
UCHWAŁA NR 4946/2022 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 21 kwietnia 2022 roku 
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
pomocy społecznej w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
w 2022 roku 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547, z późn. zm.), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), art. 11 ust. 1 
pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                     
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), w związku z uchwałą                        
Nr 4635/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2022 roku                          
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania 
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej                   
w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 roku, Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Zatwierdza się do realizacji w formie wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze wspierania rodziny  
i systemu pieczy zastępczej, projekty podmiotów nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych, wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert w 2022 roku                 
w kwocie 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), których 
wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Wykaz podmiotów, których projekty nie zostały zakwalifikowane do realizacji zadań, 
o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

  
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Poznaniu. 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  



Uzasadnienie  
do uchwały Nr 4946/2022 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 21 kwietnia 2022 roku 

 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
pomocy społecznej w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
w 2022 roku 
 
 
Zgodnie z uchwałą Nr 4635/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia                 
10 lutego 2022 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację w formie 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy 
społecznej w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 roku 
na realizację następujących zadań: 

1) Wzmocnienie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 
Wspieranie inicjatyw na rzecz rodzin z uwzględnieniem wsparcia usług 
organizacji czasu wolnego, integracji rodzin, psychoprofilaktyki, prowadzenia 
aktywności poza edukacyjnej, rozwoju inicjatyw podjętych przez społeczność 
lokalną; 

2) Wspieranie  inicjatyw na rzecz osób funkcjonujących w systemie pieczy 
zastępczej,  w tym przede wszystkim wychowanków pieczy (w tym 
usamodzielnianych i usamodzielnionych), rodzin zastępczych (w tym 
spokrewnionych), z uwzględnieniem zwiększenia zakresu usług 
wspierających, terapeutycznych, usług wczesnego usamodzielniania, 
rehabilitacyjnych. 

 
Ogłoszone zadania są zgodne z „Programem współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” przyjętym uchwałą  
Nr XXXV/654/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 
2021 r. 
Termin składania ofert w wersji papierowej na wyżej wymienione zadania upłynął 
9 marca 2022 r. Zostało złożonych 12 ofert, wszystkie złożone oferty spełniły wymogi 
formalne.  
Oferty organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
opiniowała Komisja Konkursowa powołana uchwałą Nr 4855/2022 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2022 roku.  
 
Komisja konkursowa opiniując złożone oferty, stosowała kryteria określone 
w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. Największy nacisk był kładziony na projekty 
zakładające wyrównywanie szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski i różnic 
między subregionami województwa wielkopolskiego. Ponadto Komisja zwracała 
uwagę na innowacyjne, modelowe lub systemowe projekty organizacji 
pozarządowych, których realizacja przyczyni się do wsparcia rodzin oraz osób 
funkcjonujących w systemie pieczy zastępczej. 
 
 



Pozytywnie zaopiniowano oferty spełniające następujące dodatkowe kryteria: 
a) zawierające informację o celu/celach strategicznych Strategii Polityki Społecznej 

dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 roku, w które wpisuje się projekt, 
b) zawierające informację o priorytecie/priorytetach oraz kierunku/kierunkach 

interwencji Wielkopolskiego Programu Wspierania Rodziny, Systemu Pieczy 
Zastępczej i Adopcji na lata 2021–2025, 

c) obejmujące jak największą liczbę beneficjentów, 
d) przydatne i istotne ze względu na specyfikę społeczności lokalnej i potrzeby 

mieszkańców,  
e) realizowane we współpracy z partnerami. 

 
Projekty oceniane były w ramach poszczególnych 2 zadań wskazanych w ogłoszeniu 
konkursowym, na które zostały złożone oferty.   
 
 
Środki finansowe w wysokości 170.000,00 zł na realizację zadań w trybie 
jednorocznym ww. otwartego konkursu ofert zostały zaplanowane w budżecie 
Województwa Wielkopolskiego na rok 2022 w dziale 852 – Pomoc społeczna,                           
w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w § 2360 – Dotacje celowe z budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, udzielone  w trybie art. 221 ustawy, 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego.  
 
 
 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne



 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4946/2022 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 kwietnia 2022 roku 
 

 

Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych  

Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

w 2022 roku 

 
 
Dział 852 – rozdział – 85295 – § 2360 
 
 

Lp. Nazwa podmiotu Miejscowość Projekt 

Koszt 
ogólny 

projektu  
(w zł) 

Kwota 
wnioskowana  

(w zł) 

Proponowana 
kwota dotacji 

(w zł) 

Planowany 
zasięg 

(subregion) 

Liczba 
punktów 

uzyskanych w 
postępowaniu 
konkursowym 

1. Zadanie pn. „Wzmocnienie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Wspieranie inicjatyw na rzecz rodzin z uwzględnieniem 
wsparcia usług organizacji czasu wolnego, integracji rodzin, psychoprofilaktyki, prowadzenia aktywności poza edukacyjnej, rozwoju inicjatyw 
podjętych przez społeczność lokalną”. 

