UCHWAŁA NR XXXVII/604/21
SEJMIKU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 31 maja 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/501/20 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie „Programu współpracy
Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2021.
Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2020 r. poz.1668 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
W załączniku nr 1 do Programu współpracy Samorządu Województwa
Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2021 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr
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, pkt. 2 – Wspieranie rodziny i systemu pieczy
zastępczej oraz pkt. 10 – Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych otrzymują
brzmienie jak w załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik do Uchwały NR XXXVII/604/21
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 31 maja 2021 r.

Zadania priorytetowe realizowane w 2021 roku

Lp.

Zadanie priorytetowe
realizowane w 2021 roku

Cele
szczegóło
we
współpra
cy
(Rozdział
II, § 4)

Formy współpracy

Finansowe

Pozafinansowe
2.

2.1

Cel główny: Wzmocnienie
funkcjonowania rodziny i systemu
pieczy zastępczej.
Cele szczegółowe:
Wzmocnienie profilaktyki na rzecz
prawidłowego funkcjonowania
rodzin i odpowiedzialnego
rodzicielstwa
1. Promowanie pozytywnego
wizerunku rodziny poprzez
organizację kampanii
społecznych, spotkań
edukacyjnych, itp.,
2. Upowszechnianie dobrych
praktyk współpracy pomiędzy
podmiotami pracującymi na
rzecz rodziny w środowiskach
lokalnych,
3. Promowanie działań
wzmacniających więzi
międzypokoleniowe w rodzinie,
4. Podejmowanie i wspieranie
działań na rzecz rodzin
wielodzietnych,
5. Wspieranie inicjatyw i działań
wzmacniających rodziny

Pkt 4

Kwota
wydatkowania
w 2020 r.

Ogłoszenie otwartego
konkursu ofert na realizację
zadań publicznych

Kwota
planowana do
wydatkowania
w 2021 r.

Planowany
termin
ogłoszenia
konkursu

Jednostka
realizująca
zadanie

Wskaźni
ki
realizacji
Program
u
(Rozdział
XI, § 19)

II kwartał
2021

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej w
Rzeszowie
(Oddział
Polityki
Społecznej i
Wsparcia
Rodziny)

pkt
1,2, 3,5 6,
7, 8, 9,
10, 11,

Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

- wzajemne informowanie się o
planowanych kierunkach
działalności;
- publikowanie na stronach
Urzędu informacji ważnych dla
podmiotów Programu;
Popularyzowanie i promowanie
działalności prowadzonej przez
podmioty Programu

72 595

90 000,00

poprzez rozwój poradnictwa
specjalistycznego.
6. Wspieranie działań
profilaktycznych mających na
celu świadome rodzicielstwo.
7. Wspieranie działań
profilaktycznych mających na
celu zapobieganie zjawiskom
dysfunkcyjnym mogącym
pojawić się w rodzinach.
8. Wspieranie inicjatyw mających
na celu podnoszenie
kompetencji rodzicielskich.
9. Rozwój wolontariatu w zakresie
wsparcia rodziny.

Wsparcie rodzin w trudnej
sytuacji życiowej.
1. Zwiększenie dostępności do
różnorodnych form
profesjonalnego i
kompleksowego wsparcia
rodziny w kryzysie.
2. Poszerzanie oferty placówek
działających na rzecz dzieci i
młodzieży w trudnej sytuacji
życiowej.
3. Systemowe wspieranie
rozwiązań w pracy z rodziną
będącą w trudnej sytuacji
życiowej.
4. Wspieranie działań mających
na celu opracowanie
standardów pomocy i
interwencji
w rodzinie.
5. Pomoc i wsparcie w
podnoszeniu kompetencji
opiekuńczo - wychowawczych
rodzin.

6. Wspieranie projektów i
działań z zakresu
przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu rodzin.
7. Wspieranie inicjatyw
mających na celu reintegrację
rodzin.
8. Promowanie współpracy JST,
organizacji pozarządowych
oraz innych instytucji
działających na rzecz rodziny
w kryzysie.
Rozwój systemu wsparcia
rodziny i pieczy zastępczej w
regionie.
1. Działania mające na celu
upowszechnianie dobrych
praktyk w zakresie rozwoju
pieczy zastępczej.
2. Wspieranie działań na rzecz
funkcjonujących rodzin
zastępczych (szkolenia,
poradnictwo specjalistyczne,
superwizje, itp.).
3. Wspieranie działań na rzecz
placówek opiekuńczowychowawczych.
4. Wspieranie i promowanie
działań na rzecz pozyskiwania
kandydatów do pełnienia
funkcji rodzin zastępczych,
rodzinnych domów dziecka
oraz rodzin pomocowych.
5. Organizowanie szkoleń dla
kandydatów na rodziców
zastępczych.
6. Organizowanie i prowadzenie
szkoleń dla kadr realizujących

