Wykaz ofert złożonych w 2013 roku na realizację zadań publicznych ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
wraz z brakami formalnymi
nr
oferty

Wnioskodawca

Rodzaj i tytuł zadania publicznego

Wnioskowana
kwota dotacji

1

Wojewódzkie Towarzystwo Walki
z Kalectwem, 45-023 Opole,
ul. Św. Wojciecha 5

Organizowanie lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych
dziedzinach pn. "Wycieczka krajoznawczo-turystyczna osób niepełnosprawnych - Biały Dunajec 2013"

50 000,00

2

Wojewódzkie Towarzystwo Walki
z Kalectwem, 45-023 Opole,
ul. Św. Wojciecha 5

Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego
i zawodowego pn. "Jarmark Niezwykłości - Spartakiada osób niepełnosprawnych - Opole 2013"

31 300,00

3

Niemodlińskie Stowarzyszenie
Dobroczynne "Nadzieja",
49-100 Niemodlin,
ul. Wojska Polskiego 3

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pn. "Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych w gminie Niemodlin i Tułowice”

4

Stowarzyszenie Kultury Osób
Niepełnosprawnych „Więź”
w Paczkowie, 48-370 Paczków,
ul. Wojska Polskiego 45A

Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego
i zawodowego pn. „Zalajkuj kolor"

5

PIASTUN Fundacja Na Rzecz
Dzieci i Młodzieży w Opolu,
45-058 Opole,
ul. Ozimska 40/204

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz
zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo
i społecznie te osoby pn. "Kultura, sztuka, tradycje etniczne, regionalne jako narzędzie w kształtowaniu
zachowań i zaspokajaniu potrzeby samorealizacji dzieci z różnymi formami niepełnosprawności warsztaty dla dzieci niepełnosprawnych z udziałem ich rodziców wykorzystujące elementy arteterapii,
aktywności twórczej i działań rozwijających, opartych na kulturze i tradycjach etnicznych, ludowych
i regionalnych"

6

PIASTUN Fundacja Na Rzecz
Dzieci i Młodzieży w Opolu,
45-058 Opole,
ul. Ozimska 40/204

Organizowanie lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych
dziedzinach pn. "Przełamywanie barier przez osoby niepełnosprawne w poznawaniu historii, tradycji
i kultury innych narodów - wyjazd edukacyjny dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu
z Województwa Opolskiego na Ukrainę, połączony z integracją z młodzieżą zamieszkującą
w zaprzyjaźnionym Obwodzie Iwano-Frankiwskim, w tym z młodzieżą o podobnych problemach"

7

Towarzystwo Pomocy Ludziom
w Oleśnie, 46-300 Olesno,
ul. Dworcowa 13a

Organizowanie lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych
dziedzinach pn. "VII Wojewódzki Konkurs Wiedzy Pożarniczej Osób Niepełnosprawnych"

8

Towarzystwo Pomocy Ludziom
w Oleśnie, 46-300 Olesno,
ul. Dworcowa 13a

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz
zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie
te osoby pn. "Klucz do dorosłości"

Braki formalne

Uwagi
oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej
oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

43 232,45

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

38 350,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

34 915,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

40 915,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

7 680,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

42 350,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

1

9

Brzeskie Stowarzyszenie Chorych
na SM, ul. Kamienna 4,
49-300 Brzeg

Opracowanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych,
stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób
niepełnosprawnych - w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub
publikowanych w tekście łatwym do czytania pn. "Specjalnie dla Ciebie. Poradnik dla osób i rodzin
osób niepełnosprawnych oraz kalendarz na rok 2014”

10

Brzeskie Stowarzyszenie Chorych
na SM, ul. Kamienna 4,
49-300 Brzeg

Organizowanie lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych
dziedzinach pn. "Bezpieczne Rejsy dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Poznajemy piękno
Opolszczyzny"

11

Caritas Diecezji Opolskiej,
45-010 Opole, ul. Szpitalna 5a

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz
zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo
i społecznie te osoby pn. "Pomóż innym a pomożesz sobie. Szkolenie aktywizujące zawodowo
i społecznie osoby niepełnosprawne”

12

Caritas Diecezji Opolskiej,
45-010 Opole, ul. Szpitalna 5a

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces
rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku
i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności
ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad
nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji pn. "Muszę też myśleć o sobie - warsztaty
dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych oraz pracowników placówek Caritas Diecezji
Opolskiej pracujących z osobami niepełnosprawnymi.”

