
ZARZADZENIE NR t)1

PREZYDENTA MIASTA BIAI,EGOSTOKU
z dnia .23. maja 2022 r.

w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadaf publicznych
z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej os6b niepelnosprawnych zlecanych
fundacjom oraz organizacjom pozarz4donym, finansowanych ze Srodk6w Paristwowego

Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych w 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym
(Dz.lJ. z 2022 r. poz. 528 z p62n.zm.t) oraz na podstawie art. 15 ust.2 h i 2 j ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozltku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.

poz. 1057 z p62n.zrt.2), zarz4dzam co nastgpuje:

$1
Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizacjE zadaf, publicznych z zakresu rehabilitacji
zawodowei i spolecznej os6b niepelnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom

pozarzqdowym finansowanych ze irodk6w Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b

Niepelnosprawn ych w 2022 r.:

I ) prowadzenie rehabilitacji os6b niepelnosprawnych w r62nych typach plac6wek;

2) organizowanie i prowadzenie szkoleri, kurs6w, warsztat6w, grup Srodowiskowego

wsparcia oraz zespol6w akt)"wnoici spolecznej dla os6b niepelnosprawnych - aktl"wizujqcych
zawodowo i spolecznie te osoby;

3) organizowanie i prowadzenie szkolen, kurs6w i warsztat6w dla czlonk6w rodzin os6b

niepelnosprawnych, opiekun6w, kadry i wolontariuszy bezpoSrednio zaangaZowanych

w proces rehabilitacji zawodowej lub spolecznej os6b niepelnosprawnych, ze szczegolnym

uwzglgdnieniem zagadnief. dotycz4cych procesu integracji os6b niepelnosprawnych

w najbli2szym Srodowisku i spoleczno5ci lokalnej, zwigkszania ich aktywno6ci Zyciowej

i zaradnoici osobistej oraz niezalelno5ci ekonomicznej, podnoszenia umiejgtnoSci pracy

z osobami niepelnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy

w procesie ich rehabilitacj i;

4) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, spolecmo-prawnego oraz udzielanie

informacji na temat przyslugujqcych uprawniei, dostgpnych uslug, sprzgtu rehabilitacyjnego

i pomocy technicznej dla os6b niepelnosprawnych;

5) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajgi, kt6re:
a) maj4 na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejgtnodci niezbgdnych do

samodzielnego funkcjonowania os6b niepelnosprawnych,
b) rozwij aj4 umiejgtnosci sprawnego komunikowania sig z otoczeniem os6b z uszkodzeniami

sluchu, mowy, z aulyzmem i z niepelnosprawno6ci4 intelektualn4,

c) usprawniaj4 i wspierajq funkcjonowanie os6b z autyzmem i z niepelnosprawnodci4

intelektualn4 w r62nych rolach spolecmych i w r62nych drodowiskach;

6) organizowanie i prowadzenie zintegrowanych dzialari na rzecz wlqczania os6b

niepelnosprawnych w rynek pracy, w szczeg6lno(ci przez:

a) doradztwo zawodowe,

t Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustaty zostaly ogloszone w Dz. U. 22022 poz.583
2 zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. u. 22021 poz. 1038,1243,1535,2490,

22022 r. poz.85'7
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b) przygotowanie i wdroZenie indyrvidualnego planu drogi Zyciowej i zawodowej,

c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i po5rednictwa pracy, maj4cych

na celu przygotowanie do aktyrvnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu os6b

niepelnosprawnych;

7) zakup, szkolenie i utrzymanie ps6w asystuj4cych w trakcie szkolenia;
7a) utrzymanie ps6w asystuj4cych;

8) organizowanie i prowadzenie szkoleri dla tlumaczy jgzyka migowego oraz tlumaczy-
przewodnik6w;

9) organizowanie lokalnych, regionalnych i og6lnopolskich imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekeacyjnych dla os6b niepeinosprawnych wspierajqcych ich akty"wno5d

w tych dziedzinach;

l0) promowanie aktywnodci os6b niepelnosprawnych w r6znych dziedzinach Zycia
spolecznego i zawodowego;

11) prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji os6b niepelnosprawnych
i przeciwdzialaniu ich dyskryminacji;

12) opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ci4glych oraz wydawnictw
zwartych, stanowi4cych zamknigt4 calo56, w tym na nodnikach elektromagnetycznych
i elektronicznych:
a) dotyczqcych problematyki *iryanej z niepelnosprawno6ciq,
b) kierowanych do os6b niepelnosprawnych - w tym publikowanych drukiem powigkszonym,
pismem Braille'a lub publikowanych w tekdcie latwym do czytmia;

13) Swiadczenie usfug wspieraj4cych, kt6re maj4 na celu umo2liwienie lub wspomaganie
niezaleimego 2ycia os6b niepelnosprawnych, w szczeg6lnodci uslug asystencji osobistej.

