
  
UCHWAŁA Nr   303/6019/21    

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia 10 sierpnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych 
określonych w programie „Samorząd dla Rodziny Wojewódzki Program Wspierania Rodziny  

i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2030”. 
 

 
Działając na podstawie art. 183 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 11 - 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1057  ze zm.), art. 14 ust 1 

pkt 4 i art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), 

Uchwały Nr XXXVII/603/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie 

uchwalenia programu Samorząd dla Rodziny Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 

Zastępczej na lata 2021 – 2030 oraz Uchwały XXIX/501/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 

listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 zmienionego 

Uchwałą nr XXXVII/604/21 z dnia 31 maja 2021r. oraz Uchwały Nr XXXI/517/21 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 rok, 

zmienioną Uchwałą nr XXXIV/549/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 1 marca 2021 r, zmienioną 

Uchwała nr XXXVII/590/21  Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2021r. 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

Uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Postanawia się przeprowadzić konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych określonych  
w programie Samorząd dla Rodziny Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 
lata 2021-2030, na łączną kwotę 270 000,00 zł. 

 
§ 2  

 
Konkurs obejmuje działania określone w celu głównym: Wzmocnienie funkcjonowania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej: 
 
Cel szczegółowy I: Wzmocnienie profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny  

i odpowiedzialnego rodzicielstwa, w tym zadania: 

 Zadanie 1: Promowanie pozytywnego wizerunku rodziny poprzez organizację kampanii społecznych, 
spotkań edukacyjnych, itp. 

 Zadanie 2: Upowszechnianie dobrych praktyk współpracy pomiędzy podmiotami pracującymi na rzecz 
rodziny w środowiskach lokalnych, 

 Zadanie 3: Promowanie działań wzmacniających więzi międzypokoleniowe w rodzinie. 

 Zadanie 4: Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rodzin wielodzietnych 

 Zadanie 5: Wspieranie inicjatyw i działań wzmacniających rodziny poprzez rozwój poradnictwa 
specjalistycznego. 

 Zadanie 6: Wspieranie działań profilaktycznych mających na celu świadome rodzicielstwo. 

 Zadanie 7: Wspieranie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie zjawiskom dysfunkcyjnym 
mogącym pojawić się w rodzinach. 

 Zadanie 8: Wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie kompetencji rodzicielskich. 

 Zadanie 9: Rozwój wolontariatu w zakresie wsparcia rodziny. 
Cel szczegółowy II: Wsparcie rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym zadania: 

 Zadanie 1: Zwiększenie dostępności do różnorodnych form profesjonalnego i kompleksowego wsparcia 
rodziny w kryzysie. 

 Zadanie 2: Poszerzanie oferty placówek działających na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej. 

 Zadanie 3: Systemowe wspieranie rozwiązań w pracy z rodziną będącą w trudnej sytuacji życiowej. 



 Zadanie 4: Wspieranie działań mających na celu opracowanie standardów pomocy i interwencji w rodzinie. 

 Zadanie 5; Pomoc i wsparcie w podnoszeniu kompetencji opiekuńczo - wychowawczych rodzin. 

 Zadanie 6; Wspieranie projektów i działań z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu rodzin. 

 Zadanie 7: Wspieranie inicjatyw mających na celu reintegrację rodzin 

 Zadanie 8: Promowanie współpracy JST, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji działających na 
rzecz rodziny w kryzysie. 

Cel szczegółowy III: Rozwój systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w regionie, w tym zadania: 

 Zadanie 1: Działania mające na celu upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie rozwoju pieczy 
zastępczej. 

 Zadanie 2: Wspieranie działań na rzecz funkcjonujących rodzin zastępczych (szkolenia, poradnictwo 
specjalistyczne, superwizje, itp.). 

 Zadanie 3: Wspieranie działań na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych.   
 Zadanie 4: Wspieranie i promowanie działań na rzecz pozyskiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodzin 

zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin pomocowych. 

 Zadanie 5: Organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych. 

 Zadanie 6: Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla kadr realizujących zadania z zakresu pieczy 
zastępczej. 

 Zadanie 7: Wspieranie i promowanie działań na rzecz rodziców biologicznych dzieci umieszczonych  
w pieczy zastępczej. 

 Zadanie 8: Działania mające na celu zwiększenie dostępności usług specjalistycznych skierowanych dla 
środowisk pieczy zastępczej 

 Zadanie 9: Promowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do zwiększenia form pomocowych dla 
usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. 

 Zadanie 10: Wspieranie i tworzenie specjalistycznych placówek na rzecz pieczy zastępczej 

 Zadanie 11: Promowanie wyróżniających się działań z obszaru wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 
 

ujęte w programie Samorząd dla Rodziny Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 
Zastępczej  na lata 2021-2030. 
 
 

§ 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