13

Fundacja Dom Rodzinnej
Rehabilitacji Dzieci
z Porażeniem Mózgowym
w Opolu, 45-724 Opole,
ul. Szymanowskiego 1

124 000,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

50 175,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

47 757,50

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

33 322,96

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz
zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie
te osoby pn. "Platforma sztuki. Opolskie spotkania ze sztuką osób niepełnosprawnych"

51 445,12

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

14

Fundacja Dom Rodzinnej
Rehabilitacji Dzieci
z Porażeniem Mózgowym
w Opolu, 45-724 Opole,
ul. Szymanowskiego 1

Organizowanie lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych
dziedzinach pn. "Jak przygoda - to tylko w Warszawie. Wyjazd turystyczno-rekreacyjny"

18 626,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

15

Fundacja Dom Rodzinnej
Rehabilitacji Dzieci
z Porażeniem Mózgowym
w Opolu, 45-724 Opole,
ul. Szymanowskiego 1

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie
i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób
z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają
i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach
społecznych i w różnych środowiskach pn. "Akademia dorosłości"

41 145,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

2

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Edukacji i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,
47-175 Kadłub, ul. Zamkowa 5

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie
i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób
z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają
i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach
społecznych i w różnych środowiskach pn. "Pies moim terapeutą jest - zajęcia grupowe z kynoterapii"

17

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Edukacji i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,
47-175 Kadłub, ul. Zamkowa 5

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces
rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku
i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności
ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad
nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji pn. "Rehabilitacja społeczna osób
niepełnosprawnych intelektualnie - warsztaty szkoleniowe dla kadry i opiekunów"

18

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Edukacji i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,
47-175 Kadłub, ul. Zamkowa 5

Organizowanie lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych
dziedzinach pn. "Dni Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej Osób Niepełnosprawnych.
Edycja III - Bowling"

19

Stowarzyszenie Rodziców,
Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Osób
ze Specjalnymi Potrzebami przy
Publicznym Przedszkolu nr 2
z Oddz. Integracyjnymi w
Kluczborku, 46-203 Kluczbork,
ul. Norwida 19

20

17 425,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

14 364,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

30 754,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat
przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób
niepełnosprawnych pn. Tacy sami - specjalistyczne poradnictwo dla osób z niepełnosprawnością"

43 290,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

Fundacja "Wszyscy Razem" im. Św.
Jana de La Salle , Uszyce 18/19,
46-310 Gorzów Śląski

Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych
w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego pn. "Zobaczyć więcej"

31 886,00

brak Informacji dodatkowej
do sprawozdania
finansowego za 2012 rok

do
uzupełnienia

21

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
"Siedlisko", 47-120 Zawadzkie,
ul. Czarna 2

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Tytuł zadania: "infObaNki - jako forma rzecznictwa
zabezpieczająca osoby niepełnosprawne i ich otoczenie”

70 730,00

brak Informacji dodatkowej
do sprawozdania
finansowego za 2012 rok

do
uzupełnienia

22

Stowarzyszenie "Caritas Chrysti",
48-140 Branice,
ul. Słowackiego 3 lokal 14

Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego
i zawodowego pn. "Organizacja obszaru terapeutyczno-wypoczynkowego w formie ogrodu ziołowego
do aromaterapii i ścieżki spacerowo-zdrowotnej"

23

Stowarzyszenie "Caritas Chrysti",
48-140 Branice,
ul. Słowackiego 3 lokal 14

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz
zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie
te osoby pn. "Organizacja kursu fotograficznego w połączeniu z wyjazdem plenerowo-integracyjnym"

16

26 966,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

11 056,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

3

Stowarzyszenie "Caritas Chrysti",
48-140 Branice,
ul. Słowackiego 3 lokal 14

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces
rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku
i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności
ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad
nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji pn. "Konferencja warsztatowo szkoleniowa, organizacja zajęć w Ogólnopolskich Dniach Solidarności z Osobami Chorymi
Psychicznie wrzesień 2013r."

