Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji
konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie
przez Powiat Głogowski zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2021r.
Informacje ogólne
1. Na podstawie art. 15 ust. 2d Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zapraszam osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej
do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
Powiatu Głogowskiego:
1) 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,
2) Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie
informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu
rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych,
3) Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji,
4) Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie
niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji
osobistej.
2. Celem niniejszego zaproszenia jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji
konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy zainteresowanych udziałem w pracach ww. komisji konkursowej.
3. Członkowie komisji konkursowych pełnią swoje funkcje społecznie.
Wymagania dotyczące kandydatów
1. W skład komisji konkursowej mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,
3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
Wybór kandydatów z listy do prac w komisji konkursowej
1. Zgłoszenie kandydata do udziału w komisjach konkursowych nie jest jednoznaczne
z powołaniem go do składu komisji.
2. Powiat Głogowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie powoła w drodze
zarządzenia komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert
na zlecanie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych ze
środków
Państwowego
Funduszu Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2021r.

Termin i sposób zgłaszania kandydatów do komisji
1. Termin zgłaszania kandydatów upływa 17 maja 2021r.
2. Zgłoszenia należy dokonać na odpowiednim formularzu zgłoszenia, podpisanym przez
kandydata oraz przez członków zarządu lub osoby upoważnione do reprezentacji organizacji
pozarządowej/podmiotu na zewnątrz. Formularz stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
3. Wypełnione formularze z propozycjami kandydatów należy składać osobiście
w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie (pok. nr 3),
ul. Słowiańska 13, 67-200 Głogów do dnia 17 maja 2021 roku.
Zadania komisji konkursowej
1. Komisja konkursowa ocenia i opiniuje oferty z uwzględnieniem kryteriów określonych
w treści ogłoszonego konkursu.
2. Komisja konkursowa proponuje wybór organizacji pozarządowej do zlecenia przez Powiat
Głogowski zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych fundacjom oraz
organizacjom pozarządowym w 2021r.
Uwagi końcowe
1. Zastrzega się prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń.
2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i podpisów nie
będą brane pod uwagę przy tworzeniu listy.

