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Załącznik Nr 1 
Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej w 2019r. 
 

Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przez Samorząd 
Województwa należy: 
- opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju 
województwa obejmującej w szczególności programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans niepełnosprawnych, 
pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami samorządowymi, 

Wojewódzki Program Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023 został uchwalony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie w dniu 30 listopada 2015r. Uchwałą Nr XVI/279/15. Dokument ten wyznacza główne kierunki działań Samorządu Województwa 
Podkarpackiego w  obszarze pomocy społecznej.  

Celem programu jest stworzenie rozwiązań umożliwiających pomoc i działania zapobiegające izolacji i marginalizacji mieszkańców 
województwa znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, jak również pobudzanie aktywności społecznej. 
Program ten wyznacza jeden cel strategiczny:  
Zwiększenie efektywności systemu pomocy i integracji w województwie, a w jego ramach trzy cele operacyjne: 
1. Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w województwie, 
2. Wspieranie rodzin w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 
3. Zwiększenie i rozwój oferty świadczeń pomocy społecznej dla seniorów 

 
Wykonanie 
W roku 2019 skupiono się  na trzech priorytetach ww. Programu wynikających z trzech celów operacyjnych tj. 1;2;3: 
Cel 1.Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w województwie, w tym działania: 
1.1. Wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie integracji i reintegracji osób zagrożonych bądź dotkniętych wykluczeniem społecznym 
1.2. Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
1.3. Wspieranie programów i inicjatyw na rzecz pomocy osobom zagrożonym bądź dotkniętym wykluczeniem społecznym, 
1.4. Zwiększenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego na rzecz osób wykluczonych społecznie. 
Cel 2.Wspieranie rodzin w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w którym wpisuje się: 
2.1. Wdrożenie i promowanie różnych form wsparcia rodziny (np. streetworking, asystentura rodziny, itp.) 
2.2 . Wspieranie działań pomocowych realizowanych w placówkach stacjonarnych i dziennych, ogniskach wychowawczych, świetlicach i klubach 

środowiskowych dla dzieci, młodzieży 
2.3. Promowanie zdrowego modelu życia i pozytywnych wzorców rodziny. 
2.4. Wspieranie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji w rodzinie. 
Cel 3. Zwiększenie i rozwój oferty świadczeń pomocy społecznej dla seniorów, w który wpisuje się: 
3.1. Wspieranie działań wzmacniających więzi międzypokoleniowe, 
3.2. Inicjowanie współpracy instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych na rzecz świadczenia usług socjalnych dla osób starszych, 
3.3. Wzbogacenie oferty w zakresie aktywizacji i organizacji czasu wolnego seniorów, 
3.4. Promowanie zdrowego stylu życia i kreowanie pozytywnego wizerunku starości. 
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Obrane priorytety realizowane w 2019r. zapisane zostały również w „Programie Współpracy Województwa Podkarpackiego z Organizacjami 
Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019” i zatwierdzone Uchwałą nr II/32/18 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 3 grudnia 2018r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizację wytyczonych priorytetów 
powierzył organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688 ze zm.) w trybie otwartego konkursu ofert w formie zadań dotacyjnych. Zgodnie  z zapisami 
wymienionej ustawy art. 5 ust.1 „Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa  w art.4 , we 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu 
działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów” oraz zgodnie 
z ust. 2 tegoż artykułu „Współpraca, o której mowa w ust. 1 , odbywa się w szczególności w formach: 
1) zlecenia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych                   
w ustawie”. 
Podmioty ubiegające się o możliwość dofinansowania realizacji zadań określonych w „Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 
– 2023” prowadziły działalność statutową w zakresie pomocy społecznej, oraz działały na terenie Województwa Podkarpackiego. Ponadto 
w swoich projektach ich działania nakierowane były na aktywizację i pomoc osobom starszym, wspieranie rodzin w realizacji funkcji opiekuńczo-
wychowawczych oraz osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego.  