25

Stowarzyszenie "Ambasada
Sukcesu", 47-100 Izbicko,
ul. Powstańców Śląskich 4

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces
rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku
i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności
ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad
nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji pn. "I Opolska Szkoła Trenerów Nauki
Mowy Zastępczej Laryngektomowanych"

26

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
"Nadzieja", 46-200 Kluczbork,
ul. Zamkowa 6

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie
i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób
z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają
i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach
społecznych i w różnych środowiskach pn. "Szansa na lepsze jutro"

27

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
"Nadzieja", 46-200 Kluczbork,
ul. Zamkowa 6

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz
zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo
i społecznie te osoby pn. "Na przekór stereotypom"

28

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
"Nadzieja", 46-200 Kluczbork,
ul. Zamkowa 6

29

24

30

10 354,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

165 040,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

.

36 244,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

24 201,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego
i zawodowego pn. "Festiwal niezwykłości"

53 950,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

Fundacja Na Rzecz Osób Głuchych
i Języka Migowego w Olsztynie,
ul. Lawendowa 1C, 10-041 Olsztyn

Organizowanie lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych
dziedzinach pn. "Jesienne uroki Ziemi Kłodzkiej"

14 700,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

Fundacja Na Rzecz Osób Głuchych
i Języka Migowego w Olsztynie,
ul. Lawendowa 1C, 10-041 Olsztyn

Opracowanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych,
stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób
niepełnosprawnych - w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub
publikowanych
w tekście łatwym do czytania pn. "Bajkowa Kraina Migowa"

43 700,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

4

31

Polski Związek Głuchych Oddział
Opolski, 45-068 Opole,
ul. 1 Maja 21

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces
rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym
środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz
niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym
sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji pn. "Profesjonalizacja
pracowników merytorycznych i wolontariuszy Opolskiego Oddziału PZG poprzez doskonalenie
znajomości Polskiego Języka Migowego na poziomie średnio zaawansowanym"

32

Polski Związek Głuchych Oddział
Opolski, 45-068 Opole,
ul. 1 Maja 21

Organizowanie lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych
dziedzinach pn. "Podróże w ciszy - Międzyzdroje, Wyspa Bornholm, Berlin"

33

Stowarzyszenie Aktywnej pomocy
Rodzinie Alternatywa S.A.P.R.A,
48-200 Prudnik,
ul. Dąbrowskiego 5/7

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie
i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób
z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają
i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach
społecznych i w różnych środowiskach pn. "Jestem samodzielny"
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Stowarzyszenie Aktywnej pomocy
Rodzinie Alternatywa S.A.P.R.A,
48-200 Prudnik,
ul. Dąbrowskiego 5/7

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz
zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo
i społecznie te osoby pn. "S.A.P.R.OWE Centrum Aktywizacji Społecznej"
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Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych,
45-064 Opole,
ul. Damrota 4 p. 35-36

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces
rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku
i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności
ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad
nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji pn. "Mocni Pomocni. Doskonalenie
umiejętności kadry pomocy bezpośrednio zaangażowanej w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych"
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Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych,
45-064 Opole,
ul. Damrota 4 p. 35-36

Organizowanie lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych
dziedzinach pn. "Aktywni są szczęśliwsi -pięć wyjazdowych warsztatów jednodniowych dla osób
niepełnosprawnych z województwa opolskiego"
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Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych,
45-064 Opole,
ul. Damrota 4 p. 35-36

Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego
i zawodowego pn. "Sensotwórcy - ludzie, dla których tworzenie ma sens"

23 400,00

dokument potwierdzający
upoważnienie do działania
w imieniu oferenta - brak
opatrzenia załącznika datą;
statut - brak opatrzenia
załącznika podpisami
upoważnionych osób

do
uzupełnienia

104 860,00

statut - brak opatrzenia
załącznika podpisami
upoważnionych osób

do
uzupełnienia

24 150,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

31 000,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

18 040,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

12 004,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

21 260,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

5
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Stowarzyszenie Na Rzecz Autyzmu
"Uczymy się żyć razem", 45-316
Opole, ul. Olsztyńska 21

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz
zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie
te osoby pn. "Wyjazdowe warsztaty terapeutyczne - terapia osób z autyzmem i zaburzeniami
psychicznymi oraz wsparcie ich rodzin"

