
 
 

Wyniki konkursu ofert na powierzenie realizacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom zadań 

publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku. 

 
 

a) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność społeczną; 

organizowanie i prowadzenie, szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby; prowadzenie i wspieranie inicjatyw na rzecz integracji osób 

niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich dyskryminacji 

 

Lp. Nazwa oferenta Tytuł projektu 

Wnioskowana 

dotacja 

(w zł) 

Średnia 

ocena 

   / 52 

Propozycja 

komisji 

(w zł) 

1. 
Ludowy Klub Jeździecki Ostroga 

45-836 Opole, ul. Wrocławska 172 

a) organizowanie imprez kulturalnych, 

sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla 

osób niepełnosprawnych wspierających ich 

aktywność społeczną; b) organizowanie i 

prowadzenie, szkoleń, kursów, warsztatów, grup 

środowiskowego wsparcia oraz zespołów 

aktywności społecznej dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin aktywizujących 

zawodowo i społecznie te osoby; c) prowadzenie i 

wspieranie inicjatyw na rzecz integracji osób 

niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich 

dyskryminacji 

9 520 41.00 7 000 

 

b) wydawanie informatora o organizacjach pozarządowych prowadzących działania na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów; 

 

Lp. Nazwa oferenta Tytuł projektu 

Wnioskowana 

dotacja 

(w zł) 

Średnia 

ocena 

   / 52 

Propozycja 

komisji 

(w zł) 

1. 

Fundacja Rozwoju Społecznego 

SPINACZ 

 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 2 

Bliżej ludzi - informator o NGO w Opolu 10 000 35.50 10 000 

2 
Fundacja Adra Polska 

 00-366 Warszawa , Foksal 8 

Wyszukiwarka lokalnych miejsc wsparcia w 

Opolu 
9 100 26.25 

Brak 

środków 

 

 



 

 

 

 

 

c) organizacja happeningu integracyjnego w ramach Kampanii ,,Opole w Rytmie życzliwości" 

 

brak ofert 

 

d) organizacja Opolskich Dni Osób Niepełnosprawnych 

 

Lp. Nazwa oferenta Tytuł projektu 

Wnioskowana 

dotacja 

(w zł) 

Średnia 

ocena 

   / 52 

Propozycja 

komisji 

(w zł) 

1. 
Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem  

45 – 023 Opole, ul. Wojciecha 5   

XX Opolskie Dni Osób 

Niepełnosprawnych 
45 000 41.75 45 000 

 

 

 

Oferty, które uzyskały mniej niż 50% możliwych punktów, (czyli do 26 z 52 możliwych) i nie kwalifikują się do realizacji.  

 

Lp. Nazwa oferenta Tytuł projektu 
Wnioskowana 

dotacja (zł) 

Średnia 

ocena 

/ 52 

1 

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z 

Porażeniem Mózgowym 

45-724 Opole, ul. K. Szymanowskiego 1 

26 Festyn Fundacji DOM "30 lat-Pełni Energii" 17 000 25.25 

2 
Stowarzyszenie "Jednym słowem" 

45-462 Opole, ul. Tysiąclecia 7c 

a) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych wspierających ich aktywność 

społeczną; b) organizowanie i prowadzenie, szkoleń, 

kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia 

oraz zespołów aktywności społecznej dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin aktywizujących 

zawodowo i społecznie te osoby; c) prowadzenie i 

wspieranie inicjatyw na rzecz integracji osób 

niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich 

dyskryminacji 

3 600 24.75 



 

3 
Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem  

45 – 023 Opole, ul. Wojciecha 5           
Niepełnosprawni zwiedzają Pieniny 12 000 24.50 

4 
Fundacja naKole 

45-127 Opole, ul. Mikołaja 4/7 

a) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych wspierających ich aktywność 

społeczną; b) organizowanie i prowadzenie, szkoleń, 

kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia 

oraz zespołów aktywności społecznej dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin aktywizujących 

zawodowo i społecznie te osoby; c) prowadzenie i 

wspieranie inicjatyw na rzecz integracji osób 

niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich 

dyskryminacji 

17 000 24.25 

5 
Stowarzyszenie Opolskie Lamy  

45 – 863 Opole, ul. Wojska Polskiego 2-4/82 
Kino bez barier 10 000 24.25 

6 
Stowarzyszenie "POMAGA.MY" 

63-900 Rawicz, ul. Słupia Kapitulna 89 b 
Kurs z załatwiania spraw przez Internet 17 000 24.00 

7 
Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ 

 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 2 
Kajak dobry dla każdego 9 500 22.75 

8 
Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej 

45-240 Opole, ul. Wiejska 111 
Integra 17 000 20.50 

9 
Stowarzyszenie "POMAGA.MY" 

63-900 Rawicz, ul. Słupia Kapitulna 89 b 

Wydawanie informatora o organizacjach 

pozarządowych prowadzących działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych i seniorów.  

10 000 19.25 

 
  


