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UCHWAŁA Nr  397/7982/22 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

W RZESZOWIE 

z dnia 14 czerwca 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022  

zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie  

działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami 

Działając na podstawie art. 14 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa /Dz.U. z 2022 r. poz. 547 t.j./, art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia  

1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 

2021 r. poz. 573 ze zm./ art. 11, 13, 14, 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm./, Uchwały  

Nr XXXV/563/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie 

uchwalenia Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i 

Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030, Uchwały Nr XLII/712/21 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie Programu 

współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2022, Uchwały Nr XLIII/726/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 

grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r.  

ze zmianami. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Postanawia się przeprowadzić konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych 

określonych w Wojewódzkim Programie na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych 

i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030,  

na łączną kwotę  300 000,00 zł. 

§ 2  

Konkurs obejmuje działania określone w celach szczegółowych 1, 2, 3 ujętych w Wojewódzkim 

Programie na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich 

Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1 

Profilaktyka i ograniczanie skutków niepełnosprawności poprzez wzrost efektywności 

wsparcia w zakresie rehabilitacji. 

Zadania: 

1. Popularyzacja i wspieranie działań w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych  

i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. 

2. Wspieranie rodziców dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością  

w okresie prenatalnym i po urodzeniu.  

3. Promowanie zdrowego stylu życia oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania 

wypadkom w celu zapobiegania niepełnosprawności. 

4. 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. 
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5. Wspieranie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami w różnych typach placówek, w tym 

placówek całodobowych. 

6. Promowanie inicjatyw zmierzających do tworzenia placówek kompleksowej rehabilitacji. 

7. Doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny obiektów służących rehabilitacji oraz wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego. 

8. Likwidacja barier i wspieranie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-

komunikacyjnej w obiektach infrastruktury społecznej, służącej świadczeniu usług 

rehabilitacyjnych/opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2 

Tworzenie warunków do podnoszenia poziomu wykształcenia i aktywizacji zawodowej osób 

z niepełnosprawnościami.  

Zadania: 

1. Wspieranie placówek zajmujących się edukacją i rehabilitacją dzieci, młodzieży i dorosłych 

osób z niepełnosprawnościami. 

2. Promowanie edukacji, w tym edukacji integracyjnej i włączającej. 

3. Promocja wolontariatu na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz dobrych praktyk  

w obszarze aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. 

4. Wspieranie poradnictwa zawodowego połączonego z diagnozą potrzeb, ukierunkowaniem 

zawodowym i szkoleniowym oraz pośrednictwem pracy dla osób  

z niepełnosprawnościami. 

5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń pobudzających aktywność zawodową osób  

z niepełnosprawnościami. 

6. 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. 

7. Wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w tym zatrudnienia wspomaganego i 

chronionego. 

8. Wspieranie tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej zatrudniających 

osoby z niepełnosprawnościami. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3 

Tworzenie warunków do włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami. 

Zadania: 

1. Wspieranie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w przedsięwzięciach kulturalnych, 

sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. 

2. Rozwój środowiskowych form wsparcia, w tym opieki wytchnieniowej/asystentury dla osób  

z niepełnosprawnościami. 

3. Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa chronionego (mieszkania treningowe i wspierane) oraz 

mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami. 

4. Budowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami, np. poprzez 

publikacje informacyjne, edukacyjne, kampanie medialne/informacyjne i społeczne  

w zakresie problematyki niepełnosprawności. 

5. Wspieranie prowadzenia punktów informacyjnych/doradczych, portalu internetowego /infolinii 

o przysługujących dla osób z niepełnosprawnościami ulgach, uprawnieniach, formach pomocy 

i dostępności infrastruktury, cyfrowej, komunikacyjnej itp.  

6. Wspieranie rozwoju usług społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 
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§ 3  

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały, 

zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej ROPS, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