Uchwałą nr 21/489/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego  2019r. ogłoszono otwarty konkurs ofert, na który wpłynęło 43 oferty 
o łącznym zapotrzebowaniu na ich realizację 1 392 040,74 zł, natomiast kwota przeznaczona przez Zarząd Województwa Podkarpackiego na 
realizację Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023 w 2019 r.  wynosiła 650 000,00 zł. 

Wszystkie złożone projekty zostały poddane ocenie formalnej i wnikliwej ocenie merytorycznej przez Komisję Oceniającą Oferty  
W dniu 10 kwietnia 2019r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr 37/969/19 w sprawie udzielenia dotacji  
w 2019r. z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 
2023. Decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego rekomendowanych pozytywnie zostało 20 najwyżej ocenionych projektów, które otrzymały 
dofinansowanie w kwocie 648 256,00 zł. 
Zarekomendowano odrzucenie 2 ofert,  1 podmiot nie uzupełnił braków formalnych, 1 uzupełnienie zostało złożone po terminie.  
21 projektów zostało ocenionych pozytywnie, lecz z powodu braku środków finansowych nie otrzymały dofinansowania. 
 
REALIZACJA CELU 1: OGRANICZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W WOJEWÓDZTWIE 
Tabela nr 1, Działanie: Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

LP. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

wsparcia 
Liczba osób 

objętych wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

1 
Fundacja Pro Alia 

ul. Hanasiewicza 19 
35-103 Rzeszów 

„Nie jesteś sam” 38 800,00 64 osoby 

- zrealizowanie 811 godzin różnorodnych zajęć (terapii 
behawioralnej, dogoterapii, muzykoterapii, integracji 
sensorycznej, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, kinezjologii, 
spotkań z psychologiem, refleksologii), 
- zwiększenie dostępności do pomocy specjalistycznej, 
- zwiększenie dostępności dla dzieci, które nie uczestniczą w 
terapiach ze względu na utrudniony dojazd, 
- wzrost motywacji, 
- wzrost wiary we własne siły uczestników projektu, 
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, 
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2. 
Podkarpacki Bank Żywności  

Rynek 17/201; 35-064 Rzeszów 
DOBRZE ODŻYWIENI NIE 

SĄ WYKLUCZENI 
36 320,00 7 500 osób 

- pomoc osobom ubogim i stworzenie im warunków i możliwości 

poprawy ich sytuacji bytowej, 

- zmiana nawyków żywieniowych oraz poprawa zdrowia dzięki 

działaniom edukacyjnym, 

- warsztaty kulinarno-dietetyczne, 

- spotkania integracyjne – promowano lokalne tradycje, zdrowe i 

ekologiczne żywienie, wymiana doświadczeń w zakresie realizacji 

działań na rzecz poprawy sytuacji lokalnych społeczności, 

- konkurs kulinarny, 

- dystrybucja żywności – przekazywano systematycznie żywność 

trwałą, świeżą,   

- zbiórka żywności, 

3. 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a;  
37- 500 Jarosław 

„Indywidualna asystencja 
dla osób z 

niepełnosprawnością 
intelektualną" 

38 300,00 12 osób 

- wsparcie osób w formie usług asystencji osobistej w liczbie 130 

godzin zindywidualizowanego wsparcia 

- zwiększenie autonomii i niezależności życiowej, 

- poprawa funkcjonowania w życiu codziennym,  

- poprawa ich ogólnego funkcjonowania. 

 

4. 

