
 

 

UCHWAŁA NR 5487 /2022 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 z dnia 19 sierpnia 2022 roku 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie 
wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych będących w 2022 roku w dyspozycji Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 547, z późn. zm.), art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 2h 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz 
organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945), uchwały Nr XXXV/654/21 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie 
uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2022 oraz uchwały Nr XLI/781/22 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zadań, na które  
w 2022 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przekazane samorządowi województwa, w związku z uchwałą  
Nr 5047/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2022 roku w 
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2022 roku  
w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Zatwierdza się do realizacji w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2022 roku w dyspozycji 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego, projekty podmiotów nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych, wyłonione w wyniku  otwartego konkursu ofert na rok 
2022 w łącznej kwocie 1 310 000,00 zł (słownie: jeden miliony trzysta dziesięć tysięcy 
złotych 00/100), których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.   

2. Wykaz podmiotów, których projekty nie zostały zakwalifikowane do realizacji zadań, 
o których mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 



 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Poznaniu. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  



 

 

Uzasadnienie 
do uchwały Nr 5487/2022 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 19 sierpnia 2022 roku 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie 
wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych będących w 2022 roku w dyspozycji Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego 

Na podstawie uchwały Nr 5047/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 

19 maja 2022 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na zlecenie fundacjom 

i organizacjom pozarządowym realizacji następujących zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego: 

1) Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach 

placówek; 

2) Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia 

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; 

3) Zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia; 
4) Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach 

życia społecznego i zawodowego; 
5) Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie 

lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, 
w szczególności usług asystencji osobistej; 

6) Opracowywanie 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. 

Na otwarty konkurs wpłynęły 73 oferty na wyżej wymienione zadania, 6 ofert nie 

spełniło wymagań formalnych konkursu. 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 5358/2022 z dnia 14 lipca 2022 

roku powołał Komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert  

w wymienionym wyżej otwartym konkursie.  



 

 

Komisja konkursowa dokonała merytorycznej oceny ofert i przedstawiła propozycję 

rozdziału środków finansowych do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 



 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5487 /2022 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 sierpnia 2022 r. 

Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2022 

roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

Dział 852 – rozdział – 85295 – § 2360 

Lp. Nazwa zadania Nazwa podmiotu Miejscowość Tytuł zadania Koszt ogólny 
projektu  
(w zł) 

Kwota 
wnioskowana 
(w zł) 

Proponowan
a kwota 
dotacji  
(w zł) 

Planowany 
zasięg 
(subregion) 

Liczba 
punktów 
uzyskanych w 
postępowaniu 
konkursowym 

1. Prowadzenie 
rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w 
różnych typach 
placówek. 

Jarociński Klub 
"Amazonka" w 
Jarocinie 

Jarocin  Uśmiechnij się, 
pomogę Tobie 

144140,00 140960,00    132995,00 Kaliski 804 

2. Prowadzenie 
rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w 
różnych typach 
placówek. 

Fundacja Na 
Rzecz Rozwoju 
Dzieci i Młodzieży 
"Otwarcie" 

Konin Mogę więcej! 
edycja 10 

172668,40 145708,40 137475,00 Koniński 804 

3. Prowadzenie 
rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w 
różnych typach 
placówek. 

Fundacja Na 
Rzecz 
Wspomagania 
Rehabilitacji i 
Szerzenia Wiedzy 
Kynologicznej 
"Mały Piesek 
Zuzi" 

Poznań Kompleksowe 
wsparcie Dzieci z 
niepełnosprawności
ą z województwa 
wielkopolskiego VIII 

171180,00 148500,00 140109,00 Poznański 789 

4. Organizowanie i 
prowadzenie 
zintegrowanych działań 
na rzecz włączenia osób 
niepełnosprawnych w 
rynek pracy, w 
szczególności przez: 
a) doradztwo 

