
ZARZĄDZENIE NR 20/2021 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 

z dnia 28 czerwca 2021r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w 

zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków pochodzących z 

Funduszu Solidarnościowego przyznanych Powiatowi Kieleckiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kielcach w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2021 r 

 

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. 2020r., poz. 920) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.  Dz. U. 2020, poz. 1057, późn. zm.), 

Uchwały Nr XXV/109/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia z dnia  30  listopada 2020r w sprawie 

przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku", Uchwały Nr 182/87/2021 

Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 17 marca 2021 r., w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach,  

zarządzam, co następuje:  

§ 1 

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie pomocy 

społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób, finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych 

Powiatowi Kieleckiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach resortowego 

Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021r, 

zatytułowanych jako:   

1) Poradnictwo terapeutyczne w formie indywidualnych konsultacji oraz grup 

terapeutycznych/wsparcia dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością.  

2) Wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji osób niepełnosprawnych w formie warsztatów oraz 

zajęć praktycznych dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością. 

3) Wsparcie w zakresie nauki rehabilitacji w formie warsztatów oraz zajęć praktycznych  dla 

członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością. 

4) Wsparcie w zakresie dietetyki w formie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji  dla 

członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością. 

5) „Poradnictwo psychologiczne dla członków rodzin lub opiekunów osób  

z niepełnosprawnością”. 

2. Podmiotami uprawnionymi do udziału w otwartym konkursie ofert są organizacje pozarządowe  

i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

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

3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 
 



§ 2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi wieloosobowego stanowiska ds. obsługi 

projektów oraz organizacji i kadr – Pani Danucie Lewandowskiej. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, na stronie internetowej 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, na tablicy informacyjnej w siedzibie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Kielcach. 

 
 
 
 
 
 
DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy  
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Anna Florczyk -Bielna 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