Przemyski Klub Sportu i Rekreacji 
Niewidomych i Słabowidzących 
"Podkarpacki" ul. Batorego 22;  

37-700 Przemyśl 
Przemyskie stowarzyszenie Przyjaciół 
Dobrego Wojaka Szwejka ul. Sanocka 

19, 37-700 Przemyśl 

RAZEM MOŻEMY  
WIĘCEJ 3 

38 300,00 32 osoby 

- zdobycie wiedzy z zakresu strzelectwa laserowego, szachów, 

warcabów stupolowych,   

- nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni,  

- poprawa kondycji fizycznej,  

- rozwój wolantariatu, 
- integracja ze środowiskiem rówieśników pełnosprawnych 

5. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły  
w Świętoniowej ;Świętoniowa 100  

37-200 Przeworsk  
Parafia Rzymskokatolicka p.w Matki 

Bożej Fatimskiej w Rozborzu                       
 

"Cyber-Perły"-inwestycja 
 w młode talenty 

38 300,00 145 osób 

 - przeprowadzenie 216 godzin warsztatów, 
- zorganizowanie pokazu robotów podczas pikniku naukowego , 
- wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych, 
- wzrost poziomu motywacji do osiągnięcia wysokich wyników w 
nauce, 
- integracja dzieci o tych samych zainteresowaniach, 
 

6 

Polski Związek Głuchych Koło 
Terenowe w Sanoku; 38-500 Sanok, 

ul. Franciszkańska 4 
 

"Głuchy nie znaczy gorszy" 
 

13 920,00 
 

35 osób 
 

- 35 osób zwiększyło wiedzę na temat przepisów prawa poprzez 
uczestniczenie w spotkaniach z doradcą prawnym, 
- podwyższenie samooceny i motywacji, 
- poprawa jakości życia osób z wadą słuchu, zapobieganie ich 
izolacji oraz niwelowanie skutków marginalizacji społecznej, 
- integracja i aktywizacja oraz nabycie nowej wiedzy o historii i 
kulturze swojego regionu poprzez udział w warsztatach 

RAZEM 203 940,00 7 788,00  

Żaden podmiot, który otrzymał dofinansowanie w 2019 roku w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej nie podjął się 
realizacji poniższych działań: 
Wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie integracji i reintegracji osób zagrożonych bądź dotkniętych wykluczeniem społecznym 
Wspieranie programów i inicjatyw na rzecz pomocy osobom zagrożonym bądź dotkniętym wykluczeniem społecznym, 
Zwiększenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego na rzecz osób wykluczonych społecznie. 
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REALIZACJA CELU 2: WSPIERANIE RODZIN W REALIZACJI FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ. 
Działanie: Wdrażanie i promowanie różnych form wsparcia rodziny – żaden podmiot nie podjął się realizacji zadania w ramach 
niniejszego działania 
 
Tabela nr 2, Działanie: Wspieranie działań pomocowych realizowanych w placówkach stacjonarnych i dziennych, ogniskach 
wychowawczych, świetlicach i klubach środowiskowych dla dzieci, młodzieży 

LP. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

wsparcia 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

 
 

1. 

Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Zarząd Miejsko-Gminny 

Stowarzyszenie Charytatywne w 
Kolbuszowej ul. Janka Bytnara 3;  

36-100 Kolbuszowa 

„Zdrowo zakręceni” 38 300,00 

 
205 osób 

 

- wsparcie rodzin w realizacji funkcji opiekuńczo – 
wychowawczej, podniesienie poziomu życia dzieci i młodzieży w 
powiecie kolbuszowskim poprzez tworzenie warunków rozwoju 
ich zainteresowań, 
- integracja wychowanków wewnątrz grupy świetlicowej, 
-zapewnienie atrakcyjnych form spędzenia czasu wolnego 
podczas wakacji 
- zapewnienie atrakcyjnych zajęć plastyczno-technicznych, 
czytelniczo-teatralnych, kulinarnych z elementami edukacyjnymi  
w roku szkolnym 
- zapewnienie posiłków i poczęstunków dla uczestników zajęć 
wakacyjnych i podopiecznych świetlic, 
- zorganizowanie konkursu plastycznego dla placówek wsparcia 
dziennego. 

2. 

Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi 
„Oratorium” im. Błogosławionego 

Księdza Bronisława Markiewicza w 
Stalowej Woli , ul. Ofiar Katynia 57, 

37-450 Stalowa Wola 

„Czujemy bluesa” 38 300,00 123 osoby 

- udzielenia wsparcia rodzinom w realizacji funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, 
-zrekompensowano deficyty występujące w rodzinach 
dysfunkcyjnych, 
-zwiększenie sprawności fizycznej osób, 
Zwiększenie sprawności intelektualnej dzieci, 
- podniesienie kompetencji życiowych dzieci i młodzieży, 
- zmniejszenie liczby deficytów szkolnych u podopiecznych, 

3. 

Koło Stalowowolski Towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata Alberta  

ul. Ks. J. Popiełuszki 4;  
37-450 Stalowa Wola 

„Pozytywne wzmocnienia 
kolejna edycja” 

34 025,00 31 osób 

- podniesienie kompetencji zawodowych poprzez ukończenie 
kursów  
- rozwój pasji i zainteresowań, 
- przygotowanie wychowanków do poruszania się po rynku pracy, 
- wzrost kompetencji życiowych, 
- wsparcie wychowanków w zakresie rozwiązywania problemów, 
budowania tożsamości i relacji z innymi ludźmi, 
- wzrost wiedzy w zakresie zdrowego stylu życia, 

4. 

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. 
Jana Pawła II "Wzrastanie" z/s 

Łopuszka Mała 13, 37-220 Kańczuga; 
Oddział w Rzeszowie Świetlica 

"Wspieramy rozwój i 
kreatywność dzieci" 

 
34 200,00 

 
100 osób 

- rozbudzenie zainteresowań i pasji poznawczych u dzieci i 
młodzieży, 
- odreagowanie napięć emocjonalnych, 
- rozwinięcie zainteresowań, zdolności twórczych i plastycznych, 
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Profilaktyczno-Wychowawcza; 35-016 
Rzeszów, ul. Hoffmanowej 23 

- zapoznanie z zasadami zdrowego stylu życia dotyczących 
odżywiania i higieny, 
- nabycie umiejętności kulinarnych, 
- dostarczono pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu, 

RAZEM 144 825,00 459 osoby  

 
Tabela nr 3, Działanie: Promowanie zdrowego modelu życia i pozytywnych wzorców rodziny 

LP. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

wsparcia 
Liczba osób 

objętych wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

 
 

1. 

Stowarzyszenie „Równowaga” ul. 
M. Dąbrowskiej 3, 

37-464 Stalowa Wola 
„Brawo dla Rodziny” 35 220,00 540 osób 

- zrealizowanie zajęć warsztatowych, dwudniowego wyjazdu 
szkoleniowego,  
- wyjście do kina, 
- wzmocnienie kompetencji społecznych,  
- integracja grupy, 
- wzmocnienie autorytetu rodzica, 
- zmiana zachowań agresywnych na alternatywne, 
-podniesienie poczucia własnej wartości, 
- rozwój osobisty uczestników. 

2. 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. 
Marii Magdaleny w Dukli; 38-450 

Dukla ul. Trakt Węgierski 18 
"Muzyka drogą do miłości" 28 500,00 4 700 osób 

- promowanie wiedzy wśród członków rodzin nt. przeciwdziałania 
przemocy, 
- wzmocnienie więzi rodzinnych, 
- wzmocnienie pozytywnych wzorców rodziny, 
- promowanie wiedzy i aktywności w zakresie spędzanie 
rodzinnie wolnego czasu, 
- kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny, 
- wzmocnienie więzi emocjonalnych pomiędzy członkami rodzin 
- krzewienie idei wolontariatu. 