zadania z zakresu pieczy
zastępczej.
7. Wspieranie i promowanie
działań na rzecz rodziców
biologicznych dzieci
umieszczonych w pieczy
zastępczej.
8. Działania mające na celu
zwiększenie dostępności usług
specjalistycznych
skierowanych dla środowisk
pieczy zastępczej.
9. Promowanie i wspieranie
inicjatyw zmierzających do
zwiększenia form
pomocowych dla
usamodzielniających się
wychowanków pieczy
zastępczej.
10. Wspieranie i tworzenie
specjalistycznych placówek na
rzecz pieczy zastępczej.
11. Promowanie
wyróżniających się działań z
obszaru wspierania rodziny i
pieczy zastępczej.

2.2

Wsparcie i prowadzenie
regionalnej placówki opiekuńczo –
terapeutycznej w latach 2018-2022

pkt 2

Ogłoszenie otwartego
konkursu ofert

- wzajemne informowanie się o
planowanych kierunkach
działalności;
- publikowanie na stronach
internetowych Urzędu informacji
ważnych dla podmiotów
Programu;
- popularyzowanie i promowanie
działalności prowadzonej przez
podmioty Programu

3 113 046

3 424 351

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej w
Rzeszowie
Oddział Polityki
Społecznej i
Wsparcia
Rodziny

pkt
1,3,5,7,

10. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Profilaktyka i ograniczanie
skutków niepełnosprawności
poprzez wzrost efektywności
wsparcia w zakresie
rehabilitacji:
- popularyzacja i wspieranie
działań w zakresie wczesnego
wykrywania wad rozwojowych i
rehabilitacji dzieci zagrożonych
niepełnosprawnością i
niepełnosprawnych.
- wspieranie rodziców dzieci
z niepełnosprawnością lub
zagrożonych niepełnosprawnością
w okresie prenatalnym i po
urodzeniu.

10.1

- promowanie zdrowego stylu
życia oraz podejmowanie
inicjatyw na rzecz
przeciwdziałania wypadkom w
celu zapobiegania
niepełnosprawności.
- organizowanie i prowadzenie
szkoleń mających na celu
podniesienie jakości udzielanej
pomocy w procesie rehabilitacji
dla członków rodzin i opiekunów
osób
z niepełnosprawnością oraz kadry
i wolontariuszy bezpośrednio
zaangażowanych w ten proces.
- wspieranie rehabilitacji osób
z niepełnosprawnościami w
różnych typach placówek,
w tym placówek całodobowych.
- promowanie inicjatyw
zmierzających do tworzenia

Pkt 4

Ogłoszenie otwartego
konkursu ofert / zlecenie
zadania w trybie
pozakonkursowym na
podstawie art. 19 a ust.

- wzajemne informowanie się o
planowanych kierunkach
działalności,
- konsultowanie z Radą projektów
aktów normatywnych
dotyczących sfery zadań
publicznych,
- organizowanie i
współorganizowanie
przedsięwzięć mających na celu
rozwój podmiotów Programu oraz
ich profesjonalizację w tym m.in.
prowadzenie doradztwa,
udzielanie pomocy
merytorycznej,
- publikowanie na stronach
internetowych Urzędu informacji
ważnych dla podmiotów
Programu

587 450,00

400 000,00

II kwartał
2021

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej w
Rzeszowie
Oddział
Rehabilitacji
Społecznej i
Zawodowej
Osób
Niepełnosprawn
ych

pkt
1,2,3,5,6,
7,8,9,11

placówek kompleksowej
rehabilitacji.
- doposażenie w sprzęt
rehabilitacyjny obiektów służących
rehabilitacji oraz wypożyczalni
sprzętu rehabilitacyjnego.
- likwidacja barier i wspieranie
dostępności architektonicznej,
cyfrowej
i informacyjno-komunikacyjnej
w obiektach infrastruktury
społecznej, służącej świadczeniu
usług
rehabilitacyjnych/opiekuńczych
dla osób z niepełnosprawnościami.
- wspieranie modernizacji,
rozbudowy i budowy obiektów
służących rehabilitacji.

