
Załącznik nr 1

do uchwały Nr 46/691/09 Zarządu

z dnia 16 czerwca 2009 r.

Nr oferty Nazwa oferenta Adres siedziby Rodzaj zadania Nazwa zadania

1. 1/15/2009 0,00     

2. 2/15/2009 0,00     

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wykaz ofert złożonych w ramach konkursu nr 15/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009 roku ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie: REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” na rok 2009.

L.p.
Całkowity koszt 

realizacji zadania 
(zł)

Kwota wniskowana 
dotacji (zł)

Kwota przyznana 
w zł

Fundacja „Ochrona 
Zdrowia i Rehabilitacja 
Niepełnosprawnych” w 

Łasinie

ul.Wyszyńskiego 
1  86-320 Łasin

Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, 
społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na 

temat przysługujących uprawnień, dostępnych 
usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy 
technicznej dla osób niepełnosprawnych.

"Jesteś także pełnosprawnym 
obywatelem"

48 905,00     39 124,00     

Stowarzyszenie Ludzie-
Ludziom w Chełmnie

ul. Rydygiera 1 
86-200 Chełmno

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;

Organizacja V obozu wypoczynkowo-
terapeutycznego dla dzieci 

dotkniętych niepełnosprawnością 
intelektualna i ich rodzin o najniższym 
statusie materialnym z terenu Powiatu 

– „Kraina Puszystości”

26 960,00     18 120,00     



3. 3/15/2009 brak 0,00     

4. 4/15/2009

5. 5/15/2009

6. 6/15/2009 0,00     

Stowarzyszenie Ludzie-
Ludziom w Chełmnie

ul. Rydygiera 1 
86-200 Chełmno

Plener plastyczny „Siedem Znaków 
Czasu” w Chełmnie

10 985,00     7 855,00     

Stowarzyszenie Centrum 
Niezależnego Życia w 

Ciechocinku

ul. Wojska 
Polskiego 17 87-
720 Ciechocinek 

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;

"Warsztaty wolontariatu i opieki 
pourazowej" 27 754,00     21 361,00     20 000,00     

Polski Związek 
Niewidomych Okręg 

Kujawsko-Pomorski w 
Bydgoszczy

ul. Powstańców 
Wielkopolskich 

33 85-090 
Bydgoszcz

Opracowywanie lub wydawanie publikacji, 
wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, 

stanowiących zamkniętą całość, w tym na 
nośnikach elektromagnetycznych i 

elektronicznych: kierowanych do osób 
niepełnosprawnych - w tym publikowanych 

drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub 
publikowanych w tekście łatwym do czytania.

Wydanie kwartalinka "OKO" 21 082,00     16 866,00     16 866,00     

Towarzystwo Inicjatyw 
Kulturalnych w 

Bydgoszczy

ul. Dworcowa 
51b 85-009 
Bydgoszcz

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, 
warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz 

zespołów aktywności społecznej dla osób 
niepełnosprawnych- aktywizujących zawodowo i 

społecznie te osoby.

"Organizowanie warsztatów, imprezy 
kulturalne i rekreacyjne dla osób 

niepełnosprawnych"
34 600,00     27 680,00     



7. 7/15/2009

8. 8/15/2009 "Rehabilitacja Ruchowa"

9. 9/15/2009 0,00     

10. 10/15/2009

Pomorsko-Kujawski 
Klub Kultury Fizycznej, 

Sportu i Turystyki 
Niewidomych i 
Słabowidzących 
„Łuczniczka” w 

Bydgoszczy

ul. Powstańców 
Wielkopolskich 

33 85-090 
Bydgoszcz

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność 

w tych dziedzinach

"Organizacja Szachowych Mistrzostw 
Województwa Kujawsko-

Pomorskiego Osób 
Niepelnosprawnych"

15 000,00     12 000,00     12 000,00     

Stowarzyszenie 
Stwardnienia 

Rozsianego SM w 
Bydgoszczy

ul. Swarzewska 
10 85-731 
Bydgoszcz

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
w różnych typach placówek

36 760,00     8 960,00     8 960,00     

Stowarzyszenie Pomocy 
Na Rzecz Rodzin w 
Nowej Wsi Wielkiej

Ul. Ogrodowa 2a 
86-060 Nowa 
Wieś Wielka

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

podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych,

"Samodzielność naszą szansą - inni 
naszą siłą"

96 801,00     76 748,00     

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych 
„Warzynek” w 
Gniewkowie

Wawrzyn 188-
140 Gniewkowo

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;

"Wprowadzam niepełnosprawnych w 
życie, włączam w działalność 
aktywności życiowej w proces 

integracji poprzez doskonalenie 
własnych umiejętności zawodowych."