$2
Wykaz oferent6w oraz wykaz podmiot6w, kt6rym udzielono dotacji w postgpowaniu
konkursowym, wraz z nazwq zadani4 kwot4 przyznanej dotacji oraz sum4 uzyskanych
punkt6w, stanowi zal4cmik do niniejszego zuz4dzenia.

s3
Wykonanie Zaru4dzenia powieruam Zaslgpcy Prezydenta Miasta nadzoruj4cemu Departament
Spraw Spolecznych oraz Dyrektorowi Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku.

s4
ZNzqdzene podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie intemetowej
Miasta Bialegostoku oraz w siedzibie Urzgdu Miejskiego, w miejscu przeznaczonym
na zarnie szczenie o gloszeri,

ss
Zarz4dzertte wcho&i w L"ycie z dniem podpisania.
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Zal4cznik do Zarzqdzenia Nr ....r..-. /22
Prerydenta Miasta Bialegostoku

z dnia ..23. maja2022 r.

L.p. Nazwa organizacji Nazwa zadania
Kwota

wnioskowana
Kwota przyznanej

dotacji

Liczbz
uzyskanych

punkt6w
Uwagi

Realizacja zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej os6b niepelnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarzqdowym'

finatrsowrnych ze Srodk6w Paistwowego Funduszu Rehabilitacji Osdb Niepelnosprawnych w 2022 r.
Wysoko6d Srodk6w publicznych przezraczonych na powieruenie realizacji zadania - 400 000,00 zl

Termin realizacji zadania: od 01.06.2022 r. do dnia 10.12.2022 r.

Prowadzenie rehabilitacji os6b nispelnosprawnych w r62nych typach plac6wek

l

Fundacja,,Pom6z tm" na rzecz Dzieci
z Chorobami Nowotworowymi

i Hospicjum dla Dzieci
ul. Ciolkowskiego 88J

l5-545 Bialystok

Ruch kluczem do aktywnoSci
i rozwoju lV edycja

38 150,24 zt 32 160 zl 90 pkt

2

Stowarzyszenie Eurydyki w Biatymstoku
ul. M .Sklodowskiej {urie 24A

l5-276 Bialystok

Od malej aktywnoSci do duzej
sprawnoSci

35 500 zl 34 500 zl 100 pkt

Klub Amazonki w Bialymstoku
ul. Ogrodowa 12,

l5-027 Biaiystok
Pokochaj siebie tak4jaka jesteS 18 365 zl 0,00 zl 95 pkt

4
Stowarzyszenie,,Decybelek"

ul. Kozlowa 25
l5-868 Biatystok

40 000 zl 38 300 zl 100 pkt

5

Fundacja Hipokamp
Pogorzalki 77 A

16-002 Dobrryniewo Duze
Nasze zdrowie naszym skarbem II 40 000 zl 0,00 zl

Oferta odrzucona
z prryczytl
formalnych

Organizowanie i prowadzenie szkol€6, kurs6w, warsztat6w, grup Srodowiskowego wsparcia oraz zesPol6w aktywnosci spolecznej dla os6b niepelnosprawnych -
aktyw izuiacych zawodowo i spolecznie te osoby

I

Stowarzyszenie Bialostocki Klub
Kibic6w Niepelnosprawnych

al. Jana Pawla II 7218

l5-704 Bialystok

Ekipa BKKN - grupa wsparcia dla
os6b z niepetnosprawnoSciq i ich

najblizszego otoczenia Ill
40 000 zl 35 600 zl 100 pkt

,,Centrum Wspierania Rozwoju
Dziecka- Decybelek"

k}.--



Fundacja" Iaboro"
ul. H. Ordon6wny 4/54

l5-750 Bialystok
Pora na aktywnosd 40 000 zl 0,00 zl 57 pkt

LUWIA
ul. Warsz:wska 42 a /2

l5-077 Bialystok

Oferta odrzucona
z przycryn
formalnych

Organizowani€ i prowadzenie szkolei, kurs6w i warsztat6w dla czlonk6w rodzin os6b niepelnosprawnych, opiekundw, kadry i wolontariuszy b€zpoSrednio
zsargaZowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub spolecznej os6b niepelnosprawnych, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem zagadnie6 dotycz4cych procesu integracji

