
Wykaz ofert złożonych w odpowiedzi na I otwarty konkurs PFRON – wspieranie
w 2019 roku zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych wraz z wynikami oceny formalnej 

( konkurs zamknięty w dniu 04.09.2019 roku )

L.p. Nazwa oferenta Tytuł oferty Ocena formalna

Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

1 Fundacja Instytut 
Białowieski

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

NEGATYWNA

2 Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną ,,Camino”

Promowanie aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego i 
zawodowego - IV Festiwal - Mikołajki HIP-
HOPOWE

POZYTYWNA

3 Stowarzyszenie 
Miłośników Tańca

Promowanie aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego i 
zawodowego

POZYTYWNA

4 Lubelska Fundacja na 
Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych i 
Zagrożonych 
Wykluczeniem ,,Arka”

Komunikacja drogą do integracji 
społecznej

POZYTYWNA

5 Charytatywne 
Stowarzyszenie Niesienia
Pomocy 
Chorym ,,Misericordia”

Promowanie aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego i 
zawodowego - Festiwal "Jesienne 
spotkania bardów" 

POZYTYWNA

Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich
dyskryminacji

1 Lubelskie Stowarzyszenie
Alzheimerowskie

Prowadzenie kampanii informacyjnych na
rzecz integracji osób niepełnosprawnych 
i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji 

POZYTYWNA

2 Charytatywne 
Stowarzyszenie Niesienia
Pomocy 
Chorym ,,Misericordia”

Prowadzenie kampanii informacyjnych na
rzecz integracji osób niepełnosprawnych 
i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji 
"Pomocna dłoń" 

POZYTYWNA

3 Fundacja Centrum 
Rozwiązań Biznesowych 

Jestem taki jak Ty - kampania społeczna
POZYTYWNA

Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych 
i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

1 Charytatywne 
Stowarzyszenie Niesienia
Pomocy 
Chorym ,,Misericordia”

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, 
sportowych, turystycznych i 
rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych wspierających ich 
aktywność w tych dziedzinach 
"Niepełnosprawni Superkulturalni" 

POZYTYWNA



2 Polskie Stowarzyszenie 
na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w 
Lublinie

Organizacja koncertu "AAC-owy 
Przyjaciel" POZYTYWNA

3 Stowarzyszenie 
Miłośników Tańca

Organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, 
sportowych, turystycznych i 
rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych wspierających ich 
aktywność w tych dziedzinach

POZYTYWNA

Lublin, dnia 05.09.2019 roku