18 188,00     10 520,00     10 520,00     



11. 11/15/2009 0,00     

12. 12/15/2009 "Wakacyjna Przygoda"

13. 13/15/2009 "Twórczy rejs 2009"

14. 14/15/2009 0,00     

15. 15/15/2009 0,00     

16. 16/15/2009 "Żyć aktywnie mimo wszystko" 0,00     

17. 17/15/2009 "Niewidomi w społeczeństwie" 0,00     

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych 
„Warzynek” w 
Gniewkowie

Wawrzyn 188-
140 Gniewkowo

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność 

w tych dziedzinach

"Niepełnosprawni, ale pełnosprawni 
do korzystania z tego wszystkiego, 

czego dostarcza nam ojczysta historia, 
przyroda i bogactwa w niej istniejące"

28 040,00     22 040,00     

Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych 
„Pomocna Dłoń”  w 

Chełmży

Ul. Tumska 20 
87-140 Chełmża

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność 

w tych dziedzinach

12 000,00     9 600,00     9 600,00     

Polski Związek 
Niewidomych Okreg 

Kujawsko-Pomorski w 
Bydgoszczy

ul. Powstańców 
Wielkopolskich 

33 85-090 
Bydgoszcz

Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych 
w różnych dziedzinach życia społecznego i 

zawodowego
5 000,00     4 000,00     4 000,00     

Kujawsko-Pomorski 
Okręgowy Związek 

Sportu Osób 
Niepełnosprawnych w 

Toruniu

ul. Lniana 35 87-
100 Toruń

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność 

w tych dziedzinach

"Organizacja Ogólnopolskich Imprez 
Sportowych"

9 779,80     6 950,00     

Stowarzyszenie 
Wolontariuszy Wobec 

HIV/AIDS "RAZEM" w 
Toruniu

ul Jęczmiennna 
14 87-100 Toruń

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność 

w tych dziedzinach

"Turnus rehabilitacyjno-
wypoczynkowy dla osób 

niepełnosprawnych"
24 900,00     19 400,00     

Polski Związek 
Niewidomych Okreg 
Kujawsko-Pomorski 
koło we Włocławku

ul. Łazienna 6 
87-800 

Włocławek

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność 

w tych dziedzinach

28 320,00     22 656,00     

Polski Związek 
Niewidomych Okreg 

Kujawsko-Pomorski w 
Bydgoszczy

ul. Powstańców 
Wielkopolskich 

33 85-090 
Bydgoszcz

Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz 
integracji osób niepełnosprawnych i 

przeciwdziałania
15 150,00     12 083,00     



18. 18/15/2009 "Jesteśmy aktywni" 0,00     

19. 19/15/2009 0,00     

20. 20/15/2009

21. 21/15/2009

Stowarzyszenie "Jesień 
życia" w Płużnicy

87-214 Nowa 
Wieś Królewska, 

Płużnica

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, 
warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz 

zespołów aktywności społecznej dla osób 
niepełnosprawnych- aktywizujących zawodowo i 

społecznie te osoby.

6 050,00     4 800,00     

Stowarzyszenie Dzieci i 
Młodzieży i Osób 

Niepełnosprawnych 
"Światełko Nadziei" w 

Chełmnie

ul. Kopernika 
8/20 Chełmno

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

podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych,

"Obóz integracyjno-rehabilitacyjny-
wypoczynkowy dla dzieci i osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin z 

Powiatu Chełmińskiego"

37 715,00     23 640,00     

Toruńskie 
Stowarzyszenie 

"Współpraca" w Toruniu

ul. 
Niesiołowskiego 
20 87-100 Toruń

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność 

w tych dziedzinach

"Obóz rekreacyjno-sportowo-
kulturalny pt. Zwiedzamy Region Gór 

Świętokrzyskich"
30 000,00     24 000,00     24 000,00     

Bydgoskie 
Stowarzyszenie 

Przyjaciół Chorych na 
Fenyloketonurię w 

Bydgoszczy

ul. Nowa 28/2 
85-119 

Bydgoszcz

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;

"Wiem dlaczego zdrowo jem" 
warsztaty edukacyjno-kulinarne 

promujące nowe mozliwości leczenia 
dietetycznego osób (dzieci i młodzież) 

chorych na fenyloketonurię

14 280,00     11 380,00     10 000,00     



22. 22/15/2009 0,00     

23. 23/15/2009 "Przez zabawę i sport do tolerancji"

