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Suwałk
Starosta Powiatu
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Wójt Gminy 
województwo podlaskie

                                     
Szanowni Państwo,

Pani Barbara Socha Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 

zwróciła się do Wojewody Podlaskiego (pismem z 22.04.br. DSR-IV.82.2.2022.AW/3)

z prośbą o przekazanie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 

ust. 3 pkt 1–4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) informacji o otwartym konkursie ofert pn. 

„Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu „Ojcostwo – 

Przygoda życia””, ogłoszonym w dniu 20 kwietnia 2022 r. przez Ministra Rodziny i Polityki 

Społecznej.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

pkt 1–4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mogą składać oferty o  

wsparcie finansowe projektów na organizację w dniu 19 czerwca 2022 r., gry miejskiej 

„Przygoda z Tatą” w 16 miastach właściwych ze względu na siedzibę wojewody (po jednej 

grze miejskiej w każdym województwie). W ramach każdego z ww. miast zostanie wybrany 

tylko jeden, najlepszy projekt na organizację gry miejskiej. Ww. organizacje i podmioty 

mogą składać oferty w ramach konkursu w terminie do 11 maja 2022 r.

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę 1,6 mln złotych. Maksymalna kwota 

dofinansowania, jaka może zostać przyznana na realizację zadania w danym mieście 

właściwym ze względu na siedzibę wojewody wynosi 100 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu i jego warunków są dostępne na stronie 

Ministerstwa pod adresem: 



https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-konkursu-organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-

tata-w-ramach-programu-ojcostwo---przygoda-zycia 

https://www.gov.pl/web/rodzina/organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-rusza-konkurs-

ofert

         Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 

informacji o konkursie, rozpropagowanie oraz zachęcenie organizacji pożytku 

publicznego oraz podmiotów z Państwa terenu do udziału w nim.  W szczególności, 

mając na uwadze termin składania ofert w ramach konkursu (do 11 maja 2022 r.).

Ponadto informuję, że pod wskazanymi niżej linkami znajdziecie Państwo informacje 

o przebiegu ubiegłorocznej edycji gry miejskiej organizowanej przez Ministerstwo Rodziny i 

Polityki Społecznej w Warszawie, relację wideo z wydarzenia oraz press info o starcie 

zapisów:

https://www.gov.pl/web/demografia/ojcostwoprzygodazycia--ministerstwo-rodziny-i-

polityki-spolecznej-promuje-zaangazowane-ojcostwo

 

https://www.facebook.com/PoPierwszeRodzina.Official/posts/314006160390099

https://www.gov.pl/web/rodzina/przygoda-z-tata--ruszyly-zapisy-na-warszawska-gre-

miejska-z-okazji-dnia-ojca

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Małgorzata Czyżewska-Worobiej
Z-ca Dyrektora Wydziału
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