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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 5687/2018 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 2 sierpnia 2018 r. 
 
 

Wykaz podmiotów niezakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 

2018 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
 

Lp. Oferent Miejscowość  Nazwa projektu 

Liczba punktów 
uzyskanych w 
postępowaniu 
konkursowym 

Zadanie pn. „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” 
 

oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną 
 

1 Stowarzyszenie Apoyo Pleszew Tęczowo i zdrowo. 404 

2 
Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Społeczności Ziemi 
Pleszewskiej "forum Młodych" 

Pleszew "Specjalistyczne wsparcie rehabilitacyje" 401 

3 Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Pleszew 

Poprawa funkcji poznawczych u osób z 
niepełnosprawnościami w wieku 60+ z 
wykorzystaniem elementów wirtualnej 

rzeczywistości 

399 

4 
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Kole 

Koło OTWÓRZMY PRZED NIMI ŻYCIE 394 

5 
Fundacja Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym Totus Tuus 
Leszno Rehabilitacja z Fundacją Totus Tuus 375 

6 
Ostrowskie Stowarzyszenie Osób 

Chorych Na Stwardnienie 
Rozsiane 

Ostrów Wielkopolski 
Rehabilitacja osób chorych na stwardnienie 

rozsiane 
374 

7 Fundacja "W jedności siła" Ostrów Wielkopolski Z niepełnosprawnością Za Pan Brat 371 

8 Fundacja Dzieciom "Pomagaj" Wolica Świetlica 2018 353 
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9 Fundacja Medpolonia Poznań 
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych-powrót na 

rynek pracy 
324 

oferty niespełniające wymogów formalnych 
 

10 Stowarzyszenie Krok Do Przodu Chodzież Pomocna Dłoń - 

Zadanie pn. „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów 
aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywujących zawodowo i społecznie te osoby” 
 

oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną 
 

1 
Fundacja Simontonowski Instytut 

Zdrowia 
Lublin 

WIĘCEJ WIEDZY, WIĘCEJ ZDROWIA, WIĘCEJ 
ŻYCIA... 

427 

2 
Stowarzyszenie Rodzin i Osób 
Niepełnosprawnych " Razem " 

Gniezno "Jeszcze sprawniej... na rynku pracy III" 426 

3 
Fundacja Polskich Kawalerów 

Maltańskich "pomoc Maltańska" 
Poznań MY - PASJONACI 418 

4 
Stowarzyszenie Krzewienia 

Pedagogicznej i Duchowej Myśli 
Św. Urszuli 

Pniewy 
"RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" - integracyjne 

warsztaty dla osób niepełnosprawnych 
373 

5 
Integracyjne Stowarzyszenie 

"Aktywni 50+" 
Poznań ŻYJ AKTYWNIE 2018 363 

6 ARTnova Poznań 
"Beyond horizon" projekt na rzecz edukacji 

muzycznej osób niewidomych i ocienmniałych 
Fundacja 

282 

7 Fundacja DOBRZE ŻE JESTEŚ Wrocław 
Zwiększenie kompetencji wolontariuszy i kadry 

wspierającej osoby niepełnosprawne, chore 
onkologicznie 

156 

oferty niespełniające wymogów formalnych 
 

8 Fundacja "złotowianka" Złotów 
Oni też chcą poczuć wiatr we włosach - poznajcie 

RaceRunning 
- 

Zadanie pn. „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 
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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” 

 

oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną 
 

1 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niesłyszącym "SPON" 
Leszno 

„Wejdź do mojego świata- integracja osób 
słyszących i niesłyszących” 

324 

2 
 

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Międzynarodowych 

Poznań SPRAWNI ZAWODOWO 110 

oferty niespełniające wymogów formalnych 
 

12 

Fundacja Inwalidów i Osób 
Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" 

Flow Solution Spółka z 
Ograniczoną Odpowiedzialnością 

Kalisz 

W kwestii terapii po ludzku i bez tajemnic - cykl 
warsztatów dla opiekunów i terapeutów stanowiąca 

narzędziownię wspomagającą rozwój 
samodzielności i niezależności osób z 

niepełnosprawnością. 

- 

Zadanie pn. „Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, 
w szczególności przez: 
a) doradztwo zawodowe, 
b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, 
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, 
mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania 
w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych” 

 

oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną 
 

1 Fundacja "wsparcie" Ostrów Wielkopolski Aktywna integracja - szansa na pracę 334 

Zadanie pn. „Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” 
 

oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną 
 

1 
Fundacja Obywatelska "Czas 

Jaszczurów"  
Poznań Drużyna - kampania społeczna 415 



4 

 

2 
Stowarzyszenie Centrum 

Rozwoju 
Pleszew 

Aktywizacja zawodowa i społecczna w powiecie 
pleszewskim oraz gostyńskim 

411 

3 Stowarzyszenie Apertus Słupia Pod Kępnem Trzymaj formę ponad normę !!! - II edycja 407 

4 Ari Ari Bydgoszcz 
Samodzielność 2018. Warsztaty i szkolenia 

samopomocowe 
397 

5 
Stowarzyszenie Na Rzecz 

Młodzieży Sprawnej Inaczej 
"Śmiałek" 

Poznań Aktywni w życiu 345 

Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób 
niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej. 

oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną 
 

1 
OAK Usługi Opiekuńcze Spółka z 
Ograniczoną Odpowiedzialnością 

Poznań Opieka-Aktywność-Kompetencje - OAK TV 174 

 