24. 24/15/2009 "Tęczowe ognisko" 0,00     

25. 25/15/2009

26 26/15/2009

27 27/15/2009 "Twórcze działania Klubu Feniksa" 0,00     

Stowarzyszenie 
Rodziców Dzieci 

Secjalnej Troski w 
Tucholi

ul. Pocztowa 7d, 
89-500 Tuchola

Prowadzenie rehabilitacji w różnych typach 
placówek

"Aby zdrowie dopisywalo, wszyscy 
ćwiczą u nas śmiało" 10 110,00     7 800,00     

Stowarzyszenie 
Promocji zdrowia i 
Pomocy Rodzinie 
"Równe szanse" w 

Toruniu

ul. Legionów 
401a/4, 87-100 

Toruń

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność 

w tych dziedzinach

15 100,00     11 600,00     9 000,00     

Stowarzyszenie Na rzecz 
Rozwoju Gminy 

Skrwilno "Grodzisko" w 
Skrwilnie

Okalewo 136/8 
Skrwilno

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność 

w tych dziedzinach

18 500,00     15 000,00     

Fundacja Ducha na 
Rzecz Rehabilitacji 

Osób 
Niepełnosprawnych w 

Toruniu

ul Szosa 
Bydgoska 15 87-

100 Toruń

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność 

w tych dziedzinach

"Spotkanie wigilijne 
niepełnosprawnych w Gronowie 

k/Torunia"
9 080,00     6 356,00     6 356,00     

Fundacja Ducha na 
Rzecz Rehabilitacji 

Osób 
Niepełnosprawnych w 

Toruniu

ul Szosa 
Bydgoska 15 87-

100 Toruń

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność 

w tych dziedzinach

"Koncert Kolęd - Kolędy dla Ducha w 
dniu 19 grudnia 2009r."

10 800,00     8 100,00     8 100,00     

Fundacja Feniks w 
Toruniu

ul. Klonowica 
1/8 87-100 Toruń

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, 
warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz 

zespołów aktywności społecznej dla osób 
niepełnosprawnych- aktywizujących zawodowo i 

społecznie te osoby.

156 596,20     125 175,00     



28 28/15/2009 0,00     

29 29/15/2009 0,00     

30 30/15/2009 0,00     

Stowarzyszenie Rozwoju 
Gminy Łubianka w 

Łubiance

ul. Szkolna 14 
87-152 Łubianka

Prowadzenie rehabilitacji w różnych typach 
placówek

"Prowadzenie rehabilitacji ruchowej w 
Oddziale Edukacyjno-

Terapeutycznym w zamku 
Bierzgłowskim"

6 720,00     5 360,00     

Stowarzyszenie "PRO 
BONO HOMINIUS Dla 

Dobra Człowieka" w 
Lisewie

Mgoszcz 54, 86-
230 Lisewo

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;2. 
Organizowanie lokalnych, regionalnych i 

ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, 
turystycznych i rekreacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych wspierających ich aktywność 
w tych dziedzinach

"PARIS - Program Aktywizacji, 
Rehabilitacji i Integracji Społecznej"

27 950,00     21 925,00     

Fundacja "Pomóżmy 
Dzieciom 

Niepełnosprawnym" w 
Kamieniu Krajeńskim

ul. Dworcowa1, 
89-430 Kamień 

Krajeński

Prowadzenie rehabilitacji w różnych typach 
placówek

"Zmysły - jedyne źródło poznawania 
rzeczywistości" - zorganizowanie Sali 

Doświadczania Świata w Domu 
Pomocy Społecznej dla dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie w Kamieniu Krajeńskim

31 465,00     24 965,00     



31 31/15/2009

32 32/15/2009 0,00     

33 33/15/2009 brak „… Więc choć pomaluj mi świat…” 0,00     

34 34/15/2009 0,00     

35 35/15/2009 "Rehabilitacja Amazonek" 0,00     

36 36/15/2009 "Prowadzenie szkolenia sportowego" 

Towarzystwo Rodziców 
Dzieci Specjalnej Troski 

w Brodnicy

ul. 
Wyspiańskiego 

13 87-300 
Brodnica

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność 

w tych dziedzinach

"I Turniej Kręglarski Osób 
Niepełnosprawnych Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego"
8 110,00     6 450,00     5 000,00     

Stowarzyszenie Dzieci i 
Młodzieży i Osób 

Niepełnosprawnych 
"Światełko Nadziei" w 

Chełmnie

ul. Kopernika 
8/20 Chełmno

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

podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych,

"Bajeczny, roztańczony świat - z tym 
żyjemy za pan brat"

16 500,00     13 000,00     

Parafia Rzymsko-
Katolicka p. wezw. Św. 

Anny we Wielkich 
Jeziorach 

ul. Kościuszki 18 
88-324 Jeziora 

Wielkie
9 620,00     6 420,00     

Włocławskie 
Towarzystwo 

Wioślarskie we 
Włocławku

ul. Piwna 3 87-
800 Włocławek

Prowadzenie rehabilitacji w róznych typach 
placówek

"Prowadzenie zajęć sportowych w 
klubie wioślarskim z dziećmi i 
młodzieżą niepełnosprawną"

29 150,00     8 300,00     

Stowarzyszenie Kobiet 
po Masektomii 
"Amazonki" we 

Włocławku

ul. Chopina 10a, 
87-800 

Włocławek

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajeć, 
które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i 

podtrzymywanie umiejętności i niezbednych do 
samodzielnego funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych.

