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

Rodzaj i tytuł zadania publicznego

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie
Stowarzyszenie Na Rzecz
umiejętności niezbędnych do samodzielnego
Osób Zaburzonych
funkcjonowania osób niepełnosprawnych; rozwijają
Psychicznie i Upośledzonych
umiejętności sprawnego komunikowania się
Umysłowo
z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy,
"NADZWYCZAJNI",
z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną;
Gana 28, 46-320 Praszka
usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób
z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną
w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach
Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich
Stowarzyszenie Przyjaciół
imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych
i osób Niepełnosprawnych
i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
"Pomóżmy Im", 49-340 Lewin
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach pn.
Brzeski, ul. Kościuszki 52
"Wyjazd integracyjny do Torunia, Malborka i Trójmiasta"
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów,
Stowarzyszenie Przyjaciół
warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz
i osób Niepełnosprawnych
zespołów aktywności społecznej dla osób
"Pomóżmy Im", 49-340 Lewin
niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i
Brzeski, ul. Kościuszki 52
społecznie te osoby pn. "Wyjazdowe warsztaty
terapeutyczno-edukacyjne dla osób niepełnosprawnych"
Stowarzyszenie Rodzin
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów,
i Przyjaciół z Zaburzeniami
warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz
psychicznymi "Nadzieja",
zespołów aktywności społecznej dla osób
46-200 Kluczbork,
niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo
ul. Zamkowa 6
i społecznie te osoby pn. "Radość tworzenia..."
Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
Wojewódzkie Towarzystwo
mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie
Walki z Kalectwem, 45-023
umiejętności niezbędnych do samodzielnego
Opole, ul. Św. Wojciecha 5
funkcjonowania osób niepełnosprawnych pn. "Akademia
samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych"
Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich
Wojewódzkie Towarzystwo
imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i
Walki z Kalectwem, 45-023
rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających
Opole, ul. Św. Wojciecha 5
ich aktywność w tych dziedzinach pn. "Festiwal Zdrowe
Opolskie - Opole 2014"

Termin
realizacji
zadania wg
oferty

Kwota
zadania

Wnioskowa
na kwota
dotacji

15.09. 15.12.2014

16 900,00

16 900,00

15.09. 30.11.2014

31 500,00

31 500,00

06.10. 15.12.2014

22 500,00

22 500,00

10.09. 15.12.2014

15 644,00

13 484,00

10.09. 27.09.2014

46 500,00

32 000,00

10.09. 27.09.2014

25 400,00

25 400,00

12 060,00

12 060,00

14 340,00

13 340,00

47 000,00

47 000,00

Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich
imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i
20.11. rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających
15.12.2014
ich aktywność w tych dziedzinach pn. "Spotkanie
Wigilijne Wigilia Świąt Bożego Narodzenia w Fundacji"
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów,
Fundacja Międzypokoleniowa
warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz
"CZAS" Centrum Zdrowia
wrzesieńzespołów aktywności społecznej dla osób
Aktywnego Seniora, 45-534
listopad 2014
niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo
Opole, ul. Gajcego 5
i społecznie te osoby pn. "Aqua Radość"
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
Polski Związek Niewidomych
osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i
20.09. Okręg Opolski, 45-063 Opole,
społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności
15.12.2014
ul. Kościuszki 25/1
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.
"Szkolenia dla rodziców, opiekunów i nauczycieli z
otoczenia niepełnosprawnych z tytułu wzroku"
Fundacja Dom Rodzinnej
Rehabilitacji Dzieci
z Porażeniem Mózgowym,
45-724 Opole,
ul. Szymanowskiego 1

1

10

Fundacja Flota Świętego
Mikołaja, 03-756 Warszawa,
ul. Siedlecka 1/15 lok. 96

11

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

12

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

13

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

14

Wojewódzkie Zrzeszenie
Ludowe Zespoły Sportowe
w Opolu, 45-083 Opole,
ul. Barlickiego 13

15

Stowarzyszenie Wsparcia
Osób w Wieku Podeszłym
"Babie Lato", 45-007 Opole,
ul. Plac Katedralny 4/8

16

Fundacja Dłonie i Serca, 45369 Opole, ul. Mickiewicza 4

17

Fundacja Dłonie i Serca, 45369 Opole, ul. Mickiewicza 4

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych pn. "World Camp - sesja jesienna"
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"
Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich
imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych
i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach pn.
"Tanecznym krokiem przez życie"

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn.
"Wojewódzkie wielopokoleniowe świąteczne spotkanie
integracyjne"

Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich
imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych
i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach pn.
"Wojewódzkie Halowe Igrzyska LZS osób
niepełnosprawnych "Bez barier"
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.
"Kształcenie, bogactwem działań na rzecz osób
niepełnosprawnych"
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów,
warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz
zespołów aktywności społecznej dla osób
niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo
i społecznie te osoby pn. "Akcja JA - efektywna
autoprezentacja niepełnosprawnych na rynku pracy"
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"

