
            Załącznik do uchwały Nr 740/22 
Zarządu Województwa Łódzkiego  
z dnia 09.08.2022 r. 
 
   

 

 
Lista podmiotów, którym przyznano dotacje w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji 
Województwa Łódzkiego w 2022 roku  
 

L.p./ 
numer wniosku 

Nazwa podmiotu 
(gmina, powiat) 

Nazwa 
własna 
zadania 

Przyznana 
punktacja 

Wartość 
wnioskowanego 

zadania 
(cały budżet) 

Wnioskowa
na dotacja  

Kwota 
zaopiniowan

a przez 
komisję 

konkursową 

Dotacja 
przyznana 
przez ZWŁ 

 
Zadanie nr 1. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: 

− mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, 

− rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem 
 i z niepełnosprawnością intelektualną, 

− usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach 
społecznych i w różnych środowiskach 
 

1./ 
1/1/PFRON/2022 

Fundacja PAMAŁKA 
– POMAGAMY 
 
Miasto Bełchatów 
Powiat bełchatowski 
 

„Walka  
o lepsze 
jutro  
w 2022 r.” 

83,67 26 202,50 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

2./ 
3/1/PFRON/2022 

Fundacja Galini 
 
Gmina miasto Łódź 
Powiat Łódź 
 

Odetchnij! 80,33 21 470,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 



3./ 
4/1/PFRON/2022 

Spółdzielnia 
Socjalna RESTART 
 
Gmina miasto Łódź 
Powiat Łódź  

POJĄĆ 
GŁĘBIĘ 
ŁÓDZKIE 

78,67 20 420,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Suma dotycząca zadania nr 1 68 092,50 45 000,00 
 

45 000,00 
 

45 000,00 
 

 
Zadanie nr 2. 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 
 

1./ 
7/1/PFRON/2022 

„FUNDACJA OSÓB 
SPOŁECZNIE 
AKTYWNYCH 
F.O.S.A.” 
 
Gmina Aleksandrów 
Łódzki  
Powiat zgierski 
 

Protokół 
Stambulski 

86,67 11 574,00 8 043,00 8 043,00 8 043,00 

Suma dotycząca zadania nr 2   11 574,00 8 043,00 
 

88 043,00 
,00 

8 043,00 
 

Łączna suma dotycząca zadania nr 1 i nr 2 79 666,50 53 043,00 
 

53 043,00 
 

53 043,00 
 

 

 

 

 

 



 
Lista podmiotów, którym nie przyznano dotacji w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji 
Województwa Łódzkiego w 2022 roku  
  

L.p./ 
numer wniosku 

Nazwa podmiotu 
(gmina, powiat) 

Nazwa własna zadania 
Przyznana 
punktacja 

Wartość 
wnioskowanego 
zadania (cały budżet) 
 

Wnioskowana 
dotacja 
 

Zadanie nr 1. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: 

− mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, 

− rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem 
 i z niepełnosprawnością intelektualną, 

− usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach 
społecznych i w różnych środowiskach 

 

- - - - - 
- 
 

Suma dotycząca zadania nr 1 - - - 
 

 
Zadanie nr 2. 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  
 

- - - - - 
- 
 

Suma dotycząca zadania nr 2   - - - 
 

Łączna suma zadania nr 1 i nr 2 - - - 
 

 



 

 
Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie ocenione pod względem formalnym w ramach pierwszego otwartego 
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego w 2022 roku  
  

L.p./ 
numer wniosku 

Nazwa podmiotu 
(gmina, powiat) 

Nazwa własna zadania 

Wartość 
wnioskowanego 

zadania 
 (cały budżet) 

 

Wnioskowana 
dotacja 

Uwagi 

Zadanie nr 1. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: 

− mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, 

− rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem 
 i z niepełnosprawnością intelektualną, 

− usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach 
społecznych i w różnych środowiskach 

 

1./ 
6/1/PFRON/2022 

Fundacja Pomocy 
Dzieciom - Dar 
Serca 
 
Gmina miasto 
Łódź 
Powiat Łódź  

Sensoryka Smyka  - 
terapia zaburzeń 
integracji sensorycznej  
u dzieci  
z niepełnosprawnością  
w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym 

18 428,00 13 968,00 

Brak charakteru 
regionalnego zadania - 
oferent nie określił udziału 
uczestników zadania z co 
najmniej dwóch powiatów 
województwa łódzkiego  

 

Suma dotycząca zadania nr 1 18 428,00 13 968,00  
 

 
Zadanie nr 2. 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  
 



1./ 
2/1/PFRON/2022 

Polskie 
Stowarzyszenie 
Ludzi Cierpiących  
na Padaczkę - 
Oddział Łódzki 
 
Gmina Ozorków 
Powiat zgierski 
 

Kurs doszkalający dla 
kadry bezpośrednio 
zaangażowanej  
w proces rehabilitacji 
osób  
z niepełnosprawnościami 

7 400,00 5 200,00 

Brak charakteru 
regionalnego zadania - 
oferent nie określił udziału 
uczestników zadania z co 
najmniej dwóch powiatów 
województwa łódzkiego. 
 

2./ 
5/1/PFRON/2022 

Stowarzyszenie 
Centrum 
Wspierania 
Inicjatyw 
 
Gmina Sławno 
Powiat opoczyński 
 

„Pracujemy razem  
z rodziną” 

20 000,00 15 000,00 

- Brak wskazania w ofercie 
kategorii beneficjentów 
zadania nr 2, 
- sekcja V "Kalkulacja 
przewidywanych kosztów 
realizacji zadania 
publicznego" oferty zawiera 
błędy logiczne, 
- w sekcji III.6 oferty brak 
wskazania rezultatów i ich 
minimalnej wysokości.  
 

Suma dotycząca zadania nr 2   27 400,00 20 200,00  
 

Łączna suma zadania nr 1 i nr 2 45 828,00 34 168,00  
 

 
 
 
 