1 

Terenowy Komitet 
Ochrony Praw 

Dziecka w Poznaniu 
Poznań 

 
Wielkopolska stawia na 

rodzinę 
36 750,00 36 550,00 36 550,00 

M. Poznań, 
poznański, 

średzki, 
słupecki 

 
88,71 

 2 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział Powiatowy 
w Koninie 

Konin 

 
Ośrodek Terapii 

Rodzinnej 
25 560,00 19 660,00 19 660,00 

koniński, 
kolski, 

słupecki, 
turecki 

 
86,57 



 

 3 

Fundacja Na Rzecz 
Rozwoju Dzieci i 

Młodzieży 
"Otwarcie" 

Konin 

 
 

Więź daje siłę! 
28 900,00 26 500,00 22 000,00 koniński 

 
84,00 

4 

Fundacja 
"Wychowanie bez 

porażek" 
Szczecin 

Pokój zaczyna się w 
rodzinie czyli 

psychoprofilaktyka dla 
wielkopolskich rodzin 

62 003,36 56 763,36 21 790,00 Wielkopolska 

 
82,14 

RAZEM 100.000,00 zł  
 

2. Zadanie pn. „Wspieranie  inicjatyw na rzecz osób funkcjonujących w systemie pieczy zastępczej,  w tym przede wszystkim wychowanków pieczy 
(w tym usamodzielnianych i usamodzielnionych), rodzin zastępczych (w tym spokrewnionych), z uwzględnieniem zwiększenia zakresu usług 
wspierających, terapeutycznych, usług wczesnego usamodzielniania, rehabilitacyjnych”. 

5 
 

Stowarzyszenie 
"DZIECKO" 

Gostyń 
 

W rodzinie siła 56 880,00 50 080,00 47 000,00 gostyński 82,00 

6 

Oddział 
Wielkopolski 

Stowarzyszenia 
Zastępczego 

Rodzicielstwa 

Poznań 

 
Innowacyjne działania 

nietypowej grupy 27 734,04 27 304,04 23 000,00 
poznański, 

Śrem 
Gniezno 

75,71 

RAZEM 70.000,00 zł  
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4946/2022 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 kwietnia 2022 roku 

 
 

Wykaz podmiotów niezakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 roku 

 
 

Lp. Oferent Miejscowość  Projekt 
Liczba punktów uzyskanych                 

w postępowaniu konkursowym 

1 Zadanie pn. „Wzmocnienie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Wspieranie inicjatyw na rzecz rodzin z uwzględnieniem 

wsparcia usług organizacji czasu wolnego, integracji rodzin, psychoprofilaktyki, prowadzenia aktywności poza edukacyjnej, rozwoju inicjatyw 

podjętych przez społeczność lokalną”. 

oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną 

1 

 
Fundacja Tęczowe Rodziny 

Poznań 

 
Strefa Dialogu III. Program 
psychoedukacji i wsparcia 

psychologicznego dla rodzin osób LGBT+ 

 

75,29 

2 

 
Fundacja Just4Fit 

Kiekrz 

 
Wodna przygoda z Just4Fit - wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej w 

2022 roku 

 

72,57 

3 
 
Fundacja Wspierania Integracji Osób 
Niepełnosprawnych Strefa Integracji 

Poznań 
 

"Strefa Integracji" – cykl warsztatów 
integracyjnych 

 

61,86 



4 

 
 
 
 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 
Okręgowy w Kaliszu 

Kalisz 

Rodzinne wakacje z pedagogiem. 
Organizacja czasu wolnego dla rodzin 
połączona ze wsparciem pedagoga w 

postaci wspólnego wyjazdu nad 
morze/lub w góry dzieci wraz z rodzicami 
w celu wzmocnienia funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych i integracji rodzin z 
trudnościami opiekuńczo – 

wychowawczymi. 

 

58,14 

2 Zadanie pn. „Wspieranie  inicjatyw na rzecz osób funkcjonujących w systemie pieczy zastępczej,  w tym przede wszystkim wychowanków 
pieczy (w tym usamodzielnianych i usamodzielnionych), rodzin zastępczych (w tym spokrewnionych), z uwzględnieniem zwiększenia zakresu 
usług wspierających, terapeutycznych, usług wczesnego usamodzielniania, rehabilitacyjnych.”. 

oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną 

5 
 

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Pleszew 
 

Niemożliwe nie istnieje 69,71 

6 
 

Fundacja "Bread of Life" Poznań 
 

Projekt Pod Skrzydłami 2022 68,43 

 


