Wykaz wszystkich ofert złożonych w 2014 roku na realizację zadań publicznych ze środków PFRON
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

nr
oferty

Wnioskodawca

Rodzaj i tytuł zadania publicznego

Wnioskowa
na kwota
dotacji

1

Stowarzyszenie Pomocy Chorym
Onkologicznie "Różowe Okulary"
50-339 Wrocław
ul. Nowowiejska 90/15

Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw
zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach
elektromagnetycznych i elektronicznych kierowanych do osób niepełnosprawnych
pn. "Mimo choroby żyj normalnie"

41 260,00

2

Stowarzyszenie Pomocy Chorym
Onkologicznie "Różowe Okulary"
50-339 Wrocław
ul. Nowowiejska 90/15

Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji pn. "Możesz być po naszej stronie"

64 700,00

PIASTUN - Fundacja Na Rzecz
Dzieci i Młodzieży
45-368 Opole, ul. Ozimska 48/42

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 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

39 400,00

PIASTUN - Fundacja Na Rzecz
Dzieci i Młodzieży
45-368 Opole, ul. Ozimska 48/42

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"

35 110,00

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie,
rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania osób niepełnosprawnych pn. "Jestem aktywny"

41 302,67

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

27 102,96

7

Polski Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów Zarząd Okręgowy
w Opolu, 45-054 Opole
ul. Grunwaldzka 1

Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych,
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach pn. "Światowy Dzień Inwalidy
2014 - Twórzmy warunki umożliwiające osobom niepełnosprawnym
aktywne życie"

122 533,90

8

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

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które usprawniają i wspierają
funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną
w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach
pn. "Potrafię i jestem potrzebny"

41 600,00

9

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"

24 475,00

10

Polski Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów Oddział Okręgowy
w Namysłowie, 46-100 Namysłów
Plac Wolności 12a

Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych,
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach "Aktywni seniorzy
poznają swój kraj"

73 125,00

3

4

5

6

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

1

Polski Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów Oddział Okręgowy
w Namysłowie, 46-100 Namysłów
Plac Wolności 12a

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego
wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby pn. "Aktywna edukacja
i rozwój seniorów"

67 100,00

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. "NEO SEA - Człowiek Człowiekowi
Radością vol. 2"

81 167,00

13

Towarzystwo Sportowe
Gwardia Opole
45-590 Opole, ul. Kowalska 2

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

35 900,00

14

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

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

32 454,00

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. "Kinesiology Taping - warsztaty szkoleniowe
dla kadry rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych""

34 200,00

16

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

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: mają na celu nabywanie,
rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania osób niepełnosprawnych; rozwijają umiejętności sprawnego
komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem
i z niepełnosprawnością intelektualną; usprawniają i wspierają funkcjonowanie
osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach
społecznych i w różnych środowiskach pn. "Największe szczęście w świecie
ma końskim leży grzbiecie - zajęcia z hipoterapii dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie"

24 130,00

17

Olimpiady Specjalne 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. "XII Opolski Dzień Godności
Olimpiad Specjalnych"

37 550,00

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

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

31 888,00

11

12

15

18

2

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

Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych,
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach pn. "Warszawa
oczami niesłyszących Opolan"

35 160,00

Fundacja Na Rzecz Osób Głuchych
i Języka Migowego, 11-041 Olsztyn
ul. Lawendowa 1c

Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw
zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach
elektromagnetycznych i elektronicznych: dotyczących problematyki związanej
z niepełnosprawnością; kierowanych do osób niepełnosprawnych - w tym
publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych
w tekście łatwym do czytania pn. "Bajkowa Kraina Migowa 2"

48 200,00

21

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

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. "Mama w centrum uwagi - warsztaty dla matek
dzieci niepełnosprawnych"

50 850,00

22

Stowarzyszenie DRESS FOR
SUCCESS POLAND - STRÓJ DLA
SUKCESU, 40-097 Katowice
ul. 3-go Maja 36

Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji pn. "Nasze są. Opolszczyzna
wrażliwa społecznie"

80 400,00

23

Stowarzyszenie DRESS FOR
SUCCESS POLAND - STRÓJ DLA
SUKCESU, 40-097 Katowice
ul. 3-go Maja 36

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego
wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby pn. "Focus na kobiety.
Niepełnosprawność - wizerunek - zmiana"

88 300,00

24

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

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

24 782,00

25

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

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: mają na celu nabywanie,
rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania osób niepełnosprawnych; rozwijają umiejętności sprawnego
komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem
i z niepełnosprawnością intelektualną; usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób
z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych
i w różnych środowiskach pn. "Mieszkanie treningowe szansą na własne gniazdko"

51 410,00

26

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

Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych,
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach "10 lat minęło… magiczny
wieczór wspomnień"

14 250,00

27

Uczniowski Klub Sportowy
"Gwiazda" przy Publicznej Szkole
Podstawowej nr 2 Dwujęzycznej
w Oleśnie, 46-300 Olesno
ul. Wielkie Przedmieście 51

Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych,
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach "V Wojewódzki Plener
- Trzeźwy Umysł"

44 600,00

28

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

Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie
informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu
rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych pn. "Mobilna
poradnia zapewniająca kompleksowe wsparcie osób dotkniętych
niepełnosprawnością"

20 520,00

19

20

3

29

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

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"

30

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

Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych,
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach pn. "Wyjazd integracyjny
do Rzymu i okolic"

52 920,00

31

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. "Wojewódzki Integracyjny Konkurs Wiedzy"

17 390,00

32

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

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
terapeutyczno-edukacyjne dla osób niepełnosprawnych"

22 500,00

33

Spółdzielnia Socjalna
"INTEGRACJA"
46-310 Gorzów Śląski, Uszyce 18/19

Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych,
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach pn. "Zaślubiny z morzem"

18 900,00

34

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
"SIEDLISKO", 47-120 Zawadzkie
ul. Czarna 2

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

62 086,00

35

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
"SIEDLISKO", 47-120 Zawadzkie
ul. Czarna 2

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

59 700,00

36

Stowarzyszenie Kultury Osób
Niepełnosprawnych "WIĘŹ"
48-370 Paczków
ul. Wojska Polskiego 45a

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego
wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby pn. "Kuźnia możliwości –
stop izolacji społecznej"

29 910,00

37

Stowarzyszenie Kultury Osób
Niepełnosprawnych "WIĘŹ"
48-370 Paczków
ul. Wojska Polskiego 45a

Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia
społecznego i zawodowego pn. "Teatralne rewolucje"

30 990,00

38

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

Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji pn. "Komiks Martyna II edycja"

39 720,00

39

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

Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw
zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach
elektromagnetycznych i elektronicznych kierowanych do osób niepełnosprawnych
pn. "Misja Martyna"

7 340,00

40

Opolska Fabryka Młodych
Społeczników, 45-819 Opole
ul. Domańskiego 69h/1

Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji pn. "Mapa Opola przyjazna osobom
niepełnosprawnym"

14 655,00

4

52 800,00

41

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji
Dzieci z Porażeniem Mózgowym
45-724 Opole, ul. Szymanowskiego 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. "Klub rodzica - wielospecjalistyczne wsparcie
rodziców i opiekunów dzieci i dorosłych niepełnosprawnych"

42

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych, 45-064
Opole, ul. Damrota 4/35-36

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

41 115,00

43

Grodkowskie Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół
49-200 Grodków, Jędrzejów 32a

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. "Zgoda na siebie - jako profilaktyka zespołu
wypalenia emocjonalnego"

13 200,00

44

Grodkowskie Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół
49-200 Grodków, Jędrzejów 32a

Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych,
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach pn. "Z Duchem Gór za pan brat turystyczno-rekreacyjny wyjazd integracyjny"

6 750,00

45

Stowarzyszenie Na Rzecz Twórczego
Rozwoju "Mały Książę"
45-710 Opole, ul. Niemodlińska 6/1

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: mają na celu nabywanie,
rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania osób niepełnosprawnych; rozwijają umiejętności sprawnego
komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem
i z niepełnosprawnością intelektualną; usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób
z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych
i w różnych środowiskach pn. "Wnętrza Naszych dusz - kompleksowe wsparcie
osób niepełnosprawnych z terenu miasta Opola oraz powiatu krapkowickiego"

82 217,00

46

Oferta wspólna:
Stowarzyszenie Na Rzecz Twórczego
Rozwoju "Mały Książę"
45-710 Opole, ul. Niemodlińska 6/1
Stowarzyszenie Pogodnych Artystów
"STOPA"
45-222 Opole, ul. Oleska 70/1

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego
wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby pn. "Centrum Artetarapii
z księciem Janem Dobrym"

91 940,00

47

Brzeskie Rodzinne Stowarzyszenie
Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
"TROSKA"
49-300 Brzeg, ul. Mossora 4

Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych,
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach pn. "Rodzinny wyjazd
integracyjno - rekreacyjny do Jarnołtówka dla członków Brzeskiego Rodzinnego
Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "TROSKA" oraz ich aktywny
udział w różnych formach terapii"

11 100,00

48

Brzeskie Rodzinne Stowarzyszenie
Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
"TROSKA"
49-300 Brzeg, ul. Mossora 4

Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji pn. "Ważni każdego dnia". Formy edukacji
i wsparcia dzieci i ich rodzin w środowisku lokalnym. Konferencja metodyczna

4 128,62

5

73 740,76

49

Brzeskie Rodzinne Stowarzyszenie Na
Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
"TROSKA", 49-300 Brzeg, ul.
Mossora 4

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które usprawniają i wspierają
funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych
rolach społecznych i w różnych środowiskach pn. "Stymulacja i wspomaganie
rozwoju niepełnosprawnych członków Brzeskiego Rodzinnego Stowarzyszenie Na
Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "TROSKA" oddziaływaniem terapeutycznym
metodą Tomatisa w formie grupowej i/lub indywidualnej z udziałem rodziców"

