
 

Lista ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie na zadania zlecone  
w ramach "Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin 

na lata 2016-2020" wraz z oceną formalną 

 
UWAGA: Ogłoszenie wyników konkursu oraz zawarcie umów nastąpi bez zbędnej zwłoki tj. po 
zakończeniu stanu epidemii oraz po dokonaniu przez Oferentów aktualizacji harmonogramów, 
kosztorysów i rezultatów zadań, w odniesieniu do realnego terminu i zakresu ich wykonania.       
Oferenci, którzy pozytywnie przejdą ocenę merytoryczną zostaną wówczas poproszeni o wskazanie 
realnych kosztów zadań od zakończenia stanu epidemii do 15.12.2020 roku, a środki będą przyznane 
Oferentom do wysokości środków w poszczególnych zadaniach.  
Oferenci na bieżąco będą informowani o innych postanowieniach w sprawie niniejszego konkursu.   
 

Lp. Nazwa oferenta Tytuł oferty Ocena formalna 

Kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

1 Fundacja TPSW 
Kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z 

niepełnosprawnościami u dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Lublin 2020" 

pozytywna 

2 Fundacja w Formie Spektakl teatralny "Niew(Inny)" pozytywna 

Rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku 

3 
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Lublinie 

Rozwijanie pasji i zainteresowań osób 
niepełnosprawnych w różnym wieku. 

pozytywna 

4 Wędkarsko-Rekreacyjny Klub Eko 
Rozwijanie pasji i zainteresowań osób 

niepełnosprawnych w różnym wieku- Akademia 
Wędkarsko-Ekologiczna 

pozytywna 

5 
Stowarzyszenie Rodzin Osób z 

Zespołem Downa "Ukryty Skarb" 
Rozwijanie pasji i zainteresowań osób 
niepełnosprawnych w różnym wieku 

pozytywna 

6 
Lubelski Związek Inwalidów 

Narządu Ruchu 
Rozwijanie pasji i zainteresowań ON - Turystyka 

daleka i bliska 
pozytywna 

7 
Stowarzyszenie na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną 
"CAMINO" 

Rozwijanie pasji i zainteresowań osób 
niepełnosprawnych w różnym wieku 

pozytywna 

8 Fundacja 8kolor Opowieści w kadrach - umiem, potrafię, zrobię! pozytywna 

9 
Lubelskie Stowarzyszenie Na Rzecz 

Dzieci Niepełnosprawnych 
"Zdobywcy Marzeń" 

Rozwijanie pasji i zainteresowań osób 
niepełnosprawnych w różnym wieku 

pozytywna 

10 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Lubelski Oddział Regionalny 

Rozwijanie pasji i zainteresowań osób 
niepełnosprawnych w różnym wieku." Niech magia 

Świąt połączy nas - integracyjne spotkanie opłatkowe 
osób niepełnosprawnych " 

pozytywna 

Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

11 
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego Nr 1 w Lublinie 

Jestem bezpieczny na drodze - zajęcia edukacyjne pozytywna 

12 
Stowarzyszenie Rodzin Osób z 

Zespołem Downa "Ukryty Skarb" 
Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej 
pozytywna 

13 
Stowarzyszenie na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną 
"CAMINO" 

Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej "Sport na start" 

pozytywna 

14 
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i 

Młodzieży Niepełnosprawnej 
Ruchowo 

Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej 

pozytywna 

15 Stowarzyszenie Słyszymy Sercem "Drewno, Drzewa Las 2020"- Warsztaty Edukacyjne pozytywna 

16 
Lubelskie Stowarzyszenie Na Rzecz 

Dzieci Niepełnosprawnych 
"Zdobywcy Marzeń” 

"Muzyczna podróż dookoła świata" negatywna 



 

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 

17 
Lubelski Związek Inwalidów 

Narządu Ruchu 
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - hipoterapia pozytywna 

18 
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Lublinie 

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych pozytywna 

19 
Stowarzyszenie na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną 
"CAMINO" 

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - terapia 
logopedyczna i SI 

pozytywna 

20 Fundacja Fuga Mundi Rehabilitacja osób niepełnosprawnych pozytywna 

21 
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Potrzebujących Wsparcia "IUVO" 

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - Mój przyjaciel 
koń 

pozytywna 

22 
Fundacja na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych "Tacy Sami" 

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych "AAC w terapii 
psychopedagogicznej dzieci z niepełnosprawnością 

intelektualną - podopiecznych Ośrodka 
Terapeutycznego" 

pozytywna 

23 
Stowarzyszenie Rodzin Osób z 

Zespołem Downa "Ukryty Skarb" 
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych pozytywna 

Programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych 

24 Fundacja Teatroterapia Lubelska 
Promowanie osiągnięć osób niepełnosprawnych- 

wydanie książeczki teatralnej pt.” (nie)zwykli” 
pozytywna 

25 Fundacja Instytut Białowieski 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla 
Puszczy Białowieskiej". 

www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 
www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl 

www.ForestFestival.Eu 

negatywna 

 

 

 


