
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie ogłasza 

wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku. 

 

 

Szczegóły znajdują się poniżej. 

 

 

Z poważaniem 

Dyrektor Krystyna Piasecka  - Olejniczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAWIADOMIENIE 

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na zlecanie przez 

Powiat Głogowski zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2022r. 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu ofert realizowanych przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, wpłynęły dwie oferty.  

W dniu 04 lipca 2022 roku o godz. 15:10 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Głogowie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie zarządzeniem nr 15/2022 z dnia                                     

30 czerwca 2022r.  

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie: 

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób 

niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych  

w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych  

w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej  

i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy  

z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy 

w procesie ich rehabilitacji. 

 

LP. NAZWA 

OFERENTA 

NAZWA ZADANIA 

PUBLICZNEGO 

WYSOKOŚĆ 

PRZYZNANYCH 

ŚRODKÓW 

PUBLICZNYCH 

1. Stowarzyszenie 

Emerytów  

i Rencistów byłych 

Pracowników 

KGHM Polska 

Miedź S.A. 

ul. Odrodzenia 9A, 

59 – 301 Lubin 

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, 

kursów i warsztatów dla członków rodzin 

osób niepełnosprawnych, opiekunów, 

kadry i wolontariuszy bezpośrednio 

zaangażowanych  

w proces rehabilitacji zawodowej lub 

społecznej osób niepełnosprawnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem zagadnień 

dotyczących procesu integracji osób 

niepełnosprawnych  

w najbliższym środowisku  

i społeczności lokalnej, zwiększenia ich 

aktywności życiowej i zaradności 

osobistej oraz niezależności 

ekonomicznej, podnoszenia umiejętności 

pracy z osobami niepełnosprawnymi,  

w tym sprawowanie nad nimi opieki  

i udzielania pomocy  

w procesie ich rehabilitacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 000,00 zł 



2. Polski Związek 

Emerytów, 

Rencistów  

i Inwalidów Zarząd 

Oddziału 

Rejonowego  

w Głogowie  

ul. Sikorskiego 21, 

67 – 200 Głogów 

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, 

kursów i warsztatów dla członków rodzin 

osób niepełnosprawnych, opiekunów, 

kadry i wolontariuszy bezpośrednio 

zaangażowanych  

w proces rehabilitacji zawodowej lub 

społecznej osób niepełnosprawnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem zagadnień 

dotyczących procesu integracji osób 

niepełnosprawnych  

w najbliższym środowisku  

i społeczności lokalnej, zwiększenia ich 

aktywności życiowej i zaradności 

osobistej oraz niezależności 

ekonomicznej, podnoszenia umiejętności 

pracy z osobami niepełnosprawnymi,  

w tym sprawowanie nad nimi opieki  

i udzielania pomocy  

w procesie ich rehabilitacji. 

15 000,00 zł 

 

Oferty złożone w otwartym konkursie ofert spełniają wymogi formalne i merytoryczne, 

wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                             

i o wolontariacie oraz ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.  

Po dokonaniu oceny, spełnienia wymogów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie 

ofert, Komisja postanowiła przyjąć w/w oferty, podpisać umowy o wsparcie realizacji zadania 

publicznego oraz przyznać środki w kwocie: 

13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100) dla Stowarzyszenia Emerytów  

i Rencistów byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., ul. Odrodzenia 9A,                  

59 – 301 Lubin. 

15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) dla Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21,  

67 – 200 Głogów. 

 

 

Głogów, dnia 04 lipca 2022r. 
 


