200 W procesrehabi|itacji
zawodowej|ubspołecznej
pn. ..NoWe
Kluczbork,
ul. Zamkowa6
osobniepełnosprawnych
umieietności'
nowemoż|iwości.'
Stowarzyszenie
Na Rzecz
organizowaniei prowadzenieszko|eń,kursow,
AuĘmu ,,Ueymysię zyć
warsztatów,grup środowiskowego
wsparcia
razem"w Opolu,45-256
orazzespołów
aĘwnościspołecznej
d|aosób
- aktywizujących
Opole,ul.J. Bytnara
niepełnosprawnych
zawodowo
Rudego2
i społecznie
te osobypn. ..Wyjazdowe
Warsztaty
- terapiaosób z autyzmem
terapeutyczne
i wsoarcieich rodzin"
Po|skiZwiązek
Emefiów,
Organizowanie
lokalnych,
regionalnych
Rencistów
iInwa|idów
i ogó|nopo|skich
imprezku|tura|nych,
Zarządokręgowy
spoftowych.turyĘcznych i rekreacyjnych
d|a
w Opolu,45-054
Opole,
osób niepełnosprawnych
wspierających
ich
pn.,'Swiatowy
ul.Grunwaldzka
1
aktywność
w Ęch dziedzinach
DzieńInwa|idy2012 Wspierajmy
osoby
niepełnosprawne
w pełnieniu
ró|społecznych
i oosoodarczvch"
Stowarzyszenie
na Rzecz
Organizowanie
lokalnych,
regionalnych
RozwojuEdukacjii
i ogó|nopo|skich
imprezku|tura|nych,
RehabiIitacji
osób
spoftowych.turysĘcznychi rekreacyjnych
d|a
Niepełnosprawnych
w
osób niepełnosprawnych
wspierających
ich
Kadłubie'
pn. ''Dni
47-L75Kadłub,
aktywność
w tychdziedzinach
ul. Zamkowa5
Aktywności
Sportowo-Rekreacyjnych
osob
- EdvciaII - Bow|ino.
Nieoełnosorawnvch
oddziałRegionaIny
Promowanieaktywności
osób
Olimpiady
SpecjalnePolska niepełnosprawnych
w różnychdziedzinach
życia
pn.,,XDzień
opo|skiew Kędzierzynie
społecznego
i zawodowego
Koż|u,
47-206Kędzierzyn
Godności
o|impiadSpecjaInych,,
Koź|e'
u|.Krasickieqo
10
Razem

Wnioskowana
kwota dotacji
(zł)

Przyznana
kwota
dotacji
(w zł\

Punktacja
(Max:
77 pl<t.)

34 600,00

28 550,00

65,33

38 400,00

30 300,00

65,17

39 864,00

37 4t4,OO

6f ,67

28 100,00

12357,OO

61,00

25 400,00

25 400,00

58,60

20 000,00

L7 4OO,OO

56,80

26 332,00

25 4t9,OO

56,50

37950,00

25 800,00

56,50

250 646,00

202 640,00

