
  

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1206/339/22  
Zarządu Województwa Mazowieckiego  

z dnia 19 lipca 2022 r. 

Zestawienie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego  
w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz 

ofert niespełniających wymogów formalnych 

Zadanie 1 pn.: „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób 
niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby” 

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego  Liczba punktów 

1.1 JA-WYBIERAM. Stowarzyszenie na rzecz osób wyjątkowych 
Chcę, więc mogę! - Zespół aktywności społecznej  
i zawodowej dla osób z  niepełnosprawnościami 

54 

1.2 STOWARZYSZENIE WSPÓLNE MARZENIA 
Umiejętność pracy w zespole, savoir vivre w kontaktach  

z klientem 
16 

1.3 
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży, Osób 

Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym 
"VICTORIA" 

Z Victorią w aktywność 2022 0 

 

Zadanie 2 pn.: „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio 

zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji 

osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, 

podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji” 

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Liczba punktów 

2.1 Stowarzyszenie "Dajmy razem szansę" Zrozumieć emocje 57 



2.2 Wspaniale, że jesteś 

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów 

dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, 

kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w 

proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób 

niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem 

zagadnień dotyczących procesu integracji osób 

niepełnosprawnych w najbliższym środowisku  

i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej 

i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, 

podnoszenia umiejętności pracy z osobami 

niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki  

i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji 

55 

2.3 
Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci i Wsparcia Rodziny 

"OdPoczątku" 
Szkolenia dla specjalistów, rodziców i opiekunów 50 

2.4 Fundacja Niezwyczajni Wsparcie przez edukację rodziny! 35 

2.5 Fundacja TPSW 

MAZOWSZE 2022 - Kampania Edukacji Włączającej 

"Kaleka czy COOL-awy" dla dzieci ze szkół z klasami 

integracyjnymi.                                                       

/wolontariat koleżeński, pozaformalny/ 

0 

2.6 Fundacja NA TEMAT - Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień 

NIEZALEŻNI 2022 - szkolenie realizatorów warsztatów 

profilaktycznych skierowanych do osób  

z niepełnosprawnością intelektualną z terenu gmin wiejskich 

województwa mazowieckiego. 

0 

2.7 Artbale Stowarzyszenie Rozwoju edukacji Kulturalnej i Sztuki TERAPIA TAŃCEM - szkolenie zdalne 2022 0 

2.8 Fundacja Challenge Europe 
W niepełnosprawności nie jesteś sam - skuteczne działanie 

aktywizujące kluczem do samodzielności 
0 



2.9 Fundacja "Żółty Latawiec" Poznaj nasz AUTentYZM 0 

2.10 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów 

dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, 

kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych  

w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem 

zagadnień dotyczących procesu integracji osób 

niepełnosprawnych w najbliższym środowisku 

0 

 

Zadanie 3 pn.: „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: 

a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, 
b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną, 
c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach”. 

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego  Liczba punktów 

3.1 
Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, 

KONIKU!” 
Klub Aktywności Społecznej 2022 58 

3.2 
Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci i Wsparcia Rodziny 

„OdPoczątku” 
Indywidulane i grupowe zajęcia dla osób 

niepełnosprawnych 
57 

3.3 JA-WYBIERAM. Stowarzyszenie na rzecz osób wyjątkowych 
Kontynuacja zadania - REgeneracja społeczna: program 
wsparcia w powrocie do pełnego uczestnictwa w życiu 

społecznym osób z niepełnosprawnościami 
57 

3.4 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością 

„Szlakiem Tęczy” 
Na ratunek sprawności – zabiegi i zajęcia terapeutyczne 

 dla członków Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy” 
57 



3.5 
Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym 

Niepełnosprawnym - "Być Jak Inni" 
„Samodzielnie pokonamy bariery" 55 

3.6 Stowarzyszenie Instytut Wsparcia i Rozwoju Jesteśmy dzielni! 51 

3.7 Stowarzyszenie Akademia Praktyki i Innowacji Aktywacja i edukacja 48 

3.8 Polski Komitet Pomocy Społecznej 

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: mają 
na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie 

umiejętności niezbędnych do samodzielnego 
funkcjonowania osób niepełnosprawnych 

48 

3.9 Revita Fundacja na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie 
Rozwój i podtrzymanie umiejętności osób 

niepełnosprawnych intelektualnie 
41 

3.10 Fundacja „Lubi mi się…” Kompetencje społeczne kluczem do sukcesu        41 

3.11 Fundacja Zielony Łoś Bez barier! 40 

3.12 Fundacja Niezwyczajni 
Terapia dla dzieci i młodzieży w niepełnosprawnością  

z Powiatu Otwockiego, Mińskiego oraz Garwolińskiego 
35 

3.13 Fundacja NA TEMAT - Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
CEL SAMODZIELNOŚĆ - kształtowanie postaw 

sprzyjających przeciwdziałaniu przemocy, agresji oraz 
uzależnieniom w środowisku osób z niepełnosprawnościami 

