
ZARZADZENTE Nn .1..'..'.. lzt
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z dnia .h.. grudnia 2021 r.

w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadah publicznych
z zakresu dzialari na rzecz os6b niepelnosprawnych w latach 2022 - 2024.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym
(Dz. lJ. z 2020 r. poz.920 z p6in. zm.t) oraz na podstawie art. 15 ust. 2 h i 2 j ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici poZ).tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1057 z poin. zm.2), zarz4dzam co nastgpuje:

$r
Rozstrzygam otwarty konkurs olert na realizacjg zadari publicznych z zakresu dzialai na rzecz

osob n iepe.lnosprawnych w latach2022 - 2024:

L Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez prowadzenie
mieszkari chronionych - treningowych.

2. Prowadzenie mieszkari adaptacyjnych dla os6b z zaburzeniami psychicmymi.

3. Zapewnienie opieki wltchnieniowej opiekunom os6b ze spektrum autyzmu.

4. Zapewnienie opieki wltchnieniowej opiekunom os6b z niepelnosprawnoSci4 intelektualn4.

5. Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem z niepelnosprawno5ciami.

6. Informator miejski dla os6b z niepelnosprawnoSciami i ich rodzin - prowadzenie strony
internetowej.

7. Trener pracy - spos6b na zwigkszenie zatrudnienia os6b z niepelnosprawnodciami na

otwartym rynku pracy.

$2
Wykaz oferent6w oraz wykaz podmiot6w, kt6rym udzielono dotacj i w poslgpowaniu

konkursowl'm. wraz z nazwq zadania, kwot4 przyznanej dotacj i oraz sum4 uzyskanych

punktow, stanowi zal4cznik do niniejszego zaru4dzenia.

s3
Wykonanie zarz4dzenia powierzam Zastgpcy Prezydenta Miasta nadzorujqcemu Departament

Spraw Spolecznych oraz Dyrektorowi Departamentu Spraw Spolecznych Urzqdu Miejskiego

w Bialymstoku.
$4

Zarz4dzenie podlega ogloszeniu w Biuletynie lnformacji Publicznej, na. stronie intemetowej

Miasta Bialegostoku oraz w siedzibie Urzgdu
na zamieszczenie ogloszeri.

$s
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

Miejskiego, w mreJscu przeznaczonym

fZff;**
I Zmiany tekstu j edno litego wymien ionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. lJ. z 2021 r. poz. 103 8 i I 834.

I Zmiany tekstu jednolitelo wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. 22021 r. poz. 1038, t243 i 1535.



Z'alqcz.nik do Zarz4dzenia N, ,4),k 1.'.. tzl
Prezvdenta Miasta Bialegostoku

z <lnia .. ZJ grutlnia 2021 r.

Wykaz oferentow oraz yq1kaz podmiot6w, kt6rym udzielono dotacj i w postgpowaniu konkursowym na realizacjq zadair publicznych z zakresu

dzialafi na rzecz os6b niepelnosprawny ch w latach 2022 -2024.

L,P Nazwa organrzacjr Nazwa zadania
Kwota

wnioskowana

Kwota
przyznanej

dotacji

Liczba
uzyskanych

punkt6w
Uwagi

Zapewnienie wsparcia osobom z zablJrzel].iami
Wysoko6i Srodk6w publiczn

psychicznymi poprzez prowadzenie mi€szkah chronionych - treningowych
ych przemaczonych na powierzenie realizacji zadania

w 2O22 r. - 210 000 zl. w 2023 r. - 220 000 zl. w 2024 t. - 230 000 z-l

Termin realizac i zadania: od dnia 0l.01 .2022 r. do dnia 31.12.2024 r-

I
Zapewnienie wsparcia osobom chorujqcym psychicznie

poprzez prowadzenie mieszkarl chronionych - treningowych

w 2022 r.
210 000 zl

w 2023 r.
220 000 zl

w 2024 r.
230 000 zt

w 2022 r. -
210 000 zl

w 2023 r. -
220 000 zl

w 2024 r. -
230 000 zl

100 pkt

Prowadzenie mieszkai ze wsparciem adaptacyjnych dla os6b z zaburzeniami psychicznymi
Wysokosi Srodk6w publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania

w 2022 r. - 15 000 zl, w 2023 r. l5 000 zl, w 2024 r. l5 000 zl
Termin realizacii zadania: od dnia 0l .01 .2022 r. do dnia 31.12.2024 t.