28 675,00

50

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło Terenowe w Opolu
45-720 Opole, ul. Koszyka 21A

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: mają na celu nabywanie,
rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania osób niepełnosprawnych pn. "Akademia na czterech łapach"

13 350,00

51

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 2014"

51 150,00

52

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

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
pn. "Nauka niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością - Wisła 2014"

15 000,00

53

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

Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych,
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach pn. "Wycieczka turystycznorekreacyjna osób niepełnosprawnych - Gorce 2014"

26 000,00

Stowarzyszenie "Ambasada Sukcesu"
47-110 Staniszcze Wielkie
Plac Targowy 14

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: mają na celu nabywanie,
rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania osób niepełnosprawnych; rozwijają umiejętności sprawnego
komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem
i z niepełnosprawnością intelektualną; usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób
z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych
i w różnych środowiskach pn. "I Opolska Szkoła Trenerów Nauki Mowy zastępczej
laryngektomowanych. Edycja II"

102 850,00

55

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

Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie
informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu
rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych
pn. "Punkt konsultacyjny dla osób niepełnosprawnych". Program wsparcia osób
niepełnosprawnych - gł. z zaburzeniami psychicznymi
i/lub upośledzonymi umysłowo

23 600,00

56

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. "Wielofunkcyjne Centrum
Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin"

40 650,00

57

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: mają na celu nabywanie,
rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania osób niepełnosprawnych; rozwijają umiejętności sprawnego
Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy
komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem
Rodzinie Alternatywa S.A.P.R.A.
i z niepełnosprawnością intelektualną; usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób
48-200 Prudnik, ul. Dąbrowskiego 5/7 z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i
w różnych środowiskach pn. "Niepełnosprawni - pełnosprawni, pełnoświadomi".
Program wsparcia osób niepełnosprawnych - gł. z zaburzeniami psychicznymi i/lub
upośledzonych umysłowo

54

58

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

33 000,00

Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych,
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach pn. "Aktywność 2014"

32 700,00

6

59

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

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

60

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Zaburzonych Psychicznie
i Upośledzonych Umysłowo
"NADZWYCZAJNI"
46-320 Praszka, Gana 28

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

14 150,00

61

Stowarzyszenie Kultury
i Edukacji Romów
48-200 Prudnik, ul. Klasztorna 16/5

Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych,
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach pn. "Łączy Nas Taniec. Warsztaty
edukacyjno - integracyjne dla dzieci i młodzieży"

36 720,00

62

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: mają na celu nabywanie,
rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji
funkcjonowania osób niepełnosprawnych; rozwijają umiejętności sprawnego
Dzieci z Porażeniem Mózgowym
komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem
45-724 Opole, ul. Szymanowskiego 1 i z niepełnosprawnością intelektualną; usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób
z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych
i w różnych środowiskach pn. "Akademia dorosłości"

55 806,40

63

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

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego
wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby pn. "Warsztaty rękodzieła
- tworzę więc jestem"

15 898,00

64

Fundacja "Dłonie i Serca"
45-369 Opole, ul. Mickiewicza 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. "Ponad podziałami: Niepełnosprawni wśród nas
- jak motywować osoby niepełnosprawne do integracji w środowisku
lokalnym/najbliższej społeczności"

29 770,00

65

Fundacja "Dłonie i Serca"
45-369 Opole, ul. Mickiewicza 4

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które rozwijają umiejętności
sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu
pn. "Mój Świat - Słyszę"

88 300,00

66

Fundacja Szansa dla Niewidomych
00-216 Warszawa
ul. Konkwiktorska 9
Tyflopunkt w Opolu
45-064 Opole, ul. Damrota 6/2

Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia
społecznego i zawodowego pn. "ZOO-baczyć opolskie Zoo. Ogród zoologiczny
w Opolu otwiera swoje podwoje dla niewidomych i niedowidzących"

34 400,00

67

Fundacja Szansa dla Niewidomych,
00-216 Warszawa
ul. Konkwiktorska 9
Tyflopunkt w Opolu
45-064 Opole, ul. Damrota 6/2

Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych,
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach pn. "REHA FOR THE BLIND
IN POLAND 2014 - rola zmysłów w życiu niewidomych"

13 800,00

7

22 600,00

68

Fundacja Szansa dla Niewidomych
00-216 Warszawa
ul. Konkwiktorska 9
Tyflopunkt w Opolu
45-064 Opole, ul. Damrota 6/2

Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw
zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach
elektromagnetycznych i elektronicznych kierowanych do osób niepełnosprawnych
pn. "Dotknij pięknej Opolszczyzny - wydanie drugie, rozszerzone"

40 280,00

69

Stowarzyszenie Laboratorium Zmiany
45-056 Opole, Pl. Teatralny 1-2/119

Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych,
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach pn. "Barwy i dźwięki.
Terapeutyczne spotkania artystyczne. Edycja 2"

73 620,00

Ogółem 2 838 892,31

8

