Zarządzenie Nr 8/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu pomocy społecznej - działania na rzecz osób niepełnosprawnych
mieszkańców miasta Ostrołęki w 2020 r.
Na podstawie art. 15 ust. 2j w związku z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688,
ze zm.) zarządza się co następuje:
§ 1.
1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
pomocy społecznej - działania na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców miasta
Ostrołęki w 2020 r., ogłoszonego zarządzeniem Nr 389/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 6 grudnia 2019 r.
2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz
z kwotą dotacji, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
1. Środki finansowe na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej znajdują
pokrycie w budżecie Miasta Ostrołęki w Dziale 852 – Pomoc Społeczna, Rozdziale 85295
– Pozostała działalność,
2. Szczegółowe warunki udzielania dotacji zostaną określone w indywidualnych umowach
zawartych z podmiotami, których oferty zostały wybrane do realizacji zadań.
§ 3.
Wykonanie

zarządzenia

powierza

się

dyrektorowi

Wydziału

Spraw

Społecznych

i Obywatelskich.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie
internetowej Miasta Ostrołęki, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta Ostrołęki.
PREZYDENT MIASTA
Łukasz Kulik

Załącznik
do zarządzenia Nr 8/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 14 stycznia 2020 r.

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że w 2020 r. na realizację zadań publicznych z zakresu
pomocy społecznej - działania na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców miasta
Ostrołęki wybrano oferty następujących podmiotów:
Przyznana
Lp.
Nazwa organizacji
Tytuł zadania
kwota dotacji
(w zł)
ZADANIE I - Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego
wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych –
aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby
– kwota ogółem na zadanie 4.500,00 zł
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów,
Stowarzyszenie na
warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz
Rzecz Osób
1.
zespołów aktywności społecznej dla osób
3.000,00 zł
Niepełnosprawnych
niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo
„POMOCNA DŁOŃ
i społecznie te osoby.
Stowarzyszenie
"Chcę wiedzieć co chcesz powiedzieć".
2.
„Dajmy razem
1.500,00 zł
szansę”
ZADANIE II - Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie
informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu
rehabilitacyjnego
i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych
– kwota ogółem na zadanie 8.000,00 zł
Ogólnopolskie
Centrum informacyjne dla osób
1.
Stowarzyszenie Osób niepełnosprawnych.
5.000,00 zł
Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie
Biuro Porad Rodzinnych i Obywatelskich.
Centrum Informacji Niepełnosprawni - normalna sprawa.
2.
3.000,00 zł
Społecznej
w Ostrołęce
ZADANIE III - Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych
dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
– kwota ogółem na zadanie 19.700,00 zł
Fundacja „Promyk” Aktywny Dzień Dziecka.
Centrum Wspierania
1.
Rozwoju Dzieci,
4.000,00 zł
Młodzieży
i Dorosłych
2.
Stowarzyszenie na
Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych,
9.000,00 zł

Rzecz Osób
turystycznych i rekreacyjnych dla osób
Niepełnosprawnych niepełnosprawnych wspierających ich aktywność
„POMOCNA DŁOŃ w tych dziedzinach.
Polski Związek
Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych,
Niewidomych Zarząd turystycznych i rekreacyjnych dla osób
3.
4.000,00 zł
Koła Terenowego
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność
w Ostrołęce
w tych dziedzinach.
Stowarzyszenie
Spływ kajakowy dla uczniów Ośrodka SzkolnoPrzyjaciół Dzieci
Wychowawczego w Ostrołęce.
Niepełnosprawnych
przy Specjalnym
4.
2.700,00 zł
Ośrodku SzkolnoWychowawczym w
Ostrołęce „Dajmy im
Radość”
ZADANIE I - 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
– kwota ogółem na zadanie 20.800,00 zł
Hipoterapia dla uczniów Ośrodka SzkolnoStowarzyszenie
Wychowawczego w Ostrołęce.
Przyjaciół Dzieci
Niepełnosprawnych
przy Specjalnym
1.
4.800,00 zł
Ośrodku SzkolnoWychowawczym
w Ostrołęce „Dajmy
im Radość”
Polski Związek
Prowadzenie grupowych i indywidualnych
Niewidomych Zarząd zajęć - świetlica dla osób niewidomych
2.
10.000,00 zł
Koła Terenowego
i niedowidzących.
w Ostrołęce
Stowarzyszenie Osób Sprawny niepełnosprawnych.
3.
Niepełnosprawnych
6.000,00 zł
„ISKIERKA”
ZADANIE I - Organizowanie i prowadzenie transportu osób niepełnosprawnych:
- do lekarzy specjalistów i stomatologów poza granice miasta,
- osób niepełnosprawnych, co do których nie istnieje obowiązek gminy zapewnienia
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, na podstawie przepisów ustawy
Prawo oświatowe
– kwota ogółem na zadanie 30.000,00 zł
Ogólnopolskie
TON - transport osób niepełnosprawnych.
1.
Stowarzyszenie Osób
30.000,00 zł
Niepełnosprawnych