3. 
Diecezja Rzeszowska; 35-032 

Rzeszów, ul. Zamkowa 5 

"Angażowanie rodzin w 
inicjatywy wspierające ich 

rozwój podczas Dnia Świętości 
Małżeństw i Rodzin w 

Rzeszowie" 

28 010,00 3 000 osób 

- dostarczenie wiedzy na temat oferty działań wzmacniających 

rodzinę 

- 5 h prezentacji pozytywnych modeli i wzorców życia rodzinnego 

-- krzewienie idei wolontariatu, 
- aktywne uczestnictwo w wielu formach spędzania czasu z 
rodziną na świeżym powietrzu, 
- integracja społeczna 

4 

Fundacja na Rzecz 
Psychoprofilaktyki Społecznej 

PRO-FIL; 35-016 Rzeszów, ul. Unii 

Lubelskiej 6/8                                                     
Stowarzyszenie Inspiracji i 

Rozwoju PERSPEKTYWA; 35-506 
Rzeszów, ul. Płk. Kazimierza 

Iranka - Osmeckiego 13/2 

"Bajką do mnie mów" 17 000,00 120 osób 

- zorganizowanie 1 konkursu,  

- powstanie 2000 sztuk książki z bajkami, 

- wzrost poziomu promocji zdrowego modelu życia i pozytywnych 

wzorców rodziny, 

- wzrost poziomu kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, 

- wzrost umiejętności szkolnych dzieci i młodzieży tj. zakresu 

słownictwa, wyobraźni twórczej i umiejętności artystycznych, 

- organizacja aktywnej formy spędzania czasu w formie 

międzypokoleniowej, 

- promocja czytelnictwa i zdrowego modelu życia. 

5 
Stowarzyszenie Kobiet Krasne; 36-

007 Krasne743 
"Rodzina ma moc" 33 652,00 426 osób 

- dostarczenie dzieciom pozytywnych doświadczeń związanych z 

konstruktywnym zagospodarowaniem wolnego czasu, 
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- stworzenie dzieciom możliwości odreagowania napięć, 

- rozwijanie zainteresowań turystyczno – krajoznawczych, 

- rozwijanie zainteresowań literackich, 

- wzmacnianie więzi rodzinnych, 

- promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów, 

 
RAZEM 

142 382,00 8 786 osób 
 

 
Tabela nr 4, Działanie: Wspieranie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji w rodzinie  

LP. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

wsparcia 
Liczba osób 

objętych wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

1. 

Fundacja na Rzecz Dzieci, 
Młodzieży i Osób 

Niepełnosprawnych "PARASOL"; 
35-325 Rzeszów, ul. Ks. 

Popiełuszki 12/31 

"Wsparcie terapeutyczne i 
program profilaktyczny dla 

rodzin na Podkarpaciu" 
38 300,00 44 osoby 

-- poprawa komfortu życia, dbałość o higienę zdrowia 
psychicznego oraz kondycję zdrowotną Uczestników projektu, 
- przeciwdziałanie patologiom, marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu, 
- poprawa relacji rodzinnych, przeciwdziałanie sytuacjom 
konfliktowym, 
- zrealizowanie 280 godzin zajęć pomocy psychologicznej, 266 
godzin zajęć pomocy pedagogicznej, 80 godzin zajęć pomocy 
logopedycznej, 210 godzin zajęć pomocy fizjoterapeutycznej. 

RAZEM 38 300,00 44 osoby  

 
 
REALIZACJA CELU 3: ZWIĘKSZENIE I ROZWÓJ OFERTY ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA SENIORÓW 
Tabela nr 5,  Działanie: Wspieranie działań wzmacniających więzi międzypokoleniowe  

LP. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

wsparcia 
Liczba osób 

objętych wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

1. 
Koło Gospodyń Wiejskich w 
Durdach; 39-451 Skopanie, 

Durdy 168 

"Wspólnie dajmy radość na 
"Jesień życia"" 

20 700,00 140 osób 

- 110 uczestników wzięło udział w zajęciach 
ruchowych/tanecznych, 
- 70 osób wzięło udział w warsztatach kulinarnych, 
- wzmocnienie więzi międzypokoleniowych, 
- poprawa wzajemnych relacji, 
- rozwój wspólnych pasji i zainteresowań, 
- integracja, nawiązanie nowych znajomości, 

RAZEM 20 700,00 140 osób  

 
 
