
 

UCHWAŁA NR 2343/20   

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

Z DNIA 8 lipca 2020 r. 
 
 

W SPRAWIE:  

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2020 r. 

realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 

 

Na podstawie: art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej                           

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych( Dz.U. 2020.426 t.j.  z poźn. zm.);  

art. 4 ust.1 pkt 7, art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, ust. 3 i ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1-4, art. 13  

i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie  (Dz.U.2020.1057 t.j); art. 14 ust. 1 pkt 4 i art. 41 ust. 2, pkt. 1 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512,  

t. j.); §1 pkt 1, 5 i 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 

2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1945 t. j.), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 

z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 

dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2057); Uchwały Nr XVIII/228/20 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu 

Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi  

na 2020 r.; Uchwały Nr XXI/263/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

27 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, 

które mogą być dofinansowane w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych zmienionej Uchwałą Nr XXII/285/20 Sejmiku Województwa  

z dnia 29 czerwca 2020 r.,           

-  uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2020 r. realizacji                    

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych                             

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 
 

§ 2 

Wsparciem zostaną objęte następujące zadania:   

1. Zadanie 1: Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach 

placówek; 

2. Zadanie 2: Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: 

a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych  

do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, 

b)  rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób  

z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, 



c)  usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością 

intelektualną w   różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach. 

3. Zadanie 3: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach 

życia społecznego i zawodowego.   
 

§ 3 

Na wsparcie realizacji zadań, o których mowa w  § 2 przeznacza się środki w łącznej kwocie: 

211 243,00 zł. (słownie: dwieście jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote). 

 

§ 4 

Załącznik do niniejszej uchwały stanowi treść ogłoszenia. 
 

§ 5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej                        

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 
 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 MARSZAŁEK 

  WOJEWÓDZTWA  ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

ANDRZEJ BĘTKOWSKI  


