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1
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne 

Polska - Śląskie
ul. Hibnera 41
44-217 Rybnik

XIII Regionalny Spływ Kajakowy 
Olimpiad Specjalnych

brak: opisu potrzeb wskazujących na konieczność wykonania 
zadania, okresu realizacji zadania na stronie 5, nieuwzględnienie 
w harmonogramie działania, polegającego na organizacji spływu 

kajakowego, tj. nie wskazano daty organizacji spływu; ponadto brak: 
skreślenia na pierwszej stronie – powierzenie/wspieranie realizacji 

zadania publicznego, wskazania zadania, w które wpisuje się projekt

2 Reggae bez barier

brak wskazania liczby adresatów; ponadto, z uwagi na ograniczoną 
wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych 
w konkursie, w opinii Komisji nie jest zasadnym zlecenie realizacji 

tego zadania, ze względu na jego niską atrakcyjność 
w porównaniu z pozostałymi projektami złożonymi w konkursie, 
w tym z projektem Stowarzyszenia pn.: Droga do samodzielności 
(projekt zakłada aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych)

3 Być kobietą, być mężczyzną…

z uwagi na ograniczoną wysokość środków przeznaczonych 
na realizację zadań publicznych w konkursie, w opinii Komisji nie 
jest zasadnym zlecenie realizacji tego zadania, ze względu na jego 

niską atrakcyjność w porównaniu z pozostałymi projektami 
złożonymi w konkursie, w tym z projektem Stowarzyszenia pn.: 

Droga do samodzielności (projekt zakłada aktywizację zawodową 
osób niepełnosprawnych)

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym 

Koło w Rybniku

ul. Orzepowicka 16
44-217 Rybnik
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Wykaz projektów, które nie uzyskały rekomendacji

lp. podmiot adres nazwa zadania opinia Komisji



4
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Rybniku

ul. Orzepowicka 16
44-217 Rybnik

…że tutaj, że razem, ludzie są obrazem…

brak wskazania liczby adresatów, zadanie planowane do realizacji 
od marca 2015 roku, podczas gdy przygotowania zostaną rozpoczęte 

w lutym; ponadto, z uwagi na ograniczoną wysokość środków 
przeznaczonych na realizację zadań publicznych w konkursie, 

w opinii Komisji nie jest zasadnym zlecenie realizacji tego zadania, 
ze względu na jego niską atrakcyjność w porównaniu z pozostałymi 

projektami złożonymi w konkursie, w tym z projektem 
Stowarzyszenia pn.: Droga do samodzielności  (projekt zakłada 

aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych)

5
Stowarzyszenie Amazonek "ODNOWA"

z siedzibą w Rybniku
ul. J.F.Białych 7/109

44-200 Rybnik

Wyjazd integracyjny kobiet po mastektomii 
- szansą na uczestnictwo w życiu 

społecznym

działanie jednorazowe – projekt przewiduje zorganizowanie 
7-dniowego wyjazdu dla 40 osobowej grupy kobiet po mastektomii, 

zaproponowana forma aktywizacji osób niepełnosprawnych, tj. 
udział w wyjeździe, wydaje się mało skuteczna w odniesieniu 

do innych projektów złożonych w tym obszarze, 
w tym w porównaniu z drugą ofertą złożoną przez Stowarzyszenie

6
Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków 

Zespołu Szkół Nr 6 w Rybniku 
- DLA DOBRA

ul. Małachowskiego 145
44-251 Rybnik

Integracyjny wyjazd na finał 
XX Regionalnego Konkursu 

"Najsprawniejszy w zawodzie"

brak nazwy oferenta na stronie 2; projekt zakłada wyjazd na konkurs, 
tym samym w niewielkim stopniu wpisuje się w zadanie, do którego 
oferta została złożona – realizacja przedsięwzięć, mających na celu 
rehabilitację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych; 
ponadto, w opinii Komisji nie jest zasadnym zlecenie realizacji 

ww. zadania, ze względu na niską atrakcyjność projektu 
w porównaniu z pozostałymi projektami złożonymi w konkursie


