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Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania
publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego

Na podstawie art.  15  ust.  2h i  2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o  działalności
pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  1057)  ogłasza  się  wyniki
otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia
prowadzenia  punktów  przeznaczonych  na  udzielanie  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  lub
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Lp. Nazwa oferenta
Tytuł oferty/zadania

publicznego
Liczba

punktów
Kwota dofinansowania

1.
Stowarzyszenie
Sursum Corda

Realizacja w 2021r. zadania
publicznego w zakresie

powierzenia prowadzenia
punktów przeznaczonych
na udzielanie nieodpłatnej

pomocy prawnej lub
świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego

87,66

192 060,00 zł
(prowadzenie 1 punktu

przeznaczonego na udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej i 2

punktów przeznaczonych na
świadczenie nieodpłatnego

poradnictwa obywatelskiego oraz
zadań z zakresu edukacji prawnej,

o których mowa w art. 11 ust. 7
ustawy o nieodpłatnej pomocy

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji

prawnej)

2.

Stowarzyszenie
Wspierania

Aktywności "Bona
Fides"

Prowadzenie siedmiu
punktów, w których
udzielana będzie

nieodpłatna pomoc prawna
lub świadczone nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie,
zlokalizowanych na terenie

miasta Lublin.

85,82

128 040,00 zł
(prowadzenie 2 punktów

przeznaczonych na świadczenie
nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz zadań
z zakresu edukacji prawnej,

o których mowa w art. 11 ust. 7
ustawy o nieodpłatnej pomocy

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji

prawnej)

3. Katolickie
Stowarzyszenie

Pomocy Osobom
Potrzebującym

"AGAPE"

Punkty nieodpłatnej pomocy
prawnej

83,48 64 020,00 zł
(prowadzenie 1 punktu

przeznaczonego na udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
zadań z zakresu edukacji prawnej,

o których mowa w art. 11 ust. 7
ustawy o nieodpłatnej pomocy

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji
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prawnej)

4.

"PASIEKA" -
FUNDACJA
ROZWOJU I
WSPARCIA

Prowadzenie dwóch
punktów przeznaczonych
na udzielanie nieodpłatnej

pomocy prawnej wraz z
nieodpłatną mediacją i

edukacją prawną na terenie
Miasta Lublin w 2021 r. 

79,33

64 020,00 zł
(prowadzenie 1 punktu

przeznaczonego na udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
zadań z zakresu edukacji prawnej,

o których mowa w art. 11 ust. 7
ustawy o nieodpłatnej pomocy

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji

prawnej)

5.

FUNDACJA
ROZWOJU

ŚWIADOMOŚCI
OBYWATELSKIEJ
EXPERTO PRO

BONO

"Otwarty konkurs ofert na
realizację w 2021 r. zadania

publicznego w zakresie
powierzenia prowadzenia
punktów przeznaczonych
na udzielanie nieodpłatnej

pomocy prawnej lub
świadczenie nieodpłatnego

poradnictwa
obywatelskiego" 

48,99 0,00 zł

6. „Prawnik Domowy”

Prowadzenie 3 punktów
nieodpłatnej pomocy
prawnej i 4 punktów

nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego na terenie
Miasta Lublin w 2021 roku 

36,82 0,00 zł

7.
Fundacja Instytut

Zmian

Prowaszenie siedmiu
punktów, w których
udzielana będzie

nieodpłatna pomoc prawna
lub śiadczone będzie

nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie,

zlokalizowanych na terenie
miasta Lublin oraz

prowadzenie zadania z
zakresu edukacji prawnej w
wymiarze co najmniej jedno
zadanie na każdy wskazany

do prowadzenia punkt. 

27,09 0,00 zł
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dr Krzysztof Żuk
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
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