
Załącznik do uzasadnienia

Wykaz ofert ocenionych negatywnie, które wpłynęły w ramach  otwartego konkursu ogłoszonego Uchwałą 331/7918/14 Zarządu
Województwa Podkarpackiego z dnia 25.03.2014 r.na dofinansowanie w 2014 roku zadań z zakresu pomocy społecznej
wynikających z ,,Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej 2009-2015”.

Lp. Nazwa podmiotu - ADRES Nazwa zadania
Wnioskowana

dotacja Błędy formalne

1

Towarzystwo Pomocy im.
Św. Brata Alberta Koło

Mielec,
ul. Sandomierska 19,

39-300 Mielec

Łagodzenie skutków
ubóstwa osób bezdomnych i
zagrożonych wykluczeniem

społecznym poprzez
prowadzenie schroniska dla

bezdomnych mężczyzn
20 700,00

Formalne błędy:- brak podpisu jednej z osób
upoważnionych do składania oświadczeń na
oświadczeniu o wkładzie wlasnym,
spr.merytorycznym i statucie

2

Parafia Chrystusa Króla –
świetlica profilaktyczno-

wychowawcza
ul. Ks. Jałowego 37

35-010 Rzeszów

Nauka, pasja i
zainteresowania sposobem

na dorosłe życie

39 380,00

Formalne błędy:
- statut nie potwierdzone "za zgodność z
oryginałem" na każdej stronie dokumentu
przez osobę uprawnioną – pkt.V ppkt 10 b,-
brak podpisu na CV przez osobę
zaangażowaną w mertyoryczne wykonanie
zadania - pkt.V, ppkt. 9 g

3

Stowarzyszenie Troski o
Dzieci i Młodzież im. Ks.
Bronisława Markiewicza
„ Oratorium Twój Dom”

ul. Wojska Polskiego 28,
38-400 Krosno

Akademia umiejętności –
Dostrzegam, Rozumiem,

Tworzę

35 000,00

Formalne błędy:- brak aktualnego statutu,
przedstawiona kopia dokumentu nie zawiera
podpisu osób zatwierdzających statut -
pkt.V,ppkt.9b

4

Szkółka Piłkarska
„Grunwald Budziwój”
ul. Budziwojska 305,

35-317 Rzeszów

Sport na TAK

40 000,00

Podmiot nie prowadzi działności ststutowej w
zakresie pomocy społecznej- pkt.III, ppkt.6

5

Fundacja Z koniem do
marzeń,

Kamienica Dolna 15,
39-230 Brzostek

Prawo młodego człowieka do
otrzymania szansy

7 900,00

Formalnie błędy:
- brak potwiedzenia za zgodność z oryginałem
na sprawozdaniu finansowym i merytorycznym
oraz statucie - pkt.V ppkt. 10 b
- brak aktualnego zaświadczenia z banku (
kserokopia nie potwierdzona), - brak
oświadczenia o 10 % wkładzie wlasnym,



6
Fundacja w Trosce o Życie

ul. Rynek 6A, 36-200
Brzozów

Dostrzegamy siebie w
kontakcie z przyrodą i

kulturą –psychologiczno-
coachingowe warsztaty

wyjazdowe dla młodzieży
osieroconej

33 210,00

Formalne błędy:
- brak wypełnionego oswiadczenia na ostatniej
stronie oferty pkt.X, ppkt 3 ł
- brak podpisu na CV- pkt.V ppkt.9 g - brak
przedstawionego statutu fundacji  pkt.V,ppkt.9
b, - brak czytelnego podpisu na ofercie i
załącznikach- pkt V, ppkt 10 a

7

Stowarzyszenie KRIS
Kreatywność, Rozwój,

Innowacyjne
Społeczeństwo

ul. Naruszewicza 7/2,
35-005 Rzeszów

O to chodzi, że każdemu
wychodzi

40 000,00

Formalne błędy - brak orginałów CV.
Dołączone dokumenty niepotwierdzone za
zgodność z oryginałem przez osoby
uprawnione do reprezentacji podmiotu-
pkt.V,ppkt 10 b