10.2

- inicjowanie i wspieranie
opracowywania i wdrażania
programów i projektów
dotyczących zapobiegania
niepełnosprawności i ograniczania
jej skutków
Tworzenie warunków do
podnoszenia poziomu
wykształcenia i aktywizacji
zawodowej osób z
niepełnosprawnościami:
- wspieranie placówek
zajmujących się edukacją i
rehabilitacją dzieci, młodzieży
i dorosłych osób z
niepełnosprawnościami.
- promowanie edukacji, w tym
edukacji integracyjnej i
włączającej.
- promocja wolontariatu na rzecz
osób z niepełnosprawnościami
oraz dobrych praktyk w obszarze
aktywności społecznej i

Pkt 4

Ogłoszenie otwartego
konkursu ofert / zlecenie
zadania w trybie
pozakonkursowym na
podstawie art. 19 a ust.

- wzajemne informowanie się o
planowanych kierunkach
działalności,
- konsultowanie z Radą projektów
aktów normatywnych
dotyczących sfery zadań
publicznych,
- organizowanie i
współorganizowanie
przedsięwzięć mających na celu
rozwój podmiotów Programu oraz
ich profesjonalizację w tym m.in.
prowadzenie doradztwa,
udzielanie pomocy
merytorycznej,
- publikowanie na stronach
internetowych Urzędu informacji

0

350 000,00

II kwartał
2021

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej w
Rzeszowie
Oddział
Rehabilitacji
Społecznej i
Zawodowej
Osób
Niepełnosprawn
ych

pkt
1,2,3,5,6,
7,8,9,11

zawodowej osób z
niepełnosprawnościami.

ważnych dla podmiotów
Programu

- wspieranie poradnictwa
zawodowego połączonego z
diagnozą potrzeb,
ukierunkowaniem zawodowym i
szkoleniowym oraz pośrednictwem
pracy dla osób
z niepełnosprawnościami.
- organizowanie i prowadzenie
szkoleń pobudzających
aktywność zawodową osób
z niepełnosprawnościami.
- organizowanie i prowadzenie
szkoleń mających na celu
podniesienie poziomu jakości
rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób z
niepełnosprawnościami – dla
członków rodzin, opiekunów,
kadry i wolontariuszy
bezpośrednio zaangażowanych w
ten proces.
- wspieranie zatrudnienia osób
z niepełnosprawnościami, w tym
zatrudnienia wspomaganego
i chronionego.
- wspieranie tworzenia i rozwoju
podmiotów ekonomii społecznej
i solidarnej zatrudniających osoby
z niepełnosprawnościami.

10.3

Tworzenie warunków do
włączenia społecznego osób z
niepełnosprawnościami:
- wspieranie uczestnictwa osób z
niepełnosprawnościami w
przedsięwzięciach kulturalnych,
sportowych, turystycznych,
rekreacyjnych i rehabilitacyjnych.
- rozwój środowiskowych form
wsparcia, w tym opieki

Pkt 4

Ogłoszenie otwartego
konkursu ofert / zlecenie
zadania w trybie
pozakonkursowym na
podstawie art. 19 a ust.

- wzajemne informowanie się o
planowanych kierunkach
działalności,
- konsultowanie z Radą projektów
aktów normatywnych
dotyczących sfery zadań
publicznych,
- organizowanie i
współorganizowanie
przedsięwzięć mających na celu
rozwój podmiotów Programu oraz

311 087,00

400 000,00

II kwartał
2021

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej w
Rzeszowie
Oddział
Rehabilitacji
Społecznej i
Zawodowej
Osób

pkt
1,2,3,5,6,
7,8,9,11

wytchnieniowej/asystentury dla
osób z niepełnosprawnościami.
- wspieranie rozwoju
mieszkalnictwa chronionego
(mieszkania treningowe i
wspierane) oraz mieszkalnictwa
wspomaganego dla osób z
niepełnosprawnościami.
- budowanie pozytywnych
postaw wobec osób z
niepełnosprawnościami, np.
poprzez publikacje informacyjne,
edukacyjne, kampanie
medialne/informacyjne i
społecznej
w zakresie problematyki
niepełnosprawności.
- wspieranie prowadzenia
punktów
informacyjnych/doradczych,
portalu internetowego/infolinii o
przysługujących dla osób
z niepełnosprawnościami ulgach,
uprawnieniach, formach pomocy
i dostępności infrastruktury,
cyfrowej, komunikacyjnej itp.
- wspieranie rozwoju usług
społecznych na rzecz osób z
niepełnosprawnościami.
- inicjowanie i wspieranie
opracowywania i wdrażania
programów i projektów na rzecz
aktywizacji społecznej osób z
niepełnosprawnościami

ich profesjonalizację w tym m.in.
prowadzenie doradztwa,
udzielanie pomocy
merytorycznej,
- publikowanie na stronach
internetowych Urzędu informacji
ważnych dla podmiotów
Programu

Niepełnosprawn
ych