Działanie: Inicjowanie współpracy instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych na rzecz świadczenia usług socjalnych 
dla osób starszych – żaden podmiot nie podjął się realizacji zadania w ramach niniejszego działania 

Tabela nr 6, Działanie: Wzbogacenie oferty w zakresie aktywizacji i organizacji czasu wolnego seniorów 

LP. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

wsparcia 
Liczba osób 

objętych wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

1. 
Stowarzyszenie KRIS 
Kreatywność, Rozwój, 

Innowacyjne Społeczeństwo  
„Otwarte drzwi” 38 300,00   106 osób 

- przeprowadzenie 151 godzin zajęć warsztatowych, 
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ul. Naruszewicza 7/2; 35- 055 
Rzeszów 

- nabycie umiejętności manualnych w pracy nad różnymi formami 

plastycznymi, 

- poszerzenie wiedzy o walorach przyrodniczych,  

- nauczenie uczestników zajęć samodyscypliny, 

- promowanie idei wolontariatu 

- aktywizacja grupy 106 seniorów 

- rozwinięcie umiejętności interpersonalnych  

- promowanie pracy wolontarystycznej, 

2. 

Stowarzyszenie na rzecz osób 
starszych "Złota Jesień"; 36-060 

Głogów Małopolski, Budy 
Głogowskie 147 

"Z wigorem przez życie" 31 800,00 135 osób 

- aktywizacja i poprawa sprawności fizycznej seniorów podczas 

masażu (80h),  

- poprawa sprawności ruchowej podczas zajęć fitness/zumba dla 

seniorów (26h) 

- pobudzenie zdolności manualnych podczas zajęć plastycznych 

(70h) 

- wzmocnienie pamięci i zdolności intelektualnej podczas zajęć 

treningu pamięci (60h) 

- zbadanie słuchu oraz ćwiczenie mowy i koncentracji podczas 

zajęć z logopedą/audiologiem (30h) 

- integracja, nawiązanie nowych znajomości, 

 
RAZEM 

70 100,00 241 osób 
 

 

Tabela nr 7, Działanie: Promowanie zdrowego stylu życia i kreowanie pozytywnego wizerunku seniorów 

LP. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

wsparcia 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 

Efekty realizowanych zadań 

1. 

Stowarzyszenie Seniorów 
Gminy Łańcut "Aktywny 
Senior"; 37-100 Łańcut, 

Wysoka 49 

"Zaangażowany senior" 28 009,00 1 050 osób 

- wzrost wiedzy seniorów na temat profilaktyki chorób, w tym 
zasad zdrowego odżywiania, 
- wzrost zapotrzebowania na aktywność fizyczną, 
- wzrost kompetencji w zakresie współpracy z ośrodkami kultury, 
policją, prawnikami, 
- aktywizacja osób starszych w życiu społeczno – kulturalnym, 
- partnerstwo i współpraca między sektorem pozarządowym, 
samorządem i lokalnymi przedsiębiorcami na rzecz wspólnej 
polityki senioralnej, 
- wypracowanie dobrych praktyk w zakresie pozytywnego 
wizerunku seniorów i aktywizowania środowiska. 

 
RAZEM 

28 009,00 1 050 osób 
 

 
Podsumowanie 

Wzmacnianie kompetencji życiowych i społecznych młodych ludzi, jak również prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu 
zmianę dotychczasowych schematów zachowań w ich najbliższym otoczeniu, prowadzi w dużym stopniu do zmniejszenia odbiorców pomocy 
społecznej. Nie można również zapominać, iż aktywne starzenie się to nie tylko wyższa jakość życia poszczególnych osób, to również wiele 
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korzyści dla całego społeczeństwa. Uczestnictwo w życiu społecznym osób starszych umożliwia uniknięcie izolacji społecznej oraz wielu 
związanych z nią problemów i zagrożeń.   