32 100,00

KRS - brak kompletnego
załącznika

do
uzupełnienia
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Stowarzyszenie Na Rzecz Autyzmu
"Uczymy się żyć razem", 45-316
Opole, ul. Olsztyńska 21

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie
i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób
z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają
i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach
społecznych i w różnych środowiskach pn. "Będę grafikiem lub krawcem i pomogę innym"

34 700,00

KRS - brak kompletnego
załącznika

do
uzupełnienia
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Chorągiew Opolska ZHP,
45-371 Opole,
ul. Armii Krajowej 10

Organizowanie lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych
dziedzinach pn. "III Regionalny Integracyjny Zlot Nieprzetartego Szlaku "

42 670,00

brak sprawozdania
finansowego za 2012 rok

do
uzupełnienia

20 520,00

sprawozdanie finansowe za
2012 rok - brak opatrzenia
datą przy potwierdzeniu „za
zgodność z oryginałem”

do
uzupełnienia

18 070,00

sprawozdanie finansowe za
2012 rok - brak opatrzenia
datą przy potwierdzeniu „za
zgodność z oryginałem”

do
uzupełnienia
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Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat
Stowarzyszenie Wsparcia Osób
przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób
w Wieku Podeszłym BABIE LATO,
niepełnosprawnych pn. "Mobilna Poradnia zapewniająca kompleksów wsparcie osób dotkniętych
45-007 Opole, Plac Katedralny 4/8
niepełnosprawnością"

42

Stowarzyszenie Wsparcia Osób w
Wieku Podeszłym BABIE LATO,
45-007 Opole, Plac Katedralny 4/8

43

Fundacja Harmonia Życia,
45-062 Opole,
ul. Kościuszki 22/5

44

Fundacja Harmonia Życia,
45-062 Opole,
ul. Kościuszki 22/5

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces
rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku
i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności
ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad
nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji pn. "Zespół wsparcia dla osób
zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych"
Opracowanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych,
stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób
niepełnosprawnych - w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub
publikowanych w tekście łatwym do czytania pn. "NEO SEA - Człowiek i jego możliwości"
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces
rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku
i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności
ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad
nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji pn. "NEO SEA Człowiek człowiekowi
radością"

166 579,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

95 477,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

6

Fundacja Harmonia Życia,
45-062 Opole,
ul. Kościuszki 22/5

Organizowanie lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych
dziedzinach pn. "Kąpiele w Dźwiękach Gongów i Instrumentów Archaicznych"
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Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
z Upośledzeniem Umysłowym
Koło Terenowe w Opolu,
45-720 Opole, ul. Koszyka 21A

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie
i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób
z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają
i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach
społecznych i w różnych środowiskach pn. "Akademia na czterech łapach. - Zajęcia z zakresu terapii
z udziałem psa przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną w celu
przygotowania ich do realizacji obowiązku szkolnego"
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Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Zarząd
Okręgowy w Opolu, 45-054 Opole,
ul. Grunwaldzka 1

Organizowanie lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych
dziedzinach pn. "Światowy Dzień inwalidy 2013 - Wspieramy osoby niepełnosprawne
w aktywnej integracji społecznej"

50 000,00

48

Opolskie Forum Organizacji
Socjalnych, 45-030 Opole,
Pl. Św. Sebastiana 3

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych pn. "Znam swoje prawa"

53 000,00
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Szkolny Związek Sportowy
"Opolskie", 45-284 Opole,
ul. Szarych Szeregów 1

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces
rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku
i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności
ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad
nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji pn. "Sport dla wszystkich - podniesienie
jakości pracy z niepełnosprawnym uczniem"

50

Szkolny Związek Sportowy
"Opolskie", 45-284 Opole,
ul. Szarych Szeregów 1

Organizowanie lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych
dziedzinach pn. "Festiwal sportu i niezwykłości"
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Stowarzyszenie Rodzin
i Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych w Praszce,
46-320 Praszka, ul. Fabryczna 1

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć

52

Stowarzyszenie Rodzin
i Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych w Praszce,
46-320 Praszka, ul. Fabryczna 1

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
w różnych typach placówek

45

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

47 476,00

13 786,00

Oferta nie została podpisana
przez osoby uprawnione
w KRS. Ofertę pozostawia
się bez rozpatrzenia

