
PROJEKT 
UCHWAŁA NR       /       /22 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia                 2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 

pn. „Wsparcie cudzoziemców w integracji społecznej  

na terenie Województwa Podkarpackiego” 

   

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 9, art. 14 ust. 1 pkt 1, art. 18 pkt 19 lit. f oraz pkt 20 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 

547 t.j.) 

 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Wyraża się wolę przystąpienia przez Województwo Podkarpackie/Podkarpacki 

Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie do realizacji projektu pod nazwą 

„Wsparcie cudzoziemców w integracji społecznej na terenie Województwa 

Podkarpackiego” realizowanego w ramach Resortowego Programu 

Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025, w ramach konkursu 

„Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego  

dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”.   

2. Planowany termin realizacji projektu: od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. 

3. Projekt realizowany będzie przez Województwo Podkarpackie/Podkarpacki 

Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.  

4. Całkowita wartość projektu wyniesie 300 100,00 zł (słownie: trzysta tysięcy sto 

złotych 00/100), dofinansowanie 100%.  

5. Szczegółowy podział zadań w ramach projektu i ich finansowania określa wniosek 

o dofinansowanie projektu.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie: 

 

 

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

w Warszawie konkursem pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu 

Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego 

Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025, Podkarpacki 

Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie zwrócił się z  prośbą o wyrażenie zgody 

na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Wsparcie cudzoziemców w integracji 

społecznej na terenie Województwa Podkarpackiego” oraz udzielenie 

pełnomocnictwa do opracowania, podpisania i złożenia przez Podkarpacki Zespół 

Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie wniosku w ramach ogłoszonego konkursu.  

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność 

społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce. Założeniem jest 

zidentyfikowanie i finalnie niwelowanie trudności i barier, z którymi spotyka się 

cudzoziemiec w codziennym życiu, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak również 

w kontekście funkcjonowania w systemie instytucjonalno-prawnym państwa. 

Bezpośrednim efektem projektu będą usługi szkoleniowe/warsztaty oraz wydarzenia 

integracyjne, w których wezmą udział cudzoziemcy przebywający w Polsce, jak 

i również kadra dydaktyczna ze szkół uczących dzieci uchodźców z Ukrainy.  

Zadania realizowane w projekcie: 

1. Kursy języka polskiego jako obcego (dla uchodźców z Ukrainy); 

2. Organizacja warsztatów kulturowych dla polskich nauczycieli oraz uchodźców 

(rodziców i dzieci); 

3. Organizacja wydarzeń integracyjnych dla rodzin ukraińskich i polskich – Schronisko 

Młodzieżowe w Czudcu oraz w jego Filii w Tarnobrzegu. 

Bezpośrednimi odbiorcami proponowanych działań w ramach zgłoszonych ofert, czyli 

beneficjentami projektów będą cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce, 

wymagający wsparcia w jednym lub więcej obszarach priorytetowych określonych 

w Programie. Program będzie w sposób szczególny uwzględniać cudzoziemców, 

którzy przyjechali do Polski z państw znajdujących się w sytuacji kryzysowej, np. 

związanej z prowadzonymi na ich terenie działaniami zbrojnymi (w tym na Ukrainie). 

W ramach powyższych zadań PZPW w Rzeszowie przewiduje niezbędne wsparcie 

związane z kosztami ich realizacji i oczekiwanymi rezultatami, np. za pomocą m.in. 

organizacji kursów/szkoleń lub innych form kształcenia, organizacji wydarzeń 

integracyjnych, wspomagania rozwoju zawodowego. 

Planowana ilość przeprowadzonych  szkoleń/warsztatów: 55, w tym: 

- szkolenia z języka polskiego dla cudzoziemców: 10 kursów;  

- szkolenia z zakresu orientacji kulturowej dla cudzoziemców: 25 grup; 

- szkolenia dla nauczycieli i rodziców: 20 grup.  

Planowana liczba inicjatyw/wydarzeń o charakterze integracyjnym: 6. 

W powyższych formach wsparcia weźmie udział następująca liczba uczestników: 

− 100 cudzoziemców uczestniczących w szkoleniu z języka polskiego; 



− 250 cudzoziemców uczestniczących w warsztatach z zakresu orientacji kulturowej 

(w tym 100 rodziców i 150 dzieci); 

− 200 nauczycieli ze szkół uczestniczących w szkoleniach; 

− 450 osób uczestniczących w wydarzeniach integracyjnych. 

Zakładanym rezultatem jest integracja cudzoziemców w społeczeństwie, dzięki 

dostarczeniu pomocy i wsparcia w obszarach powodujących największe trudności 

(bariery), obniżające jakość ich życia i ich rodzin, a także stwarzające zagrożenie 

wykluczeniem czy alienacją społeczną. Finalnie cudzoziemcy powinni zyskać 

zadawalający poziom zorientowania w systemie instytucjonalno-prawnym państwa 

i otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej, sprzyjając tym samym rozwojowi 

indywidualnemu oraz poczuciu bezpieczeństwa. Umożliwi to lepszą integrację 

społeczną lokalnie oraz na terenie całego kraju. 

Planowany budżet projektu to ok. 300 100,00 zł., dofinansowanie 100%. 

Konkurs nie przewiduje wnoszenia wkładu własnego. 

Planowany okres trwania powyższego projektu od 1 czerwca 2022 r. (jest to 

orientacyjny termin podpisania umowy) do 31 grudnia 2023 r. 

Mając na uwadze umożliwienie realizacji ww. projektu przez Podkarpacki 

Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, podjęcie niniejszej Uchwały jest 

niezbędne i uzasadnione. 
 


