
  

Załącznik nr 3 do uchwały nr 1206/339/22  
Zarządu Województwa Mazowieckiego  

z dnia 19 lipca 2022 r. 

Listy rezerwowe ofert poprawnych formalnie złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego  

w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot dotacji 
udzielonych na realizację wybranych ofert 

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 
 Proponowana wysokość 

dotacji 

2.1 Fundacja Prima Security Zbudujmy relację 67 30 874,00 zł 

2.2 
Sierpeccy Amatorzy Fizycznej Aktywności Rekreacji i 

Integracji "Safari" 

Szkolenia dla osób zaangażowanych w proces 
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób  

z niepełnosprawnościami 
66 43 200,00 zł 

2.3 Stowarzyszenie "Karuzela" Świadomi w niePełnosprawności 63 35 320,00 zł 

Suma kwoty dotacji 109 394,00 zł 

 

 

 

 



Zadanie 4 pn.: „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” 

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego  Liczba punktów 
 Proponowana wysokość 

dotacji 

4.1 Fundacja La Fontaine Program Rozwoju Zawodowego 2.0 72 57 900,00 zł 

Suma kwoty dotacji 57 900,00 zł 

 

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 
 Wysokość przyznanej 

dotacji 

5.1 Stowarzyszenie osób Niepełnosprawnych "Iskierka" Ostrovia Cup 2022 74 19 772,00 zł 

5.2 Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
Turystyczno-rekreacyjne spotkania dla osób 

niepełnosprawnych - edycja 2022 
73 55 560,00 zł 

5.3 
Stowarzyszenie Przyjaciół Młodocina Większego  

i Osób Niepełnosprawnych Pozytywni 
"Oj! Będzie się działo" 70 66 600,00 zł 

5.4 
Akademickie Stowarzyszenie ,,AMBITNI  

W DZIAŁANIU'' 
Aktywna turystyka na Mazowszu 2022 65 58 690,00 zł 



5.5 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z 

Niepełnosprawnością „Korczak i My” 
„Góry nie tylko dla najlepszych" 63 63 923,00 zł 

5.6 
Stowarzyszenie Przyjaciół osób z autyzmem ,,Nie z tej 

bajki'' 

'Poznaję Mazowsze, moją małą ojczyzną - wycieczka 
do skansenu w Łowiczu okazją do rekreacji i edukacji 

kulturowej grupy osób z ASD 
62 14 175,00 zł 

5.7 Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS 
,,Na start - II Mazowiecka Spartakiada osób  

z niepełnosprawnościami'' 
62 62 260,00 zł 

5.8 
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych 

„Nasze Zatorze” 
Szczęście nie jedno ma imię 62 39 450,00 zł 

5.9 Stowarzyszenie na rzecz innowacji i edukacji Aktywni niePełnosprawni 61 70 930,00 zł 

5.10 
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Upośledzonych 

Umysłowo Lub Fizycznie ,,Dobra Wola'' 
Na sportowo z Dobrą Wolą 60 70 752,50 zł 

Suma kwoty dotacji 522 112,50 zł 

 

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 
 Wysokość przyznanej 

dotacji 

7.1 Fundacja La Fontaine 
Wsparcie asystenta osobistego osoby  

z niepełnosprawnością 
85 50 030,00 zł 



7.2 Fundacja Świat w Dłoniach Usługi asystenckie droga do niezależności 81 22 180,00 zł 

7.3 Stowarzyszenie na rzecz innowacji i edukacji Asystent szansą na niezależne życie 74 55 400,00 zł 

7.4 Instytut Spraw Głuchych 
Aktywni Głusi działacze z usługą tłumacza polskiego 

języka migowego 
61 15 500,00 zł 

Suma kwoty dotacji 143 110,00 zł 

 

 

 