8 920,00     7 000,00     

Stowarzyszenie 
Sportowe 

"Eurointegracja" we 
Włocławku

ul. Chopina 
10/12 87-800 
Włocławek

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność 

w tych dziedzinach

25 490,00     20 200,00     17 000,00     



37 37/15/2009 0,00     

38 38/15/2009 "Organizacja lekcji muzealnych" 0,00     

39 39/15/2009 0,00     

40 40/15/2009 0,00     

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział Miejsko-

Gminny w Barcinie

ul. Artylerzystów 
188-190 Barcin

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajeć, 
które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i 

podtrzymywanie umiejętności i niezbednych do 
samodzielnego funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności 
sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób 
z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z 

niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają 
i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z 

niepełnosprawnością intelektualną w różnych 
rolach społecznych i w różnych środowiskach.

"Razem możemy wiecej - 
prowadzenie grupowych i 

indywidualnych zajęć dla dzieci i ich 
rodzin w środowiskowym ognisku 

wychowawczo-terapeutycznym TPD 
w Barcinie"

24 520,00     9 000,00     

Towarzystwo Przyjaciół 
Muzeum Okręgowego 

im. L. Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy 

ul. Gdańska 4 
85-006 

Bydgoszcz

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, 
warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz 

zespołów aktywności społecznej dla osób 
niepełnosprawnych- aktywizujących zawodowo i 

społecznie te osoby.

12 970,00     9 750,00     

Polski Czerwony Krzyż 
Zarząd Rejonowy we 

Włocławku

ul. Zduńska 14, 
87-800 

Włocławek

Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, 
społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na 

temat przysługujących uprawnień, dostępnych 
usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy 
technicznej dla osób niepełnosprawnych.

"Punkt pomocy dla osób 
niepełnosprawnych" 18 770,00     14 570,00     

Towarzystwo Przyjaciół 
Muzeum Okręgowego 

im. L. Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy 

ul. Gdańska 4 
85-006 

Bydgoszcz

Prowadzenie rehabilitacji w różnych typach 
placówek

"Zakup systemu do indywidualnego 
oprowadzania niepełnosprawnych 

zwiedzających w Muzeum"
84 700,00     64 700,00     



41 41/15/2009 0,00     

42 42/15/2009 0,00     

43 43/15/2009 Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych 0,00     

44 44/15/2009 "Wybudzić się! I co dalej?"

Stowarzyszenie 
Rodziców dzieci 

Sprawnych Inaczej w 
Koronowie

ul. Farna 14, 86-
010 Koronowo

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajeć, 
które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i 

podtrzymywanie umiejętności i niezbednych do 
samodzielnego funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych.

"Pomoc dla niepełnosprawnych w 
gminie Koronowo"

91 999,21     52 416,10     

Bydgoskie 
Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom z Autyzmem i 

Ich Rodzinom w 
Bydgoszczy

ul. Kcyńska 49, 
85-304 

Bydgoszcz

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajeć, 
które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i 

podtrzymywanie umiejętności i niezbednych do 
samodzielnego funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności 
sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób 
z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z 

niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają 
i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z 

niepełnosprawnością intelektualną w różnych 
rolach społecznych i w różnych środowiskach.

"Terapia indywidualna dzieci z 
autyzmem metodą behawioralną"

89 493,00     71 513,00     

Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i Dorosłym z 
Niepełnosprawnością 

Intelektualną we 
Włocławku

ul. Nowomiejska 
21, 87-800 
Włocławek

"Rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych poprzez 

arteterapię"
8 006,20     5 770,00     

Fundacja "Światło" w 
Toruniu

ul. Grunwaldzka 
64, 87-100 Toruń

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajeć, 
które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i 

podtrzymywanie umiejętności i niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych.

50 755,00     38 560,00     30 000,00     



45 45/15/2009

46 46/15/2009 0,00     

SUMA

Stowarzyszenie "Medar" 
Centrum Pomocy 

Rodzinie w Bydgoszczy

ul. E. Gierczak 8, 
85-791 

Bydgoszcz

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;

"Razem możemy wiecej" 36 006,00     28 742,00     20 000,00     

Stowarzyszenie Sportu i 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 
Bydgoszczy

ul. Piwnika 
Ponurego 10, 85-
795 Bydgoszcz

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność 

w tych dziedzinach

"Zaangażowanie dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych z województwa 

kujawsko-pomorskiego do 
uczestnictwa w profilaktyce zdrowia 
oraz udzielania się w sporcie poprzez 

aktywna rehabilitację"

302 000,00     222 500,00     

1 651 600,41     1 204 955,10     211 402,00     



Załącznik nr 2

do uchwały Nr 46/691/09 Zarządu

z dnia 16 czerwca 2009 r.