Fundacja 
Partycypacji 
Społecznej 
Fundacja Instytut 
Projektów 
Innowacyjnych 

Poznań JOB-ON 149995,00 148630,00 140232,00 Kaliski 
Koniński 
Pilski 
Poznański 

782 



 

 

Lp. Nazwa zadania Nazwa podmiotu Miejscowość Tytuł zadania Koszt ogólny 
projektu  
(w zł) 

Kwota 
wnioskowana 
(w zł) 

Proponowan
a kwota 
dotacji  
(w zł) 

Planowany 
zasięg 
(subregion) 

Liczba 
punktów 
uzyskanych w 
postępowaniu 
konkursowym 

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 

5. Opracowywanie 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. 
 

Fundacja Szansa 
dla Niewidomych 

Warszawa Wielkopolski 
przewodnik dla 
osób z 
niepełnosprawności
ami 

107772,00 106432,00 100418,00 Kaliski 
Koniński 
Leszczyński 
Pilski 
Poznański 
 

779 



 

 

Lp. Nazwa zadania Nazwa podmiotu Miejscowość Tytuł zadania Koszt ogólny 
projektu  
(w zł) 

Kwota 
wnioskowana 
(w zł) 

Proponowan
a kwota 
dotacji  
(w zł) 

Planowany 
zasięg 
(subregion) 

Liczba 
punktów 
uzyskanych w 
postępowaniu 
konkursowym 

6. Prowadzenie 
rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w 
różnych typach 
placówek. 

Stowarzyszenie 
"Zdrowie i Życie" 

Pleszew NOWA 
PERSPEKTYWA- 
rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych 

133498,00 128398,00 121143,00 Kaliski 776 

7. Prowadzenie 
rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w 
różnych typach 
placówek. 

Kaliski Klub 
"Amazonki" 

Kalisz Chcę być zdrowa i 
spełniona 

74750,00 54450,00 51373,00 Kaliski 774 

8. Prowadzenie 
rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w 
różnych typach 
placówek. 

Fundacja AKME 
FUNDACJA 
"REHA+" 

Poznań Rehabilitacja w 
sieci wsparcia 

120600,00 100000,00 94350,00 Kaliski 
Pilski 
Poznański 

760 

9. Prowadzenie 
rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w 
różnych typach 
placówek. 

Kórnickie 
Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom 
z 
Niepełnosprawno
ścią Intelektualną 
i Ruchową 
"Klaudynka" 

Kórnik REHABILITACJA 
TO NASZA 
NADZIEJA 

100640,00 89765,00 84693,00 Poznański 751 

10. Prowadzenie 
rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w 
różnych typach 
placówek. 

Stowarzyszenie 
"Z miłości do 
dzieci" 

Latowice Koń - który daje 
radość i nadzieję - 
edycja 6 

86340,00 71800,00 67743,00 Kaliski 747 

11. Prowadzenie 
rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w 
różnych typach 
placówek. 

Stowarzyszenie 
"Pleszewski 
Uniwersytet 
Trzeciego Wieku" 

Pleszew O krok dalej, 
rehabilitacja 2022 

143710,00 138610,00 130778,00 Kaliski 740 



 

 

Lp. Nazwa zadania Nazwa podmiotu Miejscowość Tytuł zadania Koszt ogólny 
projektu  
(w zł) 

Kwota 
wnioskowana 
(w zł) 

Proponowan
a kwota 
dotacji  
(w zł) 

Planowany 
zasięg 
(subregion) 

Liczba 
punktów 
uzyskanych w 
postępowaniu 
konkursowym 

12. Opracowywanie 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. 

Fundacja 
ORCHidea 

Walerianowo Koncentruj się! 118250,00 115250,00 108691,00 Wielkopolska 738 

        
Tab. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2022 roku w dyspozycji Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego. 
*zgodnie z ogłoszeniem konkursowym (pkt. VIII) projekty były oceniane w ramach zadań, na które zostały złożone



 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5487/2022 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 sierpnia 2022 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 2022 roku w dyspozycji 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

Lp. Nazwa zadania Nazwa podmiotu Miejscowość Tytuł zadania Liczba punktów 
uzyskanych w 
postępowaniu 
konkursowym 

1. Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek. 

