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(2019-15823)          Załącznik do zarządzenia nr 94/2019  
Prezydenta Miasta Rybnika  
z dnia 7 lutego 2019 r. 

 
 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH W OBSZARZE  
DZIAŁALNO ŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

lp. podmiot adres tytuł zadania wysoko ść 
dotacji 

zadanie: organizowanie imprez kulturalnych, sportow ych, turystycznych i rekreacyjnych dla 
osób niepełnosprawnych oraz o charakterze integracy jnym, umo żliwiaj ących pełne 

uczestnictwo  w życiu społecznym, w tym organizacja Dnia/Dni Osób Ni epełnosprawnych 

1. Stowarzyszenie 
„OLIGOS” 

ul. Karłowicza 48 
44-200 Rybnik IV Rybnickie Dni Integracji 8.000 zł 

zadanie: realizacja przedsi ęwzięć, mających na celu rehabilitacj ę zawodow ą oraz społeczn ą 
osób niepełnosprawnych, w tym organizowanie i prowa dzenie szkole ń, kursów, warsztatów, 

grupowych i indywidualnych zaj ęć, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywno ści 
społecznej dla osób niepełnosprawnych aktywizuj ących zawodowo i społecznie te osoby 

2. 
Stowarzyszenie 

Amazonek „Odnowa” 
z siedzibą w Rybniku 

ul. J. i F. Białych 7/109 
44-200 Rybnik 

Rehabilitacja kobiet  
po mastektomii 10.000 zł 

zadanie: realizacja działa ń wspieraj ących otoczenie osób niepełnosprawnych 

3. Fundacja „Ostoja” ul. Jastrzębska 12 
44-253 Rybnik 

Ostoja - punkt wsparcia osób 
niepełnosprawnych  

i ich opiekunów - edycja II 
14.000 zł 

4. 

Polskie Stowarzyszenie  
na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością 
Intelektualną 

Koło w Rybniku 

ul. Kościuszki 55 
44-200 Rybnik Wyklucze NIE!!! 9.000 zł 

zadanie: aktywizacja osób z niepełnosprawno ścią ruchow ą 

5. 
FUNDACJA  
PULS-MED  

BLISKO CIEBIE 

ul. Grunwaldzka 66 
44-210 Rybnik AKTYWNI BEZ BARIER 10.000 zł 

zadanie: podejmowanie działa ń nakierowanych na zwi ększenie dost ępności usług 
rehabilitacyjnych i podnoszenie ich jako ści 

6. Śląskie Stowarzyszenie 
Chorych na SM SEZAM 

ul. Parkowa 5 
44-141 Gliwice 

Umożliwienie dostępu do 
stałej rehabilitacji Osób 

Chorych na Stwardnienie 
Rozsiane oraz innych Osób 

Niepełnosprawnych 
neurologicznie w rozwojowym 

Ośrodku Stowarzyszenia 
Chorych na SM Sezam 

9.000 zł 
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7. Fundacja 
„Superfundacja” 

ul. Kościuszki 22/5 
44-200 Rybnik Z nami sprawni 10.000 zł 

    70.000 zł 

 
    
 
 
    
 