8
Podkarpackie

Stowarzyszenie Głuchych
ul. Jana III Sobieski 3

35-002 Rzeszów

Łagodzenie skutków
ubóstwa osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym-

osób niesłyszących na
Podkarpaciu 7 000,00

Formalne błędy:brak potwierdzenia za
zgodność z oryginałem przez osoby
uprawnione do  reprezentowania na każdej ze
stron (  spr. mertyoryczne posiada 3 strony
podpisy tylko na ostatniej)pkt.V,ppkt 10 b

9

Stowarzyszenie Tradycji i
Kultury Wiejskiej

„Jawornik”
Jawornik Polski 16

37-232 Jawornik Polski

Na ludową nutę- spotkania
integracyjne seniorów z
gminy Jawornik Polski,

Markowa
8 900,00 zł

Formalne błędy: - brak dopisku na kopercie
"Oferta na konkurs z zakresu pomocy
społecznej"- pkt.VI, ppkt 2

10

Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci z Nadpobudliwością

Psychoruchową
ul. Zbyszewskiego 8/28

35-119 Rzeszów

Tworzenie warunków  do
rozwoju różnych

zainteresowań dzieci i
młodzieży poprzez realizacje

i upowszechnianie
opracowanych programów-

zajęcia warsztatowe
rozwijające uzdolnienia

dzieci i młodzieży z
trudnościami w zachowaniu

29 474,00

Formalne błędy: nieprawidłowo wypełnione
oświadczenie w ofercie- pkt.X,ppkt. 3 ł, -
sprawozdanie finansowe oraz statut
podpisany za zgodnośc z oryginalem tylko
przez jedna osobę uprawniona do
reprezntowania podmiotu ( powino widnieć
dwa podpisy), - brak zapisu o prowadzeniu
działalności statutowej w zakresie pomocy
społecznej,

11
Stowarzyszenie RAZEM

Budy Głogowskie 429
36-060 Głogów Małopolski

Przebieram nogami-
alternatywne formy

spędzania czasu wolnego jak
forma zapobiegania

patologiami wśród młodzieży
z terenu gminy Głogów

Małopolski
i Świlcza

15 954,00

Formalne błędy: - brak wypełnionego
oświadczenia na ostatniej stronie oferty -
pkt.X, ppkt. 3 ł, - brak dołączonego
oświadczenia o zapewnieniu 10% wkładu
własnego



12

Fundacja Podkarpackie
Hospicjum dla Dzieci  ul.

Lwowska 132, 35-301
Rzeszów

Kolonia terapeutyczno-
wypoczynkowa dla dzieci z

grup wsparcia

40 000,00

Formalne błędy:- brak wypełnionego
oswiadczenia na ostatniej stronie oferty-
pkt.X,ppkt. 3 ł, - brak podpisu na statucie
osób uprawnionych zatwierdzających statut

13

Przemyski Klub Sportu i
Rekreacji Niewidomych i

Słabowidzących
„Podkarpacie, ul. Batorego

22, 37-700 Przemyśl

Przez sport do aktywnego
życia 3

40 000,00

Formalne błędy: - brak potwierdzenia za
zgodność z oryginałem przez osoby
uprawnione do  reprezentowania na każdej ze
stron ( statut zawiera 10 stron a podpis widniej
tylko na ostarniej stronie, spr. Finansowe
posiada 4 strony podpisy tylko na ostatniej,
spr. merytoryczne zawiera 6 stron a podpis
tylko na ostatniej stronie),

14

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci  Oddział powiatowy

w Jarosławiu, 37-500
Jarosław, os. Jagiellonów 1

Start w lepsze życie

36 940,00

Formalne błędy:- brak wypełnionego
oświadczenia na ostatniej stronie opferty -
pkt.X,ppkt. 3ł, - miejscem realizacji zadania
nie jest teren Województwa Podkarpackiego-
pkt.VII, ppkt 2