Fundacja „Apja” Poznań Otwarty świat 734 

2. Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek. 

Fundacja Polskich Kawalerów 
Maltańskich "Pomoc Maltańska" 

Poznań EXPLORATORNIA 731 

3. Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek. 

Ostrowskie Centrum Terapii Ostrów Wlkp. Wszystko jest możliwe 2022 729 

4. Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek. 

Centrum Rehabilitacji Dziecięcej Spółka 
z Ograniczoną Odpowiedzialnością 

Wolica Więcej Znaczy Lepiej 2022 725 

5. Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek. 

Fundacja Pronautis Szczytniki 
Duchowne 

KONNO KU SAMODZIELNOŚCI 709 

6. Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek. 

STOWARZYSZENIE OSÓB PO 
ENDOPROTEZOPLASTYCE BIODRA 
BIODERKO 

Chodzież Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek - nazwa zadania - RAZEM 
SPRAWNIEJ 

700 



 

 

Lp. Nazwa zadania Nazwa podmiotu Miejscowość Tytuł zadania Liczba punktów 
uzyskanych w 
postępowaniu 
konkursowym 

7. Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek. 

Ostrowskie Stowarzyszenie Osób 
Chorych Na Stwardnienie Rozsiane 

Ostrów Wlkp. REHABILITACJA OSÓB CHORYCH NA 
STWARDNIENIE ROZSIANE W 
RÓŻNYCH TYPACH PLACÓWEK 

700 

8. Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek. 

Stowarzyszenie Apoyo Pleszew „Lepsze jutro, wyrównanie szans 
edukacyjnych osób niepełnosprawnych” 

700 

9. Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek. 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i 
Młodzieży Specjalnej Troski im. Janusza 
Korczaka 

Włoszkowice "Rehabilitacja osób z 
niepełnosprawnością" 

700 

10. Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek. 

Fundacja mydzieciom Poznań Kompleksowe wsparcie rehabilitacji dzieci 
i młodzieży z niepełnosprawnością 

698 

11. Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek. 

Fundacja "Odzew" Leszno Wzajem - noś! 690 

12. Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek. 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych "Aktywni" 

Doruchów Rehabilitacja naszą szansą 686 

13. Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek. 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia 
Rozsianego Oddział w Koninie 

Konin Równe szanse 686 

14. Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek. 

WIELKOPOLSKA FUNDACJA 
REHABILITACJI 

Poznań Zindywidualizowany system rehabilitacji 
osób z niepełnosprawnościami układu 
nerwowego 

682 

15. Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek. 

Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja" z 
Siedzibą w Kaliszu 

Kalisz "Nadzieja buduje" kompleksowy program 
rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 
intelektualną projekt 2022 

671 

16. Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek. 

Fundacja "Pora na nas" Czerwonak Pora na rehabilitację i terapię 670 



 

 

Lp. Nazwa zadania Nazwa podmiotu Miejscowość Tytuł zadania Liczba punktów 
uzyskanych w 
postępowaniu 
konkursowym 

17. Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek. 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Mechlin 

Mechlin Mobilnie rehabilitujemy na terenach 
wiejskich IV 

668 

18. Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z 
Autyzmem "Gepetto" 

Konin Niebieska Puma edycja IV 666 

19. Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek. 

Stowarzyszenie "DZIECKO" Gostyń Habilis osób niepełnosprawnych w 
powiecie gostyńskim 

664 

20. Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek. 

Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka Przy 
Szkole Podstawowej w Strzałkowie 

Strzałkowo Proces zdrowienia -rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych- 3 edycja 

663 

21. Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek. 

Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych "Razem w 
Przyszłość". 

Pleszew Myśl o sobie- dbaj o zdrowie! Hartuj umysł 
i ciało. 

654 

22. Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek. 