Nr oferty Nazwa oferenta Adres siedziby Rodzaj zadania Nazwa zadania

1. 1/15/2009

2. 2/15/2009

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wykaz ofert zgłoszonych w ramach konkursu nr 15/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009 
roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie: REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” na 
rok 2009, które nie spełniły warunków regulaminu konkursu

L.p.

Fundacja „Ochrona 
Zdrowia i Rehabilitacja 
Niepełnosprawnych” w 

Łasinie

ul.Wyszyńskiego 
1  86-320 Łasin

Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, 
społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na 

temat przysługujących uprawnień, dostępnych 
usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy 
technicznej dla osób niepełnosprawnych.

"Jesteś także pełnosprawnym 
obywatelem"

Stowarzyszenie Ludzie-
Ludziom w Chełmnie

ul. Rydygiera 1 
86-200 Chełmno

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;

Organizacja V obozu wypoczynkowo-
terapeutycznego dla dzieci 

dotkniętych niepełnosprawnością 
intelektualna i ich rodzin o najniższym 
statusie materialnym z terenu Powiatu 

– „Kraina Puszystości”



3. 3/15/2009 brak

4. 6/15/2009

5. 9/15/2009

6. 11/15/2009

7. 14/15/2009

Stowarzyszenie Ludzie-
Ludziom w Chełmnie

ul. Rydygiera 1 
86-200 Chełmno

Plener plastyczny „Siedem Znaków 
Czasu” w Chełmnie

Towarzystwo Inicjatyw 
Kulturalnych w 

Bydgoszczy

ul. Dworcowa 
51b 85-009 
Bydgoszcz

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, 
warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz 

zespołów aktywności społecznej dla osób 
niepełnosprawnych- aktywizujących zawodowo i 

społecznie te osoby.

"Organizowanie warsztatów, imprezy 
kulturalne i rekreacyjne dla osób 

niepełnosprawnych"

Stowarzyszenie Pomocy 
Na Rzecz Rodzin w 
Nowej Wsi Wielkiej

Ul. Ogrodowa 2a 
86-060 Nowa 
Wieś Wielka

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

podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych,

"Samodzielność naszą szansą - inni 
naszą siłą"

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych 
„Warzynek” w 
Gniewkowie

Wawrzyn 188-
140 Gniewkowo

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność 

w tych dziedzinach

"Niepełnosprawni, ale pełnosprawni 
do korzystania z tego wszystkiego, 

czego dostarcza nam ojczysta historia, 
przyroda i bogactwa w niej istniejące"

Kujawsko-Pomorski 
Okręgowy Związek 

Sportu Osób 
Niepełnosprawnych w 

Toruniu

ul. Lniana 35 87-
100 Toruń

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność 

w tych dziedzinach

"Organizacja Ogólnopolskich Imprez 
Sportowych"



8. 15/15/2009

9. 16/15/2009 "Żyć aktywnie mimo wszystko"

10. 17/15/2009 "Niewidomi w społeczeństwie"

11. 18/15/2009 "Jesteśmy aktywni"

12. 19/15/2009

Stowarzyszenie 
Wolontariuszy Wobec 

HIV/AIDS "RAZEM" w 
Toruniu

ul Jęczmiennna 
14 87-100 Toruń

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność 

w tych dziedzinach

"Turnus rehabilitacyjno-
wypoczynkowy dla osób 

niepełnosprawnych"

Polski Związek 
Niewidomych Okreg 
Kujawsko-Pomorski 
koło we Włocławku

ul. Łazienna 6 
87-800 

Włocławek

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność 

w tych dziedzinach

Polski Związek 
Niewidomych Okreg 

Kujawsko-Pomorski w 
Bydgoszczy

ul. Powstańców 
Wielkopolskich 

33 85-090 
Bydgoszcz

Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz 
integracji osób niepełnosprawnych i 

przeciwdziałania

Stowarzyszenie "Jesień 
życia" w Płużnicy

87-214 Nowa 
Wieś Królewska, 

Płużnica

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, 
warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz 

zespołów aktywności społecznej dla osób 
niepełnosprawnych- aktywizujących zawodowo i 

społecznie te osoby.

