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Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia

punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z informacją o wynikach oceny

formalnej

Wydział Organizacji Urzędu podaje do wiadomości wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi
na  ogłoszenie  o  otwartym  konkursie  ofert  na  realizację  w  2021  r.  zadania  publicznego
w zakresie  powierzenia  prowadzenia  punktów przeznaczonych na udzielanie  nieodpłatnej
pomocy  prawnej  lub  świadczenie  nieodpłatnego  poradnictwa  obywatelskiego  wraz
z informacją o wynikach oceny formalnej:

Lp. Nazwa oferenta Tytuł oferty/zadania publicznego Wynik oceny

1 Katolickie Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom 
Potrzebującym "AGAPE"

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej Pozytywna

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. 

Pozytywna

3 Stowarzyszenie Sursum 
Corda

Realizacja w 2021r. zadania 
publicznego w zakresie powierzenia 
prowadzenia punktów 
przeznaczonych na udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 

Pozytywna

4 „Prawnik Domowy” Prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej i 4 punktów 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie Miasta 
Lublin w 2021 roku 

Pozytywna

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" 

Pozytywna

6. 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 

Pozytywna
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w 2021 r. 

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.

Pozytywna

8. Fundacja Instytut 
Białowieski

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. 
"Okrągły stół dla Puszczy 
Białowieskiej". 
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 
www.FestiwalBialowieski.pl 
www.FestiwalZubra.pl

Negatywna
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