
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4947/2022 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

Wykaz podmiotów niezakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację 

zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy 

społecznej w 2022 roku 

Zadanie pn. „Wspieranie dostępu do wielospecjalistycznej, kompleksowej, wczesnej, 

aktywnej rehabilitacji dla osób bez orzeczonej niepełnosprawności/orzeczonego stopnia 

niepełnosprawności. Zadanie skierowane np. do dzieci na etapie wczesnej rehabilitacji, 

osób po udarze, osób po wypadkach.” 

Oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną: 

1. Spółdzielnia Socjalna "Uciec dysforii", Oborniki, Razem przeciw przeciwnościom, 670 pkt. 

2. Fundacja Mielnica, Kalisz, Wczesna wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, 656 pkt. 

3. Krok za krokiem, Poznań, Krok po zdrowie Wielkopolan – 2022, 650 pkt. 

4. Wielkopolska Fundacja Rehabilitacji, Poznań, Wczesna rehabilitacja dzieci z zaburzeniami 

rozwoju psychoruchowego, 632 pkt. 

5. Fundacja Wspierania Rozwoju Małego Dziecka "Cali Mali", Poznań, Wczesna interwencja 

terapeutyczna, w tym terapia karmienia i dysfagii dla dzieci na wczesnym etapie diagnozy z 

województwa wielkopolskiego. Edycja 2022, 630 pkt. 

6. Fundacja Wózkowicze, Poznań, DROGA PO ZDROWIE - rehabilitacja osób z 

niepełnosprawnościami, 563 pkt. 

7. Fundacja Dzieciaki i Zwierzaki, Swarzędz, Wielospecjalistyczne wsparcie terapeutyczno-

rehabilitacyjne dla dzieci z zaburzeniami z województwa wielkopolskiego, 562 pkt. 

8. Fundacja Instytut Białowieski, Białystok, Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły 

stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl, 

www.FestiwalBialowieski.pl, www.FestiwalZubra.pl, www.ForestFestival.Eu, 50 pkt. 

Oferta wycofana przez oferenta przed dokonaniem oceny merytorycznej: 

9. Fundacja Zielony Latwiec, Szamotuły, „Wszechstronny rozwój dzieci, młodzieży oraz osób 

dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną z powiatu szamotulskiego” (edycja I) 

Zadanie pn. „Wsparcie kobiet z ograniczoną sprawnością w zakresie higieny menstruacyjnej na 

podstawie innowacji „Fuksjowa lady” – wypracowanej w ramach projektu „Przepis na 

wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”. 

Wszystkie złożone oferty otrzymały dofinansowanie. 

Zadanie pn. „Wspieranie dostępu kobiet z ograniczoną sprawnością do profilaktyki”. 

Brak ofert złożonych na zadanie. 

http://www.forestfestival.eu/


Zadanie pn. Wsparcie działań zwiększających autonomię osób z ograniczoną sprawnością 

oraz przeciwdziałających wypaleniu opiekuńczemu opiekunów nieformalnych osób z 

ograniczoną sprawnością na podstawie innowacji „Rodzinne autonomie samodzielności” 

– wypracowanej w ramach projektu „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – 

usługi opiekuńcze dla osób zależnych”. 

Oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną: 

10. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Aktywni",  Doruchów, 

„Niepełnosprawność, czyli kiedy miłość nie ma ilorazu inteligencji”, 620 pkt.  

11. Fundacja Laba, Poznań, "Tajemniczy Ogród - mam marzenie" - edycja 2., 578 pkt.  

12. Stowarzyszenie ,,Ja-Ty-My", Krobia, Wykluczeni w cyberprzestrzeni, 489 pkt. 
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