Z uwagi na dużą liczebność odbiorców instytucji pomocy społecznej naszego regionu, świadczącą o niskim standardzie życiowym 
ludności, jak również  o nieumiejętności radzenia, bądź bezradności wobec napotkanych trudności życia codziennego w 2018 roku podjęto 
działania wynikające z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023 skierowane zarówno na dzieci, młodzież jak i osoby 
starsze ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem owych działań było ograniczenie procesu ubożenia ludności naszego 
regionu oraz wskazanie możliwości przeciwdziałania  i radzenia sobie z tym zjawiskiem. 
Osiągnięcie celu jakim jest Zwiększenie efektywności systemu pomocy i integracji w województwie było możliwe poprzez współpracę  
z organizacjami pozarządowymi działającymi w tym zakresie. 
Wydatki w wysokości 660.000,00 zł. zaplanowane w roku 2019 na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej 
na lata 2016 – 2023 zostały sfinalizowane dzięki dofinansowaniu 20 zadań publicznych na kwotę 648 256,00 zł, na dzień 31 grudnia 2019r. 
zostały wykorzystane w  kwocie 640 693,70 zł tj. 97,07 % planu 

 
Załącznik Nr 2 

Realizacja Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 w 2019 r. 
 

Samorząd Województwa zobowiązany jest przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) do realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności: 

 tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu; 

 działalność wychowawczą i informacyjną; 

 ustalanie odpowiedniego poziomu i właściwej struktury produkcji napojów alkoholowych przeznaczanych do spożycia w kraju; 

 ograniczanie dostępności alkoholu; 

 leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu; 

 zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie; 

 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

 wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji społecznej. 
 

 Ww. zadania Samorząd Województwa realizuje w postaci Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na lata 2014 – 2020, który został przyjęty Uchwałą Nr XLV/929/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 
2014 r. W związku z koniecznością aktualizacji Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020 
został zmieniony uchwałą Nr XXXIII/587/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2017 r. 

W Programie uwzględnione zostały działania profilaktyczne i edukacyjne, których celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na problemy 
związane z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, działania ukierunkowane na rozwój i poprawę jakości działań 
profilaktycznych, jak również działania zmierzające do redukcji szkód spowodowanych nadmiernym spożywaniem alkoholu. 

Głównym celem w/w Programu jest: zwiększenie skuteczności działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz zmniejszenie skali tych problemów w województwie podkarpackim. 

Program określa też cele szczegółowe, którym przypisano odpowiednie zadania, mające doprowadzić do realizacji przyjętych założeń. 
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Środki z budżetu Województwa Podkarpackiego na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020, każdego roku pozyskiwane są z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy 
napojami o zawartości alkoholu do 18 %. 

 
Realizacja założonego celu głównego Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

na lata 2014 - 2020, odbywała się w 2019 r. poprzez:  
 

1. Udzielanie dotacji celowych dla podmiotów wymienionych w  art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) – w 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 357 800,00 zł. 

2. Współpracę z organami administracji publicznej – w 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 30 000,00 zł. 

Ad. 1. Udzielanie dotacji celowych 

a) W ramach otwartych konkursów ofert w 2019 r. dotacji udzielono na podstawie uchwały Nr 21/493/19  Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r., którą ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań 
publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020 na kwotę 
250 000,00 zł. 
Na konkurs wpłynęło łącznie 26 ofert, 1 oferta nie spełniała kryteriów formalnych. Podmiot miał możliwość uzupełnienia braków formalnych, 
zrobił to w wyznaczonym terminie, jednak kalkulacja kosztów wciąż zawierała błędy rachunkowe. 
Do realizacji wybrano ostatecznie 15 ofert. 

Uchwałą Nr 41/1053/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru ofert i podziału 

środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2019 zadań publicznych określonych 
w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020”, wybrano do realizacji 13 ofert 

na kwotę 249 940,00 zł (§ 2360). 
 

 

Tabela nr 8 Realizacja 1 celu szczegółowego p.n.: „Działania na rzecz promocji zdrowia”. 
 