15

Towarzystwo Pomocyim.
Św. Brata Alberta koło w

Jarosławiu 37-500
Jarosław, ul. Jasna 4

Pomoc Spoleczna w tym
pomoc rodzinom i osobom w

trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans

tych osób 14 149,00

Formalne błędy:- brak wypełnionego
oświadczenia na ostatniej stronie opferty -
pkt.X,ppkt. 3ł, -

16
Spółdzielnia Socjalna

„Sarta”
36-047 Niechobrz 902

Osoby starsze - blisko nas

35 825,00

Formalne błędy:- nieprawidłowo wypełnione
oswiadczenie na ostatniej stronie oferty-
pkt.X,ppkt.3 ł,- brak podpisu osób
uprawnionych zatwierdzającego statut, - brak
CV osoby merytorycznie zaangażowanej w
realizacje zadania - pkt.V, ppkt. 9 g

17
Fundacja „Instytut

Łukasiewicza”
ul. Jaskółcza 4/1;

30-105 Kraków

Świadomy senior – aspekty
konsumenckie i zdrowotne.
Opracowanie i dystrybucja
materiałów informacyjno –

edukacyjnych dla osób
starszych i ich rodzin

27 300,00

Fundacja nie mająca oddziału/placówki
zarejestrowanej na terenie Województwa
Podkarpackiego -pkt.III, ppkt 7

18
Stowarzyszenie Szanse

Niechobrz 906,
36-047 Niechobrz

Jestem w ruchu

27 450,00

Formalne błędy:- brak podpisu osób
uprawnionych zatwierdzającego statut



19
Fundacja Dla Ciebie
ul. Warszawska 16/44

35-205 Rzeszów

Aktywni seniorzy w świecie
nowych technologii

20 500,00

Formalne błędy: - brak podpisów na oryginale
statutu, sprawozdaniu merytorycznym osób
uprawnionych do zatwierdzania powyższych
dokumentów, - brak podpisu na oświadczeniu
dot spr. finansowego,

20

Fundacja Podkarpackie
Hospicjum dla Dzieci

ul. Lwowska 132
35-301 Rzeszów

Radosne Dzieciństwo –
podniesienie poziomu życia
Podopiecznych  Hospicjum

dla Dzieci
36 200,00

Formalne błędy:- brak wypełnionego
oswiadczenia na ostatniej stronie oferty- pkt.X,
ppkt 3 ł,- orginał ststutu nie podpisny przez
osby uprawnoine zatwierdzajace statut

21

Stowarzyszenie Kół
Gospodyń Wiejskich
„GOSPOSIA” Gminy

Głogów Młp. Lipie 127
36-060 Głogów Młp.

Podniesienie aktywności
osób starszych, dzieci i

młodzieży z województwa
podkarpackiego poprzez
organizację- Pożegnania

roku szkolnego- spotkania
dla dzieci i młodzieży oraz
organizację warsztatowego

przeglądu twórczości
kulturalnej połączonego z

rozgrywkami rekreacyjnymi
5 245,00

Formalne błędy: - w ofercie nie określono
jednoznacznie jakie działania będą
podejmowane w realizowanym działaniu -
pkt.X; ppkt. 3 m

22

Stowarzyszenie Przyjaciół
Klasztoru Braci Mniejszych

Kapucynów
„Pokój i Dobro” w Stalowej

Woli- Rozwadowie
ul. Klasztorna 27

37-464 Stalowa Wola

Bliżej do gwiazd

25 000,00

Formalne błędy:- brak podpisów na CV osób
merytorycznie zaangażowanych w wykonanie
zadania- pkt.V, ppkt 9 g, - nieprawidłowo
wypelnione oswiadczenie na ostatniej stronie
oferty (błednie podana data) - pkt.X, ppkt 3 ł