os6b nicpelnosprawnych w najbliZszym Srodowisku i spoleczno5ci lokalnej, zwi9kszania ich aktywno5ci Zyciowej i zaradno5ci osobistej oraz niezale2no6ci ekonomicznej,
podnoszenia umiejgtno3ci pracy z osobami niepelnosprawnymi, w tym sprrwowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

Fundacja Mali Wojownicy
ul. R62ana 9/5

l5-669 Biatystok

Podniesienie kompetencji oraz
poszerzenie wiedzy rodzic6w i os6b

pracujqcych z dziedmi z
niepelnosprawnoSciami

31 591 zl 21 091 zl 100 pkt

2

Stowarzyszenie Wspierania AktywnoSci
N iepelnosprawnych Intelektualnie

AKTYWNI
ul. Antoniuk Fabryczny 40

l5-741 Bialystok

Pozw6lmy im dorosn4C - szkolenia
i warsztaty adresowane do rodzic6w,

opiekun6w, kadry i wolontariuszy
pracujqcych z osobami

niepelnosprawnymi intelellualnie

40 000 zl 24 300 zl

Fundacja ,,Syrius/'
ul. Antoniukowska I I

lok. 1.3

l5-740 Bialystok

Wsparcie dziecka z ASD 12 140 zl 100 pkt

Fundacja Dialog
ul. Ks. Adama Abramowicza I

l5-872 Biatystok

,,Pierwsza pomoc dla rodziny-
program wzmacniania kompetencj i

osOb zaangazowanych w pomoc
osobom z niepelnosprawnoSciami"

40 000 zl 30 200 zl 90 pkt

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajg6, kt6re:
8) maj{ na celu oabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umi€jttnoSci niezbgdnych do samodzielnego funkcjonowania os6b niepelnosprawnych,

b) rozwijaje umiejgtnosci sprawnego komunikowania sig z otoczetriem os6b z uszkodzeniami sluchu, mowy, z autyzmem i z niepelnosprawnosciq intelektualnq,
c)usprawniajqiwspierajqfunkcjonowanieos6bzautyzmemizniepelnosprawnosciaintelektualnqwr62nychrolachspolecznychiwr62nychSrodowiskach

I

Fundacja,,USmiech zycia"
ul. Zawady I l2B
l5-697 Bialystok

Z u5miechem naprzeciw
ograniczeniom

40 000 zl 0,00 zl

2.

uZDolnieni na co dzieli 27 355 zl 0,00 zl

I

85 pkt

4. 13 040 zl

5.

52 pkt

h(
),.



2

Fundacja Na Rzecz Wspierania Os6b z
Zaburzeniami Ze Spektrum Auryzmu i

Innymi NiepelnosprawnoSciami ,, A Jak..
ul. Stolecma 6

l5-879 Bialystok

Matvmi krokami ku samodzielno3ci 40 000 zl 39 700 zl 100 pkt

3

Fundacja Wspierania Rodziny
i Spoleczeristwa ISKRA

ul. Jurowiecka 2l /7
l5-l0l Bialystok

Jestem samodzielny II - program
wsparcia dzieci i mlodzle2y z

niepelnosprawnoSciq

40 000 zl 28 415 zl 80 pkt

Fundacja ,,OswoiC wiat"
ul. Malachitowa I I

l5-157 B

Pokonaj slaboSd V 0,00 zl 95 pkt

Fundacja Przystanek Autyzm
ul. Pietkiewiczz 7 a

l5-689 Biatystok

Aktywni w wakacje- cykl zaj96
terapeutycznych dla dzieci i

mlodziezy z ASD
28 996,78 zl 0,00 zl 35 pkt

6

Krajowe Towarzystwo Autyzmu
Oddzial w Bialymstoku

ul. Pulaskiego 96
r 5-338 B

35 160 zl 6 760 zl 70 pkt

,7

Fundacja Krajowego Towarzystwa Autyzmu
Oddzial w Biatymstoku Pod Nazw4

,,Wiem i Pomagam"
ul. Pulaskiego 96
l5-338 B ok

Od wsparcia do samodzielnoSci 39 900 zl 0,00 zl 85 pkt

8

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci
Niepelnosprawnych lntelelcualnie Barwa

ul. Sobolewska l8
l5-560 Biatystok

,,-zajgcia usprawnraJ4ce l wspterajqce
funkcjonowanie os6b z autyzmem"

