
UCHWAŁA Nr 21/489/19 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia  5 lutego 2019 r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań 
publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 

2016 - 2023. 

 

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz.U.  

z  2017 r., poz. 1769 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 11 - 15  ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.  z 2018 r., poz. 450   

ze zm.), art. 14 ust 1 pkt 4 i art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 913 ze zm.), Uchwały Nr XVI/279/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu 

Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023 oraz, Uchwały Nr IV/57/19 z dnia 28.01.2019 r. 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 

2019 rok oraz uchwały Nr II/32/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 3 grudnia 

2018 r w sprawie „Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2019”. 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
Uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Postanawia się przeprowadzić konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych 
określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023, na łączną 
kwotę 650.000,00 zł. 

§ 2  
 

Konkurs obejmuje działania ujęte w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 
2016-2023 określone w celu strategicznym: 
 
1. Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w województwie, w tym działania: 

1) Wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie integracji i reintegracji osób zagrożonych 
bądź dotkniętych wykluczeniem społecznym. 

2) Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
3) Wspieranie programów i inicjatyw na rzecz pomocy osobom zagrożonym bądź 

dotkniętym wykluczeniem społecznym. 
4) Zwiększenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego na rzecz osób wykluczonych 

społecznie. 
2. Wspieranie rodzin w realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej, w tym działania: 

1) Wdrożenie i promowanie różnorodnych form wsparcia rodziny (streetworking, 
asystentura rodziny, itp.). 

2) Wspieranie działań pomocowych realizowanych w placówkach stacjonarnych 
 i dziennych, ogniskach wychowawczych, świetlicach i klubach środowiskowych dla 
dzieci i młodzieży. 

3) Promowanie zdrowego modelu życia i pozytywnych wzorców rodziny. 
4) Wspieranie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji w rodzinie. 

3. Zwiększenie i rozwój oferty świadczeń pomocy społecznej dla seniorów: 
1) Wspieranie działań wzmacniających więzi międzypokoleniowe. 



2) Inicjowanie współpracy instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych na 
rzecz świadczenia usług socjalnych dla osób starszych. 

3) Wzbogacenie oferty w zakresie aktywizacji i organizacji czasu wolnego seniorów. 
4) Promowanie zdrowego stylu życia i kreowania pozytywnego wizerunku starości. 

 
§ 3  

 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały, 
zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej ROPS w Rzeszowie, na stronie 
internetowej ROPS oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Rzeszowie. 

 
§ 4 

 
Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej 
dotacji dokonuje Zarząd Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 5 

 
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Rzeszowie. 

 
§ 6 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