23

Stowarzyszenie na rzecz
Dzieci

z Dysfunkcjami
Rozwojowymi „BRUNO”

ul. Kolorowa 24/5
35-235 Rzeszów

Reaktywacja- integracja
między pokoleniowa

39 965,00

Formalne błędy:- brak podpisu na CV osoby
merytorycznie zangażowanej w wykonanie
zadania- pkt.V,ppkt 9 g, -brak podpisu na
orginale sprawozdania merytorycznego i
finansowego osoby upoważnionej do
zatwierdzania w/w dokumentów,



24

Przemyski Klub Sportu i
Rekreacji Niewidomych i

Słabowidzących
„Podkarpacie”
ul. Batorego 22

37-700 Przemyśl

AKTYWNI PRZEZ
TWÓRCZOŚĆ 2

39 595,00

Formalne błędy: - statut zawiera 10 stron
podpis za zgodnośc z orginałem widnieje tylko
na ostatniej stronie- bilans zaiwera 4 strony
podpis za zgodnośc z oryginałem tylko na
ostatniej stronie- pkt.V, ppkt 10 b,- brak
wszystkich CV osób merytorycznie
realizajcych zadanie- pkt.V, ppkt.9 g

25

Polskie Centrum Mediacji
Oddział w Stalowej Woli

Al. Jana Pawła II 25A
pok.310

37-450 Stalowa Wola

Konflikt jako naturalne
zjawisko- jego

rozwiązywanie drogą ku
nowościom-zajęcia z

podopiecznymi świetlic
środowiskowych

2 160,00

Formalne błędy:- brak wypełnionego
oświadczenia na ostatniej stronie oferty -pkt
X,ppkt 3 ł ,- brak określonego celu i działania,
podany niezgodny z podanymi w konkursie, -
brak potwierdzenia za zgodnośc z oryginałem
na statucie i sprawozdaniu finansowym (
posiada 3 strony podpis na ostatniej)

26
Polski Związek Głuchych

Koło Terenowe
ul. Grodzka 6

37-700 Przemyśl

Usłyszeć wzrokiem

40 000,00

Formalne błędy:brak potwierdzenia za
zgodność z oryginałem przez osoby
uprawnione do reprezentowania podmiotu na
każdej ze stron dokumentu ( zdokument
awiera 22 strony podpis znajduje się na
ostatnie stronie)

27

Towarzystwo Przyjaciół
Związku Strzeleckiego

„STRZELEC”
ul. Jagiellońska 6
35-025 Rzeszów

Rozwijamy talenty dzieci i
młodzieży

40 000,00

Formalne błędy: - brak potwierdzenia za
zgodność z oryginałem przez osoby
uprawnione do  reprezentowania na każdej ze
stron ( spr, mertyoryczne zawiera 5 stron a
podpis widniej tylko na ostarniej stronie),- brak
CV osób zaangażownych w mertoryczne
wykonanie zadania -dolaczono tylko kilka)

28

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział Okręgowy

ul. Wojska Polskiego 41
38-400 Krosno

Żyć aktywnie, myśleć
pozytywnie – wiem i potrafię

30 000,00

Formalne błędy:- nieprawidłowo wypełnione
oświadczenie na ostatniej stronie oferty (brak
daty)- pkt.X, ppkt.3 ł

29

Stowarzyszenie Wspierania
Zasobów Ludzkich „NOWY

HORYZONT”
ul. Leszczyńskiego 3

35-061 Rzeszów

Pozarządowy Ośrodek
Wsparcia KU SOBIE

38 000,00

Formalne błędy:- brak wypełnionego
oświadczenia  na ostatnie stronie oferty -
pkt.X, ppkt.3 ł, - brak podpisu na oryginale
sprawozdania merytorycznego osób
upowżnionych do zatwierdzania,