2

19.09. 30.09.2014

21 000,00

21 000,00

25.08. 14.12.2014

86 035,00

43 315,00

10.11. 05.12.2014

14 520,00

13 750,00

04.12.2014

17 240,00

16 890,00

01.10. 31.12.2014

24 000,00

24 000,00

01.09. 30.11.2014

21 680,00

21 680,00

08.10. 15.12.2014

30 600,00

27 400,00

01.09. 15.12.2014

32 970,00

29 770,00

18

Fundacja Flota Świętego
Mikołaja, 03-756 Warszawa,
ul. Siedlecka 1/15 lok. 96

19

Stowarzyszenie "Pomocna
Dłoń" w Suchym Borze. 46053 Chrząstowice,
ul. A. Pawlety 1a

20

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

21

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

22

Stowarzyszenie Ambasada
Sukcesu, 47-110 Staniszcze
Wielkie, Pl. Targowy 14

23

Stowarzyszenie Ambasada
Sukcesu, 47-110 Staniszcze
Wielkie, Pl. Targowy 14

24

Fundacja Szansa Dla
Niewidomych
00-216 Warszawa,
ul. Konwiktorska 9

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych "Ekstremalnie - normalnie"
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. "Rehabilitacja
społeczna przez Sztukę - Rozwijanie aktywności
społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez
arteterapię z rehabilitacją"
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 dla osób niepełnosprawnych z Trisomią 21
(z zespołem Downa)"
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. "Zostań
z nami!! - dwudniowe szkolenie dla wolontariuszy
bezpośrednio zaangażowanych w rehabilitację osób z
niepełnosprawnością intelektualną"
Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich
imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i
rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających
ich aktywność w tych dziedzinach pn.
"Niepełnosprawność po Śląsku"
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. "Tak
dla laryngektomowanych"
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 - rola zmysłów w życiu
niewidomych"
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17.10 31.10.2014

21 180,00

21 180,00

08.09. 12.12.2014

270 870,00

269 870,00

10.11. 15.12.2014

63 090,00

60 930,00

10.10. 15.12.2014

12 610,00

11 410,00

10.10. 15.12.2014

41 673,88

37 115,00

10.10. 15.12.2014

70 275,88

63 217,00

01.10. 15.12.2014

13 800,00

13 800,00

25

26

27

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
Fundacja Szansa Dla
uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji
Niewidomych
osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i
00-216 Warszawa,
społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności
ul. Konwiktorska 9
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. "Mój
syn, uczeń, podopieczny to osoba niewidoma - wbrew
stereotypom funkcjonujemy normalnie"
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i
warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych,
opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio
zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub
Stowarzyszenie Centrum
społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym
Rozwoju Społeczno uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji
Zawodowego "Naprzeciw",
osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i
48-100 Głubczyce,
społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności
Al. Śląska 16/11
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.
"Świadomy opiekun"
Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich
imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i
rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających
ich aktywność w tych dziedzinach pn. "Tworzymy Nowy
PIASTUN Fundacja Na Rzecz
Świat - integracyjny projekt edukacyjno- kulturowy dla
Dzieci i Młodzieży, 45-368
młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu z
Opole, ul. Ozimska 48/42
województwa opolskiego, połączony z integracją z
młodzieżą o podobnych problemach zamieszkujących w
zaprzyjaźnionym obwodzie Iwano-Frankiwskim na
Ukrainie"

01.10. 15.12.2014

15 900,00

15 900,00

01.10. 15.12.2014

25 250,00

25 250,00

20.09.30.11.2014

55 966,00

55 966,00

Towarzystwo SpołecznoKulturalne Niemców Na
Śląsku Opolskim, 45-004
Opole, ul. M. Konopnickiej 6

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych pn. "Aktywni lokalnie"

01.10. 15.12.2014

89 210,00

89 210,00

29

Stowarzyszenie Węgry Na
Plus, Węgry, 46-023 Osowiec,
ul. Szkolna 7A

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów,
warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz
zespołów aktywności społecznej dla osób
niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i
społecznie te osoby pn. "Odkrywanie siebie przez sztukę stymulowanie aktywności społeczno-kulturalnej osób
niepełnosprawnych i seniorów poprzez arteterapię.
Terapeutyczne spektakle i warsztaty artystyczne"

15.09.
12.12.2014

59 500,00

59 500,00

30

Stowarzyszenie Na Rzecz
Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym
"Siedlisko" w Zawadzkiem,
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. "Last Minute"

15.10. 15.12.2014

41 740,00

41 740,00

Ogółem

1 260 954,76

1 177 077,00

28
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