
    

 

                                                Kielce, dnia 26.04.2021 r. 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. z Dz. U. 2020r., poz. 1057, z późn. zm.) 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza wyniki otwartego konkursu 

ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych adresowanych do uczestników projektu pn.: 

"Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" realizowanego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do 

wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych. 

 
ZOSTAJE PRZYZNANA DOTACJA:  

1. Kieleckiemu Stowarzyszeniu Chorych na Stwardnienie Rozsiane z siedzibą w Kielcach (25-355)  

przy ul. Zagórskiej 14 na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym 

pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 

i osób, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne 

dla osób niepełnosprawnych oraz osób niesamodzielnych uczestniczących w projekcie”  

w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

2. Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy z siedzibą w Pierzchnicy (26-015) przy  

ul. Szkolnej 36 na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych pn.: „Zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych  

z Gminy: Pierzchnica, Daleszyce i Morawica uczestniczących w projekcie”, w wysokości 27 000,00 

zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100). 

3. Spółdzielni Socjalnej Tropem Przygody z siedzibą w Kielcach (25-663) przy ul. Olszewskiego 6 

na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom  

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób i w zakresie 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Wyjazd wakacyjny połączony z warsztatami 

wzmacniającymi więzi rodzinne dla rodzin uczestniczących w projekcie” w wysokości 120 000,00 zł 

(słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 
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