30

Parafia Rzymska-Katolicka
pw. Podwyższenia Krzyża

Świętego
Wara 252,

36-245 Nozdrzec
Na przekór metryce

21 324,00

Formalne błedy: - błędne oświadczenie o
zapewnieniu wkładu własnego - nieprawidłowo
sporządzona kalkulacja kosztów ( błędy
rachunkowe) - pkt.X ppkt. 3 i - miejscem
realizacji zadania nie jest teren Województwa
Podkarpackiego - pkt. VII ppkt.2

31

Stowarzyszenie Profilaktyki
i Wspierania Rozwoju
Osobowości Dzieci i

Młodzieży „Wzrastanie”
ul. Borelowskiego 1A,

37-700 Przemyśl

„ Kształtowanie umiejętności
twórczych. Z dynamizmem
działania na rzecz innych"

24 200,00

Formalne błędy:
- nieprawidłowo sporządzona kalkulacja
kosztów ( błędy rachunkowe)-pkt.X ppkt.3 i

32

Gniewczyńskie
Stowarzyszenie Pomocy i

Rozwoju z siedzibą w
Gniewczynie Łańcuckiej

Gniewczyna Łańcucka 531
37-203 Gniewczyna

RAZEM – program wsparcia
osób starszych z terenu

Gminy Tryńcz

7 704,00

Formalnie błędy:
- nieprawidłowo sporządzona kalkulacja
kosztów ( błędy rachunkowe)-pkt.X ppkt.3 i -
podmiot planuje realizacje zadania o zasięgu
gminnym pkt.X ppkt.8.3

33

Stowarzyszenie Na Rzecz
Krzewienia Kultury i Muzyki

Chór Fontes  ul. Ks.
Kazimierza Guzego 4

35-319 Rzeszów

"Śpiewać każdy może….”

40 000,00

Formalne błędy:- Nieprawidłowo sporządzona
kalkulacja kosztów( błędy rachunkowe)-pkt.X
ppkt.3 i- oferta przekracza maksymalna kwotę
dotacji -pky.X ppkt 3 k

34

Stowarzyszenie Inicjatyw
Społeczno- Gospodarczych

Gminy Lubaczów
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczów

BRAK TYTUŁU

30 660,00

Formalne błędy:- brak wypełnionego
oswiadczenia na ostatniej stronie oferty- pkt.X,
ppkt 3 ł,- brak CV osób realizujących zadanie -
wrsztaty,- brak  podpisu jednej osoby
upoważnionej do reprezentowania podmiotu
na oswiadczeniu o wkładzie własnym,- brak
podanego tytułu zadania

35

Stowarzyszenie Przyjaciół
Klasztoru Braci Mniejszych

Kapucynów
„Pokój i Dobro” w Stalowej

Woli- Rozwadowie
ul. Klasztorna 27

37-464 Stalowa Wola

FITNESS DLA MÓZGU I
CIAŁA

24 150,00

Formalne błędy:
- nieprawidłowo sporządzona kalkulacja
kosztów ( błędy rachunkowe)-pkt.X ppkt.3



36

Towarzystwo Pomocy im.
Św. Brata Alberta Koło

Sanok, ul. Hetmańska 11,
38-500 Sanok

„…mimo to czyń dobro…”.

40 000,00

bez dotacji ocena merytoryczna 7 punktów -
pkt X ppkt 2 d Ogłoszenia

37

Towarzystwo Pomocy im.
Św. Brata Alberta Koło

Dębica ul. Słoneczna 1 ,
39-200 Dębica

Aktywizacja społeczna osób
starszych mieszkających w
Domu bezdomnego inwalidy

celem podniesienia ich
poziomu życia 23 700,00

bez dotacji ocena merytoryczna 9 punktów pkt
X ppkt 2 d Ogłoszenia

38
Uczniowski Klub Jeździecki

„Promyk” Albigowa 300,
37-122 Albigowa

Jazda konna- szlachetna
pasja, wyjątkowy sport

39 850,00

bez dotacji ocena merytoryczna 8 punktów -
pkt X ppkt 2 d Ogłoszenia

39

Stowarzyszenie
„Równowaga”