I

Prowadzenie mieszkan adaptacyjnych dla os6b

z zaburzeniami PsYc h ic zn Ym i

w 2022 r.

l5 000 zl

w 2023 r. -
15 000 zl

w 2024 r.
15 000 zl

w 2022 r. -
15 000 zl

w 2023 r. -
l5 000 zl

w 2024 r. -
l5 000 zl

97 pkt

Stowarzyszenie

,,MY DLA INNYCH"
ul. Antoniuk Fabryczny 34

l5-741 Bialystok

Stowarzyszenie na rzecz

Rehabilitac i i PsychiatrYcznej
ul. Grottgera 8

l5-225 Bialystok



Zapewnienie opieki rvytchnieniowej opiekunom os6b ze spektrum autyzmu
Wysoko$C Srodk6w publicznych przeanaczonych na powierzenie realizacji zadania

000 zl, w 2023 r. 185 000 zl, w 2024 r. - 190 000 zl
i zadania: od dnia 0 \ .01 .2022 r. do dnia 3l .12.2024 r.

w 2022 r. - l8O
Termin realizac

100 pkt

w 2022 r. -
180 000 zl

w 2023 r. -
185 000 zl

w 2024 r. -
190 000 zl

w 2022 r. -
180 000 zl

w 2023 r.
185 000 zl

w 2024 r- -
190 000 zl

Zapewnienie opieki *rytchnieniowej opiekunom os6b ze

spektrum auty2xnu.

Fundacja,,OswoiC Swiat"
ul. Malachitowa I I

l5-157 Bialystok

Zapewnienie opieki wytchnieniowej opiekunom os6b z niepelnosprawnosciq intelektualnq
WysokoSd Srorlk6w publicznych przeznaczonych na powierzenie rcalizacjizadania

w2022r. 120000 zl,w 2023 r. 125000 ,w 2024 r. 13000021
Termin realizacj i zadania: od dnia 0l .0 I .2022 r. do dnia 3 I .12.2024 r.

100 pkt

w 2022 r.
120 000 zl

w 2023 r.
125 000 zl

w 2024 r.
130 000 zl

Zapewnienie opieki wytchnieniowej opiekunom osob

z niepelnosprawnoSciq intelektualn4.

FunrJacja,,OswoiC Swiat"
ul Malachitowa I I

l5-157 Bialvstok

Pomoc psychologiczno - terapeutyczna <lla rodzin z tlzieckiem z n iepelnosprawnosc ia mi

WysokoSi Srodkow publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacjizadania
w 2022 r. I 80 000 7.1. w 2023 r. 190 000 zl. w 2024 r. ' 200 000 zl
Termin realizacj i zadania: od dnia 0l .0 I 2022 r. do dnia 3 I .12.2024 r.

100 pkt

w 2022 r. -
180 000 zl

w 2023 r.
190 000 zl

w 2024 r. -
200 000 zl

w 2022 r.
180 000 zl

w 2023 r. -
190 000 zl

w 2024 r.
200 000 zl

Polskie Stowarzyszenie
Pedagog6w i Animator6w

KLANZA
Oddzial Bialostocki

ul. Witosa l5 B lok. I2
l5-660 Bialystok

Pomoc psychologiczno - terapeutyczna rodzinie
z dzieckiem niepelnosprawnym z terenu Miasta

Bialystok

w 2022 r. -
120 000 zl

w 2023 r. -
125 000 zl

w 2024 r. -
130 000 zl



)
Sp6ldzielnia Socjalna,,Sukurs"

w ZaSciankach
ul. Sloneczna 9A
l5-52lBiatystok

W zgodzie z samym sobq - wsparcie rodziny w procesie
wychowania niepelnosprawnego dziecka

w 2022 r. -
180 000 zl

w 2023 r. -
190 000 zl

vt 2024 t.
200 000 zl

u 2022 r.
0.00 zl

w 2023 r.
0.00 zl

w 2024 r. -
0.00 zl

lnformator miejski dla os6b z niepelnosprawnofciami i ich rodzin - prowadz€nie strony intern€towej
Wysoko6C Srodk6w publicznych przeanaczonych na powierzenie realizacji zadania

w 2022 t. - 40 000 zl, w 2023 r. - 40 000 zl, w 2024 r. - 40 0Q0 zl
Termin rea i zadania: od dnia 0l .01.2022 r. do dnia 31.122024 r.

I

Fundacja lnicjatyrv Na Rzecz
Os6b Niepelnosprawnych

IMPULS.
al. Jana Pawla ll 7218

l5-704 Bialystok

Informator miejski dla osob z niepelnosprawnosciami i ich
rodzin - prowadzenie strony internetowej BIDON

w 2022 r. -
40 000 zt

w 2023 r. -
40 000 zl

w 2024 r. -
40 000 zl

w 2022 r. -
40 000 zl

w 2023 r. -
40 000 zl

w 2024 r. -
40 000 zl

100 pkt

'l'rener pracy - spos6b na zlvigkszenie zatrudnicnia os6b z niepelnosprawnosciami na otwartym rynku pracy
WysokoSi (rodk6w publicznych przeznaczonych na u'sparcie realizacji zadania

w2022r. 240 000 zl,w 2O23 r.-25000021, w2024r. 260 000 zl
Tetmin realizacji zadania: od dnia 0l .01 .2022 r. do dnia 31.12.2024 r.

I

Stowarzyszenie

,,MY DLA INNYCH"
ul. Antoniuk Fabrycmy 34

l5-741 Bialystok

Trener Pracy 2022-2024

w 2O22 r.
240 000 zl

w 2023 r.
250 000 zl

w 2024 r. -
260 000 zl

w 2022 r. -
240 000 zl

w 2023 r.
250 000 zl

w 2024 r. -
260 000 zl

95 pkt

87 pkr

ZASTEPCi PnEZYDENTA MIASTA


