
UCHWAŁA Nr  128 / 3000 / 20 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 02 marca 2020r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań 

publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu 
Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020”. 

 

Działając na podstawie art.183 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019r. poz. 1111 z póź. zm.), oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1a, 

art. 11 - 15  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie (Dz. U.  z 2019r. poz. 688  z późn. zm.), art. 14 ust 1 pkt 4a i art. 41 ust. 1 

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

Uchwały Nr LV/1073/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 8 września 2014r.  

w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 

Zastępczej na lata 2014-2020 oraz, Uchwały Nr XVII/268/19 z dnia 23 grudnia 2019r. Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 rok 

oraz Uchwały Nr XIV/249/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 

2019r. w sprawie „Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2020”. 

 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Postanawia się przeprowadzić konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych 
określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 
lata 2014-2020, na łączną kwotę 90.000,00 zł. 

§ 2  
 

Konkurs obejmuje działania określone w celu głównym: 
1. Zidentyfikowanie obszarów problemowych w zakresie funkcjonowania, wspierania 

rodziny  i systemu pieczy zastępczej: 
1) Gromadzenie i upowszechnianie informacji dotyczących potrzeb rodzin  

z uwzględnieniem  uwarunkowań terytorialnych oraz działań na rzecz wsparcia rodziny 
i systemu pieczy zastępczej w   woj. Podkarpackim; 

2) Analiza problemów społecznych o regionalnym i lokalnym zasięgu oraz praktycznego 
wykorzystywania wypływających z nich ustaleń i wniosków, przy wykorzystaniu 
potencjału studentów uczelni wyższych w regionie; 

2. Wzmocnienie profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny  
i odpowiedzialnego rodzicielstwa; 
1) Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz rodziny (wspólne spędzanie wolnego czasu  

w sposób konstruktywny, w tym pikniki rodzinne, festyny, itp.); 
2) Wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie kompetencji rodzicielskich 

(szkolenia, grupy wsparcia, porady, konsultacje doraźne, itp.); 
3) Wykorzystanie lokalnej infrastruktury do inicjatyw wspierających rodzinę (przedszkola, 

szkoły, parafie, domy kultury, domy strażaka itp.); 
4) Wspieranie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie zbyt wczesnemu 

rodzicielstwu; 



5) Rozwój wolontariatu w zakresie wsparcia rodziny,(m.in. poprzez szkolenia, treningi, 
warsztaty); 

6) Działania zmierzające do uświadomienia władzom lokalnym ważności działań 
podejmowanych na rzecz rodziny (m. in. szkolenia, konferencje, wizyty studyjne, itp.); 

7) Organizowanie szkoleń, konferencji itp. promujących skuteczne metody pracy  
z rodziną (m.in. oparte na wzmacnianiu więzi i poprawie relacji wewnątrzrodzinnych, 
asystentura rodziny); 

8) Organizowanie szkoleń, konferencji itp. mających na celu podnoszenie kompetencji 
wychowawczych nauczycieli szkół i przedszkoli; 

3. Poprawa funkcjonowania rodziny ze zdiagnozowanymi problemami, będącej  

    w     kryzysie; 

1) Promowanie interdyscyplinarnych centrów wsparcia rodziny w każdej gminie oraz 
upowszechnienie specjalistycznej pomocy (np.: poradnictwo specjalistyczne, 
konsultacja, mediacja, terapia itp.); 

2) Zwiększenie dostępności usług wspierających dla rodzin zagrożonych rozpadem, m.in. 
przystosowujących się do sytuacji porozwodowej, doświadczających kryzysu 
uwarunkowanego rozłąką emigracyjną, doświadczających kryzysu ekonomicznego, 
z problemem choroby i/lub niepełnosprawności itp.; 

3) Poszerzenie działalności placówek wsparcia dziennego o ofertę skierowaną do 
starszych dzieci, młodzieży oraz aktywizowanie rodziców. 

4) Wspieranie systemowych rozwiązań w pracy z rodziną; 

4. Poprawa funkcjonowania systemu pieczy zastępczej; 

1) Organizowanie szkoleń dla kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i specjalistów pracujących z rodzinami 
zastępczymi, rodzinnymi domami dziecka; 

2) Organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych. 
3) Działania na rzecz pozyskiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, 

zwłaszcza zawodowych oraz rodzin wspierających; 
4) Upowszechnianie informacji na temat adopcji dzieci pozbawionych opieki rodziców 

biologicznych (szczególnie dzieci starszych i chorych, a także wieloosobowych 
rodzeństw), jako skutecznej formy zabezpieczającej potrzeby dzieci w sposób trwały; 

5) Działania na rzecz istniejących rodzin zastępczych (m. in. szkolenia, wsparcie, 
poradnictwo specjalistyczne, superwizja itp.); 

6) Działania na rzecz rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 
(m. in. wspieranie i promowanie form współpracy z rodziną biologiczną, w tym 
doradztwo, szkolenia itp.); 

7) Działania mające na celu upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie rozwoju pieczy 
zastępczej (np. konferencje, spotkania itp.); 

5. Rozwój form pomocy dla osób usamodzielniających się; 

1) Tworzenie mieszkań chronionych i innych form pomocowych dla usamodzielniających 
się wychowanków pieczy zastępczej; 

2) Poradnictwo specjalistyczne dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, 
którego celem jest bezpieczny start w dorosłe życie; 

3) Działania zmierzające do poprawy funkcjonowania byłych wychowanków pieczy 
zastępczej (m. in. treningi, warsztaty, wyjazdy, mające na celu budowanie lub 
utrzymanie bezpiecznych relacji z rodziną biologiczną itp.); 
 

 
§ 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