Stowarzyszenie Chodzieskich 
Amazonek "Różowa Wstążeczka" 

Chodzież Życie z rakiem 634 

23. Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek. 

Stowarzyszenie KROK DO PRZODU Chodzież Rehabilitacja osób z ograniczoną 
sprawnością szansą na lepsze jutro 

604 

24. Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek. 

Stowarzyszenie Pomost w Krotoszynie Krotoszyn KIERUNEK SPRAWNOŚĆ -
KOMPLEKSOWE WSPARCIE 
ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY 

602 

25. Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek. 

Fundacja "Złotowianka" Złotów "rapTUS łapie staTUS" - trening 
uważności, samoregulacji i umiejętności 
społecznych 

597 

26. Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek. 

Fundacja " W jedności siła" Ostrów Wlkp. Zdrowie, zdrowie jest najważniejsze 581 
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27. Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek. 

Stowarzyszenie Społeczne Na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w 
Szamotułach 

Szamotuły REHABILITACJA - INTEGRACJA 
SENSORYCZNA - DZIECI I MŁODZIEŻY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

571 

28. Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek. 

FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

Śrem AKTYWNIE JEST FAJNIE ŻYĆ 559 

29. Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek. 

Fundacja Wspierania Rozwoju Małego 
Dziecka "Cali Mali" 

 Rehabilitacja, w tym Indywidualna 
Stymulacja Słuchu Johansena dla dzieci z 
orzeczoną niepełnosprawnością z 
województwa wielkopolskiego. Edycja 
2022. 

Oferta 
niespełniająca 
wymogów 
formalnych 

30. 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. 

Fundacja Inicjatyw Społecznych i 
Rozwoju Przedsiębiorczości 

Poznań Praca bez ograniczeń 654 
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31. 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. 

Fundacja Sowelo Piła Spiżarnia kompetencji 620 

32. 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. 

FUNDACJA AKTYWNEJ 
REHABILITACJI EMERYTOWANYCH 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Poznań WYRÓWNYWANIE SZANS OSÓB Z 
OGRANICZENIEM SPRAWNOŚCI NA 
WIELKOPOLSKIM RYNKU PRACY-3 

587 

33. 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 

Stowarzyszenie Novum Forte Poznań Klucz do rynku pracy 578 
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pośrednictwa pracy, mających na celu 
przygotowanie do aktywnego 
poszukiwania pracy i utrzymania w 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 

34. 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. 

Fundacja "Wsparcie"  Równe szanse na rynku pracy 5 Oferta 
niespełniająca 
wymogów 
formalnych 

35. Zakup, szkolenie i utrzymanie psów 
asystujących w trakcie szkolenia. 

Spółdzielnia Socjalna Psarvard Gniezno POSŁUSZNY PIES POMOCNICZY 2022 668 

36. Promowanie aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego i 
zawodowego. 

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju 
Edukacji Obywatelskiej CREO 

Poznań NIE WIDZĘ PRZESZKÓD! 717 

37. Promowanie aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego i 
zawodowego. 

Fundacja Barak Kultury Poznań Inny Festiwal 2022 705 

38. Promowanie aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego i 
zawodowego. 

Fundacja Obywatelska "Czas 
Jaszczurów" 

Poznań Kampania społeczna - "Czuję się 
świetnie!" 

692 
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39. Promowanie aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego i 
zawodowego. 

Fundacja TPSW Warszawa Wielkopolskie 2022 - Edu-Kampania 
Edukacji Włączającej - Promowanie 
aktywności OzN. 