Stowarzyszenie Dzieci i 
Młodzieży i Osób 

Niepełnosprawnych 
"Światełko Nadziei" w 

Chełmnie

ul. Kopernika 
8/20 Chełmno

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

podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych,

"Obóz integracyjno-rehabilitacyjny-
wypoczynkowy dla dzieci i osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin z 

Powiatu Chełmińskiego"



13. 22/15/2009

14. 24/15/2009 "Tęczowe ognisko"

15. 27/15/2009 "Twórcze działania Klubu Feniksa"

16. 28/15/2009

Stowarzyszenie 
Rodziców Dzieci 

Secjalnej Troski w 
Tucholi

ul. Pocztowa 7d, 
89-500 Tuchola

Prowadzenie rehabilitacji w różnych typach 
placówek

"Aby zdrowie dopisywalo, wszyscy 
ćwiczą u nas śmiało"

Stowarzyszenie Na rzecz 
Rozwoju Gminy 

Skrwilno "Grodzisko" w 
Skrwilnie

Okalewo 136/8 
Skrwilno

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność 

w tych dziedzinach

Fundacja Fenkis w 
Toruniu

ul. Klonowica 
1/8 87-100 Toruń

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, 
warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz 

zespołów aktywności społecznej dla osób 
niepełnosprawnych- aktywizujących zawodowo i 

społecznie te osoby.

Stowarzyszenie Rozwoju 
Gminy Łubianka w 

Łubiance

ul. Szkolna 14 
87-152 Łubianka

Prowadzenie rehabilitacji w różnych typach 
placówek

"Prowadzenie rehabilitacji ruchowej w 
Oddziale Edukacyjno-

Terapeutycznym w zamku 
Bierzgłowskim"



17. 29/15/2009

18. 30/15/2009

Stowarzyszenie "PRO 
BONO HOMINIUS Dla 

Dobra Człowieka" w 
Lisewie

Mgoszcz 54, 86-
230 Lisewo

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;2. 
Organizowanie lokalnych, regionalnych i 

ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, 
turystycznych i rekreacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych wspierających ich aktywność 
w tych dziedzinach

"PARIS - Program Aktywizacji, 
Rehabilitacji i Integracji Społecznej"

Fundacja "Pomóżmy 
Dzieciom 

Niepełnosprawnym" w 
Kamieniu Krajeńskim

ul. Dworcowa1, 
89-430 Kamień 

Krajeński

Prowadzenie rehabilitacji w różnych typach 
placówek

"Zmysły - jedyne źródło poznawania 
rzeczywistości" - zorganizowanie Sali 

Doświadczania Świata w Domu 
Pomocy Społecznej dla dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie w Kamieniu Krajeńskim



19. 32/15/2009

20. 33/15/2009 brak „… Więc choć pomaluj mi świat…”

21. 34/15/2009

22. 35/15/2009 "Rehabilitacja Amazonek"

Stowarzyszenie Dzieci i 
Młodzieży i Osób 

Niepełnosprawnych 
"Światełko Nadziei" w 

Chełmnie

ul. Kopernika 
8/20 Chełmno

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

podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych,

"Bajeczny, roztańczony świat - z tym 
żyjemy za pan brat"

Parafia Rzymsko-
Katolicka p. wezw. Św. 

Anny we Wielkich 
Jeziorach 

ul. Kościuszki 18 
88-324 Jeziora 

Wielkie

Włocławskie 
Towarzystwo 

Wioślarskie we 
Włocławku

ul. Piwna 3 87-
800 Włocławek

Prowadzenie rehabilitacji w róznych typach 
placówek

"Prowadzenie zajęć sportowych w 
klubie wioślarskim z dziećmi i 
młodzieżą niepełnosprawną"

Stowarzyszenie Kobiet 
po Masektomii 
"Amazonki" we 

Włocławku

ul. Chopina 10a, 
87-800 

Włocławek

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajeć, 
które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i 

podtrzymywanie umiejętności i niezbednych do 
samodzielnego funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych.



23. 37/15/2009

24. 38/15/2009 "Organizacja lekcji muzealnych"

25. 39/15/2009

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział Miejsko-

Gminny w Barcinie

ul. Artylerzystów 
188-190 Barcin

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajeć, 
które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i 

podtrzymywanie umiejętności i niezbednych do 
samodzielnego funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności 
sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób 
z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z 

niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają 
i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z 

niepełnosprawnością intelektualną w różnych 
rolach społecznych i w różnych środowiskach.

"Razem możemy wiecej - 
prowadzenie grupowych i 

indywidualnych zajęć dla dzieci i ich 
rodzin w środowiskowym ognisku 

wychowawczo-terapeutycznym TPD 
w Barcinie"

Towarzystwo Przyjaciół 
Muzeum Okręgowego 

im. L. Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy 

ul. Gdańska 4 
85-006 

Bydgoszcz

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, 
warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz 

zespołów aktywności społecznej dla osób 
niepełnosprawnych- aktywizujących zawodowo i 

społecznie te osoby.