0 

3.14 Fundacja Medical Center 
Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób 

niepełnosprawnych z Powiatu Warszawa 
0 



3.15 Fundacja Ortus Przełamujemy bariery 0 

3.16 Stowarzyszenie Włościańska Rozwój i kompetencje 0 

3.17 Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 0 

3.18 Fundacja Edukacji Nowoczesnej 
Szkolenia technologiczne dla osób niewidomych  

i słabowidzących zna terenie woj.. Mazowieckiego  2022 
0 

3.19 Stowarzyszenie Szermierka Wołomin 
,,SZERMIERCZA, GOTOWI, NAPRZÓD!" - szermierczym 

krokiem przez życie 
0 

3.20 Fundacja "humanum Est" 
"Lokalne Centrum Integracji dla Dzieci i Młodzieży  

ze spectrum Autyzmu"   
0 

3.21 
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa 

„Bardziej Kochani” 
Klub Inteligencji Emocjonalnej 0 

3.22 Fundacja "BORYNA". Centrum Terapii Dźwiękiem i Muzyką 
Muzyka w moim sercu. Muzykoterapia w rehabilitacji  

i rozwijaniu kompetencji osób z niepełnosprawnościami. 
Mazowieckie 2022 

0 

3.23 
Stowarzyszenie „Możesz” na Rzecz Psychoprofilaktyki i Rozwoju 

Dzieci i Młodzieży 
Zobacz – poradzę sobie II! 0 

3.24 Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę” Mam sprawne ręce, więc mogę więcej 0 



3.25 Stowarzyszenie Terapeutów Zajęcia TUS dla osób niepełnosprawnych Negatywna ocena formalna 

 

Zadanie 5 pn.: „Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność  
w tych dziedzinach” 

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego  
Liczba punktów 

  

5.1 Fundacja Kraina Oza Aktywnie 2022 58 

5.2 Stowarzyszenie  Go Ahead Kultura włączająca, czyli Ogródek Dźwiękiem Malowany 53 

5.3 Polski związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach Kultura i rekreacja bez barier dla niesłyszących 53 

5.4 
Stowarzyszenie lokalna grupa działania Rozwoju Północnego 

Mazowsza 
Integracja z tradycją! 49 

5.5 Fundacja Projekt Walizka Chce mi się! - integracyjne imprezy turystyczno-kulturalne 49 

5.6 
Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Niepęłnosprawnych i Chorych na 

Rajka ,,Szansa na Życie'' 
Aktywność szansą na lepsze życie 2022 46 

5.7 Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym Dzień otwarty Fundacji Avalon 45 



5.8 
Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych ,,Jestem by 

pomagać'' 
Piknik Integracyjny - Biesiada Pod Chmurką 2022. Piknik 

odbędzie się 14 września 2022 rok. 
44 

5.9 
Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych OTWARTE 

SERCA 
Ołdacka Biesiada Disco Polo 37 

5.10 Fundacja Zielony Most 

Organizowanie regionalnych imprezz kulturalnych, 
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dl osób 

niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych 
dziedzinach 

37 

5.11 Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów Bez barier 35 

5.12 Stowarzyszenie Dialogu Islamskiego 

Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, 
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych 
dziedzinach 

0 

5.13 Fundacja Spełnionych Marzeń im. Tomka Osucha 
Benefis Marzeń - 20 lat Fundacji Spełnionych Marzeń  

im. Tomka Osucha 
0 

5.14 Uczniowski Klub Sportowy Iskra Warszawa Mały Sport Duża radość 0 

5.15 
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa 

„Bardziej Kochani" 
Koncert Marzeń 2022 0 

5.16 Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki Międzynarodowy Dzień Głuchego na Mazowszu 0 

5.17 Fundacja Rozwój-Integracja-Sport 
"FRIS Cup" - impreza kulturalno-sportowa reintegrująca 

osoby z niepełnosprawnościami 
0 



5.18 Stowarzyszenie Jump 93 

Zadanie 5: Organizowanie regionalnych imprez 
kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych  

dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność 
w tych dziedzinach. Ogłoszonym przez: Mazowieckie 
Centrum Polityki Społecznej - Wydział Rehabilitacji 

Zawodowej i Społecznej 

0 

5.19 
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Do Celu", im. Św. 

Brata Alberta 

Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, 
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych 
dziedzinach 

0 

5.20 Fundacja Emanio Arcus Grunt to dobra zabawa 0 

5.21 Stowarzyszenie Innovacja 

Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, 
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych 
dziedzinach 

0 

5.22 Fundacja Niezwyczajni Niezwyczajna kultura i sztuka czyli sztuka bez barier Negatywna ocena formalna 

5.23 Stowarzyszenie Innowacja 

Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, 
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych 
dziedzinach 

Negatywna ocena formalna 



5.24 Fundacja Edukacji Nowoczesnej Mazowieckie muzykowanie bez barier Negatywna ocena formalna 

 

Zadanie 6 pn.: „Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy – przewodników” 

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego  Liczba punktów 

6.1 Stowarzyszenie ,,Kompas'' Kurs języka migowego 33 

 

Zadanie 7 pn.: „Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług 
asystencji osobistej” 

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego  Liczba punktów 

7.1 Revita Fundacja na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie 
usługi wspierające niezależne życie osoby niepełnosprawnej 

w formie asystencji osobistej 
55 

7.2 
Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą  

Alzhaimera 
Niezależny w życiu 48 

7.3 Fundacja czy mogę Pomóc 

Świadczenie  usług wspierających, które mają na celu 
umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób 

niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji 
osobistej 

0 

 

 