39 600 z.l 0,00 zl 90 pkt

9

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie,,Droga"
Ul. Proletariacka 2l

15449 Bialystok

Droga do samodzielno5ci-
Prowadzenie zajgC indywidualnych i

gnrpowych dla os6b
niepelnosprawnych

40 000 zl 0,00 zt 77 pkt

l0

Fundacja ,,Sukun"
ul. Klubowa 24
l5-523 Grab6wka

Przyszlo6C otwiera Ci drzwi - Il
edycja

40 000 zl 0,00 zl
Oferta odrzucona

z przyczyn
formalnych

4. 40 000 zl

5.

SamodzielnosC w codziennoSci



ll

Spoldzielnia Socjalna,,Sukurs"
w Za3ciankach

ul. Sloneczna 9A
l5-521 Za6cianki

40 000 zl 29 200 zl 80 pkt

Organizowanie i prowadzenie szkolei dla tlumaczy ifzy oraz llumaczy - przewodnik6w

I

Stowarzyszenie Pomocy Nieslyszqcym
,,MIG-iem"

ul. Z$yciQstwa 8E
l5-703 Bialystok

Migad kazdy moze VII 39 990 zl 27 200 zl 80 pkt

Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogdlnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla os6b niepelnosprawnych
wspieraj4cych ich aktywno5t w tych dziedzinach

I

Stowarzyszenie Na Rzecz OsOb Starszych,
Chorych Somatycznie i N iepetnosprawnyc h

,,Dobrze Byd Razem" przy Domu Pomocy
Spolecznej w Biatymstoku przy ul.

Swierkowej 9
ul. Swierkowa 9
l5-328 Biatystok

I Wojew6dzki Przegl4d Piosenki
Ludowej Dom6w Pomocy Spolecznej

,, Na Ludowq Nutg" w Bialymstoku
39 940 zl 0,00 zl 35 ph

Promowanie aktywnoSci os6b niepelnosprawnych w r62nych dziedzinach zycia spolecznego i zawodowego

l

Polski Zwiqzek Niewidomych
Okrgg Podlaski
ul. Biala l3133

l5-434 Bialystok

Promocja aktywno6ci os6b
niewidomych w miedcie Bialystok 38 940 zl 7 000 zl 90 pkt

2

Stowarzysz€nie POSTIS
ul. Tomasza Zana 3a

20-601 Lublin

Prowadzenie rehabilitacj i spolecznej
niepelnosprawnych wigZniow w

Areszcie Sledczym w Bialymstoku 35 520 zl 0,00 zl 33 pkt

Fundacja Szansa Dla Niewidomych
ul. Chlubna 88

03-051 Wanzawa

Wszystkie inne zmysly- warsaaty dla
os6b z dysfunkcjq wzroku

29 500 zl 20 000 zl 80 pkt

i os6b sprawnych i przeciwdzialaniu ich dyskryminacii

l.
Fundacja TPSW

ul. Zabiriskiego l6126
02-793 Warszawa

Bialystok 2022 - Kampania Edukacji
W4czajqcej nr. IntegracjiOs6b z

Niepelnosprawnodciami i
Przeciwdzialania Dyskryminacji 9 200 zl 0,00 zI 22 pkt

SUKURS- wsparcie rozwoju
niepelnosprawnego dziecka

3.

Prowadzenie kampanii informacyinych IIa rzecz integraci

i



2
Podlaskie Towarzystwo
Laryngektomowanych

Zorganizowanie kampanii
informacyjnej na rzecz integracj i

os6b niepetnosprawnych oraz
przec iwdzialan ie ich dyskryminacji

39 990 zl. 9 434 zl 70 pkt

I

Fundacja Instltut Bialowieski
ul. Rumiankowa l4l4
l5-665 Bialystok

Centrum zr6wnowazonego rozwoju.

,,Okqgly st6l dla Puszczy
Bialowieskiej".
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.
pl
www.FestiwalBialowieski.pl
www.FestiwalZubra.pl
www. ForestFestival.Eu

40 000 zl 0,00 zl
Oferta odrzucona

z pfzyczyn
formalnych
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