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej
brak statutu;
brak sprawozdania
finansowego za 2012 rok

do
uzupełnienia

30 224,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

26 504,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

13 144,96

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

5 789,44

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

7

Opracowanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych,
stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób
niepełnosprawnych - w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub
publikowanych w tekście łatwym do czytania pn. "Dotknij pięknej Opolszczyzny"
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Fundacja Szansa dla Niewidomych,
00-216 Warszawa,
ul. Konkwiktorska 9,
Tyflopunkt w Opolu,
ul. Damrota 6/2, 45-064 Opole
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Fundacja Szansa dla Niewidomych,
00-216 Warszawa,
ul. Konkwiktorska 9,
Tyflopunkt w Opolu,
ul. Damrota 6/2, 45-064 Opole

Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego
i zawodowego pn. "Muzeum Śląska Opolskiego wreszcie dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku"

55

Polski Związek Niewidomych
Okręg Opolski, 45-063 Opole,
ul. Kościuszki 25/1

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie
i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczenie pn.
"Rehabilitacja podstawowa, społeczna i zawodowa inwalidów wzroku 2013"

104 700,00

56

Fundacja SYNERGIA w Opolu,
45-538 Opole,
ul. Chmielowicka 10/2

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych pn. "Komiks Martyna"

31 900,00

57

SAMARYTANIN Fundacja
Onkologiczno-Hospicyjna,
45-272 Opole, ul. Pużaka 11

Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego
i zawodowego pn. "Niepełnosprawni ruchowo-sprawni sportowo"

105 477,00

58

Olimpiady Specjalne Polska Oddział
Regionalny Olimpiady Specjalne
Polska Opolskie,
47-200 Kędzierzyn Koźle,
ul. Dunajewskiego 8

Organizowanie lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych
dziedzinach pn. "Zimowy obóz sportowy Olimpiad Specjalnych. Wojewódzkie zawody w narciarstwie
zjazdowym i biegowym, bieg na rakietach śnieżnych Olimpiad Specjalnych i Nordic Walking"

104 683,00

brak sprawozdania
finansowego za 2012 rok

do
uzupełnienia
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Olimpiady Specjalne Polska Oddział
Regionalny Olimpiady Specjalne
Polska Opolskie,
47-200 Kędzierzyn Koźle,
ul. Dunajewskiego 8

Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego
i zawodowego pn. "XI Opolski Dzień Godności Olimpiad Specjalnych"

30 500,00

brak sprawozdania
finansowego za 2012 rok

do
uzupełnienia

39 100,00

brak Informacji dodatkowej
do sprawozdania
finansowego za 2012 rok

do
uzupełnienia

20 879,00

brak Informacji dodatkowej
do sprawozdania
finansowego za 2012 rok

do
uzupełnienia

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej
brak statutu;
brak sprawozdania
finansowego za 2012 rok

do
uzupełnienia
oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

8

60

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces
Olimpiady Specjalne Polska Oddział
rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem
Regionalny Olimpiady Specjalne
zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i
Polska Opolskie,
społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności
47-200 Kędzierzyn Koźle,
ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad
ul. Dunajewskiego 8
nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji pn. "Szkolenie z BOCCE dla członków
rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów , kadry i wolontariuszy jako popularyzacja nowej
dyscypliny sportu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną"

9 970,00

brak sprawozdania
finansowego za 2012 rok

do
uzupełnienia

61

Towarzystwo Rozwoju Rodziny
Oddział w Opolu,
45-064 Opole, ul. Damrota 6

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie
i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób
z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają
i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach
społecznych i w różnych środowiskach pn. "Droga do siebie - rehabilitacji społeczna osób
z zaburzeniami psychicznymi z województwa opolskiego"

62

Kluczborskie Towarzystwo Pomocy
Sprawnym Inaczej MUMINKI,
46-203 Kluczbork,
ul. Kołłątaja 4B/3

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie
i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób
z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają
i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach
społecznych i w różnych środowiskach pn. "Kolorujemy Muminkowy świat"

19 100,00

63

Caritas Diecezji Opolskiej,
45-010 Opole, ul. Szpitalna 5a

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie
i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób
z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają
i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach
społecznych i w różnych środowiskach pn. "Wakacje z ruchem"

