Uchwała nr 204 / 105 / 20
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 10 lutego 2020 r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań
publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz
integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym”
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 5 ust. 4 pkt 2, art.
11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) oraz uchwały nr 187/19
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie „Rocznego
programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2020 rok” – uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. następujących zadań publicznych
Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji
i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”:
1) Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin;
2) Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny
z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań
związanych z używaniem nowych technologii;
3) Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających
samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi
oraz ich rodzin.
2. Treść ogłoszenia o konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2.
1. Ogłasza się otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie województwa
mazowieckiego, do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert,
o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Treść ogłoszenia o naborze osób, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2
do uchwały.
§ 3.
Po wyłonieniu najlepszych ofert, zatwierdzenie wyboru i przekazanie środków na realizację
zadań, o których mowa w § 1 ust. 1, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały Zarządu
Województwa Mazowieckiego.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się pełniącemu obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Centrum
Polityki Społecznej.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