Polski Czerwony Krzyż 
Zarząd Rejonowy we 

Włocławku

ul. Zduńska 14, 
87-800 

Włocławek

Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, 
społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na 

temat przysługujących uprawnień, dostępnych 
usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy 
technicznej dla osób niepełnosprawnych.

"Punkt pomocy dla osób 
niepełnosprawnych"



26. 40/15/2009

27. 41/15/2009

28. 42/15/2009

29. 43/15/2009 Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych

Towarzystwo Przyjaciół 
Muzeum Okręgowego 

im. L. Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy 

ul. Gdańska 4 
85-006 

Bydgoszcz

Prowadzenie rehabilitacji w różnych typach 
placówek

"Zakup systemu do indywidualnego 
oprowadzania niepełnosprawnych 

zwiedzających w Muzeum"

Stowarzyszenie 
Rodziców dzieci 

Sprawnych Inaczej w 
Koronowie

ul. Farna 14, 86-
010 Koronowo

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajeć, 
które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i 

podtrzymywanie umiejętności i niezbednych do 
samodzielnego funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych.

"Pomoc dla niepełnosprawnych w 
gminie Koronowo"

Bydgoskie 
Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom z Autyzmem i 

Ich Rodzinom w 
Bydgoszczy

ul. Kcyńska 49, 
85-304 

Bydgoszcz

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajeć, 
które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i 

podtrzymywanie umiejętności i niezbednych do 
samodzielnego funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności 
sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób 
z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z 

niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają 
i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z 

niepełnosprawnością intelektualną w różnych 
rolach społecznych i w różnych środowiskach.

"Terapia indywidualna dzieci z 
autyzmem metodą behawioralną"

Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i Dorosłym z 
Niepełnosprawnością 

Intelektualną we 
Włocławku

ul. Nowomiejska 
21, 87-800 
Włocławek

"Rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych poprzez 

arteterapię"



30. 46/15/2009

Stowarzyszenie Sportu i 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 
Bydgoszczy

ul. Piwnika 
Ponurego 10, 85-
795 Bydgoszcz

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność 

w tych dziedzinach

"Zaangażowanie dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych z województwa 

kujawsko-pomorskiego do 
uczestnictwa w profilaktyce zdrowia 
oraz udzielania się w sporcie poprzez 

aktywna rehabilitację"



Załącznik nr 3

do uchwały Nr 46/691/09 Zarządu

z dnia 16 czerwca 2009 r.

Nr oferty Nazwa oferenta Adres siedziby Rodzaj zadania Nazwa zadania

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wykaz ofert wybranych do realizacji w ramach konkursu nr 15/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 
zakresie: REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” na rok 2009.

L.p.
Kwota przyznana 

w zł



1. 4/15/2009

2. 5/15/2009

Stowarzyszenie Centrum 
Niezależnego Życia w 

Ciechocinku

ul. Wojska 
Polskiego 17 87-
720 Ciechocinek 

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;

"Warsztaty wolontariatu i opieki 
pourazowej"

20 000,00     

Polski Związek 
Niewidomych Okręg 

Kujawsko-Pomorski w 
Bydgoszczy

ul. Powstańców 
Wielkopolskich 

33 85-090 
Bydgoszcz

Opracowywanie lub wydawanie publikacji, 
wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw 

zwartych, stanowiących zamkniętą całość, 
w tym na nośnikach elektromagnetycznych i 

elektronicznych: kierowanych do osób 
niepełnosprawnych - w tym publikowanych 
drukiem powiększonym, pismem Braille'a 
lub publikowanych w tekście łatwym do 

czytania.

Wydanie kwartalinka "OKO" 16 866,00     



3. 7/15/2009

4. 8/15/2009 "Rehabilitacja Ruchowa"

5. 10/15/2009

Pomorsko-Kujawski 
Klub Kultury Fizycznej, 

Sportu i Turystyki 
Niewidomych i 
Słabowidzących 
„Łuczniczka” w 

Bydgoszczy

ul. Powstańców 
Wielkopolskich 

33 85-090 
Bydgoszcz

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, 

sportowych, turystycznych i rekreacyjnych 
dla osób niepełnosprawnych wspierających 

ich aktywność w tych dziedzinach

"Organizacja Szachowych Mistrzostw 
Województwa Kujawsko-

Pomorskiego Osób 
Niepelnosprawnych"

12 000,00     

Stowarzyszenie 
Stwardnienia 

Rozsianego SM w 
Bydgoszczy

ul. Swarzewska 
10 85-731 
Bydgoszcz

Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 

placówek
8 960,00     

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych 
„Warzynek” w 
Gniewkowie

Wawrzyn 188-
140 Gniewkowo

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;

"Wprowadzam niepełnosprawnych w 
życie, włączam w działalność 
aktywności życiowej w proces 
integracji poprzez doskonalenie 

własnych umiejętności zawodowych."