19 060,04

64

TRISO - Opolskie Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Dzieci
z Trisomią 21, 45-068 Opole,
ul. 1-Maja 9 pok. 93

Organizowanie lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych
dziedzinach pn. "Swego nie znacie - poznanie zabytków historii i przyrody miejscowości nadmorskich
w Polsce przez osoby niepełnosprawne z trisomią 21 (z. Downa) w czasie wakacyjnego wyjazdu
turystyczno-rekreacyjnego"

48 650,00

brak sprawozdania
finansowego za 2012 rok

do
uzupełnienia

TRISO - Opolskie Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Dzieci
z Trisomią 21, 45-068 Opole,
ul. 1-Maja 9 pok. 93

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie
i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób
z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają
i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach
społecznych i w różnych środowiskach pn. "Bo My też - potrafimy uczyć się i bawić, tak jak nasi
zdrowi rówieśnicy - indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych
z Trisomią 21 (z. Downa)"

36 430,00

brak sprawozdania
finansowego za 2012 rok

do
uzupełnienia

65

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

27 610,00

statut - brak opatrzenia datą
przy potwierdzeniu „za
zgodność z oryginałem”;
brak Informacji dodatkowej
do sprawozdania
finansowego za 2012 rok

do
uzupełnienia

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

9

66

TRISO - Opolskie Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Dzieci
z Trisomią 21, 45-068 Opole,
ul. 1-Maja 9 pok. 93

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz
zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo
i społecznie te osoby pn. „By uczyć się, bawić, żyć - wyjazdowe warsztaty terapeutyczne dla osób
z Trisomią 21 (z. Downa)”

67

Grodkowskie Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół,
49-200 Grodków, ul. Rynek 1

Organizowanie lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych
dziedzinach pn. "VIII Regionalny Turniej Hokeja Halowego"

68

Ludowy Klub Jeździecki
LEWADA, 47-263 Zakrzów,
ul. Parkowa 23

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych
i warsztatach terapii zajęciowej

69

Stowarzyszenie Przyjaciół
i Osób Niepełnosprawnych
"Pomóżmy Im", 49-340 Lewin
Brzeski, ul. Kościuszki 52

Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego
i zawodowego pn. "Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych - wyjazd integracyjny na Litwę"

70

Stowarzyszenie Przyjaciół
i Osób Niepełnosprawnych
"Pomóżmy Im", 49-340 Lewin
Brzeski, ul. Kościuszki 52

Organizowanie lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych
dziedzinach pn. "Wojewódzki Integracyjny Konkurs Wiedzy - Wielcy Polacy"

71

Stowarzyszenie Przyjaciół
i Osób Niepełnosprawnych
"Pomóżmy Im", 49-340 Lewin
Brzeski, ul. Kościuszki 52

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces
rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i
społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności
ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad
nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji pn. "Aktywizacja osób niepełnosprawnych
i ich rodzin"

72

Stowarzyszenie "Laboratorium
Zmiany", 45-056 Opole,
Plac Teatralny 1-2/119

Barwy i Dźwięki. Terapeutyczne Spotkania Artystyczne.

63 800,00

185 100,00

do
uzupełnienia
oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

14 100,00

Rodzaj zadania nie wpisuje
się w zakres zadania
określonego w ogłoszeniu
o konkursie. Ofertę
pozostawia się bez
rozpatrzenia

38 060,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

16 990,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

14 050,00

oferta
dopuszczona
do oceny
merytorycznej

71 820,00

Ogółem

brak sprawozdania
finansowego za 2012 rok

statut - brak opatrzenia datą
przy potwierdzeniu „za
zgodność z oryginałem”;
brak sprawozdania
finansowego za 2012 rok

do
uzupełnienia

3 136 607,47

Opole, dnia 09.05.2013r.

Pisemne uzupełnienie przez Podmioty braków formalnych możliwe jest w ciągu 7 dni kalendarzowych od zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Opolu, na stronach internetowych ROPS oraz tablicy ogłoszeń ROPS informacji o ofertach Podmiotów, które nie spełniły wymogów formalnych wraz z wykazem braków
formalnych.
Nieuzupełnienie braków formalnych przez oferenta w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie oferty/ofert bez rozpatrzenia.
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