ul. M. Dąbrowskiej 3
37-464 Stalowa Wola

Chcę- mogę-potrafię

40 000,00

bez dotacji ocena merytoryczna 9 punktów -
pkt X ppkt 2 d Ogłoszenia

40
Fundacja Dla Ciebie
ul. Warszawska 16/44
35-205 Rzeszów

Aktywność zawodowa
szansa na lepsze jutro

27 920,00

brak dotacji 23 punkty

41

Stowarzyszenie „Nowy
dom”

39-200 Dębica,
Nagawczyna 177

Start w dorosłość

18 600,00

bez dotacji ocena merytoryczna 9 punktów -
pkt X ppkt 2 d Ogłoszenia (koszt
niekwalifikowany wyjazd nad morze - 16000
zł)

42

CARITAS Archidiecezji
Przemyskiej
ul. Kapitulna 1

37-700 Przemyśl
Pomocna dłoń

40 000,00

bez dotacji ocena merytoryczna 7 punktów -
pkt X ppkt 2 d Ogłoszenia

43

Stowarzyszenie KRIS
Kreatywność, Rozwój,

Innowacyjne
Społeczeństwo

ul. Naruszewicza 7/2
35-055 Rzeszów

Letnie warsztaty teatralne –
prowadzenie grupy teatralnej

32 180,00

bez dotacji ocena merytoryczna 9 punktów -
pkt X ppkt 2 d Ogłoszenia



44
Stowarzyszenie ESTEKA

ul. 11 Listopada 8a
39-400 Tarnobrzeg

AKTYWNY NASTOLATEK

39 525,00

bez dotacji ocena merytoryczna 9 punktów -
pkt X ppkt 2 d Ogłoszenia

45

Stowarzyszenie Rodzin
„OTWARTY UMYSŁ”

ul. Kraszewskiego 1
35-016 Rzeszów

Pomagaj sobie – nie daj się
wykluczyć

40 000,00

bez dotacji ocena merytoryczna 8 punktów -
pkt X ppkt 2 d Ogłoszenia

46

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Młodzieży

„CARITAS”
ul. ks. Piotra Skargi 6

37-700 Przemyśl

Jestem aktywny

40 000,00

bez dotacji ocena merytoryczna 7 punktów -
pkt X ppkt 2 d Ogłoszenia

47

Stowarzyszenie Kulturalno-
Wychowawcze im. Ks.

Piotra Skargi   w Jarosławiu
Pl. Ks. Piotra Skargi 2

37-500 Jarosław

Wspólnie kształtujemy
przyszłość”- Program

Dydaktyczno- Terapeutyczny
rozwijający zainteresowania

dzieci i młodzieży w
Świetlicy

Socjoterapeutycznej im.
Anny Janke w Jarosławiu. 9 660,00

brak dotacji - 21 punktów

48

Dom Pomocy Społecznej
prowadzony przez

Zgromadzenie Sióstr
Albertynek

ul. Tadeusza Kościuszki
139,

37-600 Lubaczów

Malować każdy potrafi –
łamanie stereotypów,

odkrywanie w sobie duszy
artysty

40 000,00

bez dotacji ocena merytoryczna 7 punktów -
pkt X ppkt 2 d Ogłoszenia (koszt
niekwalifikowany - wyjazd do Sandomierza -
5800 zł)

49

Powiatowe Centrum
Wolontariatu w Sanoku

38-500 Sanok, ul. Rynek 1
Wolontariat sanocki –

dzieciom

28 550,00

bez dotacji ocena merytoryczna 7 punktów -
pkt X ppkt 2 d Ogłoszenia

OGÓŁEM
1 423 870,00