10 520,00     



6. 12/15/2009 "Wakacyjna Przygoda"

7. 13/15/2009 "Twórczy rejs 2009"

8. 20/15/2009

Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych 
„Pomocna Dłoń”  w 

Chełmży

Ul. Tumska 20 
87-140 Chełmża

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, 

sportowych, turystycznych i rekreacyjnych 
dla osób niepełnosprawnych wspierających 

ich aktywność w tych dziedzinach

9 600,00     

Polski Związek 
Niewidomych Okreg 

Kujawsko-Pomorski w 
Bydgoszczy

ul. Powstańców 
Wielkopolskich 

33 85-090 
Bydgoszcz

Promowanie aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych dziedzinach 

życia społecznego i zawodowego
4 000,00     

Toruńskie 
Stowarzyszenie 

"Współpraca" w Toruniu

ul. 
Niesiołowskiego 
20 87-100 Toruń

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, 

sportowych, turystycznych i rekreacyjnych 
dla osób niepełnosprawnych wspierających 

ich aktywność w tych dziedzinach

"Obóz rekreacyjno-sportowo-
kulturalny pt. Zwiedzamy Region Gór 

Świętokrzyskich"
24 000,00     



9. 21/15/2009

10. 23/15/2009 "Przez zabawę i sport do tolerancji"

11. 25/15/2009

Bydgoskie 
Stowarzyszenie 

Przyjaciół Chorych na 
Fenyloketonurię w 

Bydgoszczy

ul. Nowa 28/2 
85-119 

Bydgoszcz

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;

"Wiem dlaczego zdrowo jem" 
warsztaty edukacyjno-kulinarne 

promujące nowe mozliwości leczenia 
dietetycznego osób (dzieci i młodzież) 

chorych na fenyloketonurię

10 000,00     

Stowarzyszenie 
Promocji zdrowia i 
Pomocy Rodzinie 
"Równe szanse" w 

Toruniu

ul. Legionów 
401a/4, 87-100 

Toruń

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, 

sportowych, turystycznych i rekreacyjnych 
dla osób niepełnosprawnych wspierających 

ich aktywność w tych dziedzinach

9 000,00     

Fundacja Ducha na 
Rzecz Rehabilitacji 

Osób 
Niepełnosprawnych w 

Toruniu

ul Szosa 
Bydgoska 15 87-

100 Toruń

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, 

sportowych, turystycznych i rekreacyjnych 
dla osób niepełnosprawnych wspierających 

ich aktywność w tych dziedzinach

"Spotkanie wigilijne 
niepełnosprawnych w Gronowie 

k/Torunia"
6 356,00     



12. 26/15/2009

13. 31/15/2009

14. 36/15/2009 "Prowadzenie szkolenia sportowego" 

15. 44/15/2009 "Wybudzić się! I co dalej?"

Fundacja Ducha na 
Rzecz Rehabilitacji 

Osób 
Niepełnosprawnych w 

Toruniu

ul Szosa 
Bydgoska 15 87-

100 Toruń

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, 

sportowych, turystycznych i rekreacyjnych 
dla osób niepełnosprawnych wspierających 

ich aktywność w tych dziedzinach

"Koncert Kolęd - Kolędy dla Ducha w 
dniu 19 grudnia 2009r."

8 100,00     

Towarzystwo Rodziców 
Dzieci Specjalnej Troski 

w Brodnicy

ul. 
Wyspiańskiego 

13 87-300 
Brodnica

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, 

sportowych, turystycznych i rekreacyjnych 
dla osób niepełnosprawnych wspierających 

ich aktywność w tych dziedzinach

"I Turniej Kręglarski Osób 
Niepełnosprawnych Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego"
5 000,00     

Stowarzyszenie 
Sportowe 

"Eurointegracja" we 
Włocławku

ul. Chopina 
10/12 87-800 
Włocławek

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, 

sportowych, turystycznych i rekreacyjnych 
dla osób niepełnosprawnych wspierających 

ich aktywność w tych dziedzinach

17 000,00     

Fundacja "Światło" w 
Toruniu

ul. Grunwaldzka 
64, 87-100 Toruń

Prowadzenie grupowych i indywidualnych 
zajeć, które: a) mają na celu nabywanie, 

rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności i 
niezbędnych do samodzielnego 

funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

30 000,00     



16. 45/15/2009

Suma

Stowarzyszenie "Medar" 
Centrum Pomocy 

Rodzinie w Bydgoszczy

ul. E. Gierczak 8, 
85-791 

Bydgoszcz

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;

"Razem możemy wiecej" 20 000,00     

211 402,00     
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