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KOMUNIKAT
w sprawie przesunięcia terminów rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację  
zadań publicznych 

Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza informuje, że:

1.Zarządzeniem  nr  803/2020  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  31  grudnia  2020r.
zmieniającym zarządzenie  w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego
konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie działalności na
rzecz osób niepełnosprawnych, przesunięty został - do dnia 15 stycznia 2021r. - termin
dokonania  przez  Prezydenta  Miasta  Kalisza  wyboru  ofert  na  realizację  zadania
publicznego  pn. działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

2.Zarządzeniem  nr  801/2020  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  31  grudnia  2020r.
zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego
konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadania publicznego w zakresie pomocy
społecznej,  w  tym  pomocy  rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej  oraz
wyrównywania szans tych rodzin  i  osób;  działalności  na rzecz integracji  i  reintegracji
zawodowej  i  społecznej  osób  zagrożonych  wykluczeniem społecznym;  działalności  na
rzecz osób w wieku emerytalnym, przesunięty został - do dnia 15 stycznia 2021r. - termin
dokonania  przez  Prezydenta  Miasta  Kalisza  wyboru  ofert  na  realizację  zadania
publicznego  pn. aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku
emerytalnym.

3.Zarządzeniem  nr  802/2020  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  31  grudnia  2020r.
zmieniającym zarządzenie  w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego
konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadania publicznego w zakresie ochrony
i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej,  przesunięty został - do dnia 15 stycznia 2021r. - termin
dokonania  przez  Prezydenta  Miasta  Kalisza  wyboru  ofert  na  realizację  zadania
publicznego  pn. promocja honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej.   

Pozostałe zapisy ogłoszeń ww. otwartych konkursów ofert pozostały bez zmian. 
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