Swidnica,26 kwietnia2018r.
Ogloszenie
o naborze
kandydat6wna czlonk6wKomisji Konkursowej
opiniuj4cej oferty zloZone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania
publicznegoz zakresudzialalnoScina rzeczos6bz niepelnosprawno5ci4
pn. ,oPrzeprowadzenie
na tereniepowiatu Swidnickiegodzialafitreningowychzmierzaj4cychdo usamodzielniania
os6b
niepelnosprawnych
intelektualnie".
W zwi4zku z planowanymogloszeniemotwartegokonkursu ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego z zakresu dzialalnoSci na tzecz os6b z niepelnosprawnoSci4
pn. ,,Przeprowadzenie
na terenie powiatu Swidnickiegodziatahtreningowych zmierzajqcychdo
usamodzielniania
os6b niepelnosprawnych
intelektualnie"zapraszamprzedstawicieli organizacji
pozarz4dowych
lub podmiot6wwymienionychw art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 lnvietnia2003r.
o dzialalnoSci
poiytku publicznegoi wolontariacie(t. j. Dz. U.22018 r.,poa.450) do zglaszania
sig na czlonk6wKomisji Konkursowej opiniuj4cej oferty zloi,onew otwartym konkursie ofert.
1. Kandydacina czlonk6wKomisji Konkursowejmusz4spelni6poni2szewarunki:
1) byd reprezentantami organizacji pozarzqdowych lub podmiot6w wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawyo dzialalnoScipoZytkupublicznegoi o wolontariaciezarejestrowanych
i prowadz4cychdzialalnoSdna rzecz os6b z niepelnosprawno6ciamina terenie powiatu
Swidnickieg
o bydLosob4wskazan4przeznie;
2) ztoLry|pisemnezgloszeniena czlonkaww. Komisji Konkursowej;
3) posiadadpisemneupowaznieniedo reprezentowania
organizacjilub podmiotu.
4) wyrazil zgodgna przetwarzaniedanychosobowychzgodniez ustaw4z dnia29 sierpnia1997
r. o ochroniedanychosobowych.
2. Osoby zainteresowane
udzialemw pracachKomisji proszones4 o wypelnieniestosownego
formttlarza,kt6ry stanowi zal}cznik do niniejszegoogloszenia.Zgloszeniamohnasklada6w
PowiatowymCentrumPomocyRodziniew Swidnicy,ul. Walbrzyska15,58-100 Swidnica,
pok6j 36, I pigtro lub przesla6drog4elektroniczn1na adrespcpr@pcpr.swidnica.pl
do dnia 4
maia 2018r. do eodziny12.00.Formularzzgloszeniowy
musiby6podpisanyprzezosobg/osoby
upowaZnione
do reprezentowania
organizacjipozarzqdowej
lub podmiot6wwymienionychw art.
3 ust. 3 ustawyz dnia24kwietnia2003r, o dzialalno5ci
poZytkupublicznegoi wolontariacie,
z ramienia,kt6rychpodmiotwystgpuje.
3. W przypadku,gdy w wyniku otwartegonaborunaczlonka Komisji Konkursowejnie zostanie
wylonionareprezentacja
sektoraorganizacjipozarz1dowych
i podmiot6wzr6wnanych,Komisja
bgdziedziatalabezudziatuww. os6bzgodniez art. 15ust. 2daustawyz dnia24kwietnia}}l3 r.
o dzialalno6cipoZytkupublicznegoi o wolontariacie.
4. W przypadkuz$oszeniasig wigcej niZ dw6ch kandydat6w,wyboru przedstawicieliorganizacji
pozarz4dowych
lub podmiot6wwymienionychw art. 3 ust. 3 ustawyz dnia24 kwietnia 2003r.
,o dzialalnoScipoZytku publicznego i wolontariacie dokona Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Swidnicy w oparciu o posiadaneprzez kandydatakwalifikacje i umiejgtno6ci
przydatnepodczaspracw charakterze
czlonkaKomisjiKonkursowej.
5. ZarzydPowiatuw Swidnicylub osobaprzezniegoupowaznionapowolujeKomisjgKonkursow4
najp62niejw dniu dokonania oceny formalnej ofert zloionych w otwartym konkursie ofert,

6 . Udzial w pracachKomisji Konkursowej jest bezplatny.
7 . Ogloszenie i druk zgloszeniowy zostaLy umieszczone na

stronach internetr

www.powiat.swidnica.pl oraz www. pcpr.swidnica.pl .
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