673 

40. Promowanie aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego i 
zawodowego. 

Stowarzyszenie MAKI Gniezno Jestem niepełnosprawny- CHCĘ 
PRACOWAĆ nie tylko nad sobą !!! - II 
Edycja 

664 

41. Promowanie aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego i 
zawodowego. 

Stowarzyszenie Na Górze Szydłowo Nie bój się innego, nie bój się nowego! 643 

42. Promowanie aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego i 
zawodowego. 

Stowarzyszenie BAZA Gostyń Jesteśmy wśród Was 607 

43. Promowanie aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego i 
zawodowego. 

Fundacja "Mielnica" Konin XXIV Olimpiada Umiejętności Osób 
Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra 
Janaszka - ABILIMPIADA' 2022, Konin 22 
października 2022 r. - pod hasłem 
"Kultura, tradycje 
Wielkopolski"/"Wielkopolska z tradycjami" 

605 

44. Promowanie aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego i 
zawodowego. 

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Pleszew Akademia Rozwoju Osobistego 598 

45. Promowanie aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego i 
zawodowego. 

Grupa Operacyjna Ratownictwa 
Wodnego 

Poznań Rescue Lab - ratując innych, ratuję siebie 
- edycja III. 

596 

46. Promowanie aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego i 
zawodowego. 

FUNDACJA POMOCY OSOBOM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM I CHORYM 
"TĘCZOWA GROMADA" 

Stare Miasto Tęczowe Królowe - Master Szefowe 554 
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47. Promowanie aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego i 
zawodowego. 

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Pleszew Warto zmieniać siebie 550 

48. Promowanie aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego i 
zawodowego. 

Fundacja Instytut Białowieski Białystok Centrum Zrównoważonego Rozwoju. 
"Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". 
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 
www.FestiwalBialowieski.pl 
www.FestiwalZubra.pl 
www.ForestFestival.PL 

56 

49. Promowanie aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego i 
zawodowego. 

Stowarzyszenie Mini Basket Academy  Działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Oferta 
niespełniająca 
wymogów 
formalnych 

50. Promowanie aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego i 
zawodowego. 

Stowarzyszenie Dobro  SamoDZIELNIE dookoła świata Oferta 
niespełniająca 
wymogów 
formalnych 

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

Polskie Stowarzyszenie WIDOKI Chodzież Punkt wspierania osób 
niepełnosprawnych WIDOKI 

732 

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

Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego "Podlesie" 

Złotkowo Razem będzie łatwiej - wsparcie osoby 
niepełnosprawnej przez asystenta 
osobistego oraz psychologa. 

725 

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

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka 
PODAJ DALEJ 

Konin Asystent- droga do samodzielności 676 
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54. Świadczenie usług wspierających, 
które mają na celu umożliwienie lub 
wspomaganie niezależnego życia osób 
niepełnosprawnych, w szczególności 
usług asystencji osobistej. 

Stowarzyszenie ONI Chodzież Bardziej samodzielni 638 

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

STOWARZYSZENIE "MŁODE 
OSTROWITE" 

Ostrowite Wsparcie osób z niepełnosprawnością w 
dążeniu do samodzielności - usługa 
asystencji osobistej 6 

635 

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

Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 
"ROKTAR" 

Rokietnica Od Wsparcia do samodzielności 583 

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

Krok za krokiem  Niezależni-Aktywni-Razem edycja III Oferta 
niespełniająca 
wymogów 
formalnych 

58. Opracowywanie 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. 

Fundacja Dzieciaki i Zwierzaki Swarzędz Terapia ręki dla juniora i seniora 671 
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59. Opracowywanie 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. 

Fundacja Literacka "Jak podanie ręki" Poznań Urealnione niewidoki 670 

60. Opracowywanie 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. 

Poznańskie Towarzystwo "Amazonki" Poznań PORADNIKI I ULOTKI DLA AMAZONEK 544 

61. Opracowywanie 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 

Stowarzyszenie "Łazarz - Zakorzenieni 
w Tradycji" 

 Kompendium wiedzy dla osób z 
dysfunkcją wzroku 

Oferta 
niespełniająca 
wymogów 
formalnych 
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publikowanych drukiem 
powiększonym, pismem Braille’a lub 
publikowanych w tekście łatwym do 
czytania. 

Tab. 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 2022 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego 