Lp. 
Nazwa i adres 

organizacji 
Nazwa zadania 

Kwota 
wsparcia 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

1. 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
p.w. Matki Bożej 
Fatimskiej w Rozborzu 

Rozbórz 293 
37-200 Przeworsk 
oraz 
Akademia Innowacji 
Społecznych 

Bieganów 72A 
96-316 Międzyborów 
(Oferta wspólna) 

„Profilaktyka na 
wesoło” 

17 100,00 ok. 200  

 

Głównym celem zadania był wzrost świadomości społecznej w obszarze 
problematyki związanej z nadużywaniem alkoholu poprzez organizację 
różnorodnych działań edukacyjnych i informacyjnych wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych.  
W ramach realizacji zadania zorganizowano 8 kampanii informacyjno-
edukacyjnych z profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnieniom 
w formie zabaw i konkursów z nagrodami. Przeprowadzono po 2 „akcje” 
w każdej z gmin uczestniczących w projekcie.  
W ramach kampanii została przeprowadzona edukacja na temat skutków 
oddziaływania alkoholu na organizm człowieka, w tym m.in. informacje nt. 
przyczyn sięgania po alkohol, funkcjonowanie osoby uzależnionej i jej rodziny 
oraz informacje na temat możliwości szukania pomocy i wsparcia 
instytucjonalnego, edukacja  w formie interaktywnej, włączającej uczestników 
w temat i dyskusje – pytania o mity dotyczące alkoholu. Uczestnicy brali 
również udział w konkursach z zakresu wiedzy o działaniu alkoholu i innych 
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substancji psychoaktywnych na organizm człowieka oraz mieli okazję 
osobiście sprawdzić (poprzez założenie alkogogli), jak substancje 
psychoaktywne zaburzają funkcje poznawcze człowieka. 
Rezultaty realizacji zadania: 
- podniesienie poziomu wiedzy uczestników na temat wpływu alkoholu na 
organizm człowieka, 
- zwiększenie świadomości i empatii uczestników w kontekście tragedii 
ludzkich spowodowanych przestępstwami dokonywanymi pod wpływem 
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, 
- zwiększenie umiejętności asertywnego odmawiania osobom „częstującym” 
alkoholem, 
- zdobycie/poszerzenie wiedzy na temat instytucjonalnego wsparcia dla osób 
z problemem alkoholowym,  
- wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych oraz potencjału 
intelektualnego wśród dzieci i młodzieży biorących udział w zadaniu, 
- umocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu 
i uczestniczenie w konkursach i zabawach edukacyjnych, 
- kształtowanie osobowości i stymulowanie rozwoju dzieci i młodzieży – 
uczestników kampanii,  
- poprawa integracji z innymi dziećmi oraz jakości funkcjonowania w grupie, 
poznanie alternatyw na spędzanie wolnego czasu zgodnie z filozofią 
zdrowego stylu życia bez sięgania po alkohol i inne substancje 
psychoaktywne. 
Działaniami zostało objętych ok. 200 osób z 4 powiatów województwa 
podkarpackiego: przeworskiego, przemyskiego, jarosławskiego 

i lubaczowskiego.  Przeprowadzono 8 kampanii w 4 gminach: Przeworsk, 

Dubiecko, Pruchnik, i Wielkie Oczy (po 2 kampanie w każdej gminie, każda 
kampania obejmowała 6 godzin zajęć). 

2. 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
p.w. Matki Bożej 
Saletyńskiej 

ul. Dąbrowskiego 71 
35-036 Rzeszów 

 
„Podejmij Wyzwanie: 
życie wolne od 
alkoholu” 

20 000,00 110 

 

Głównym celem zadania było prowadzenie działań informacyjnych w celu 
zwiększenia wiedzy wśród ludzi młodych na temat szkodliwych skutków 
spożywania alkoholu oraz promowanie stylu życia wolnego od uzależnień.  
W ramach realizacji zadania przeprowadzono kampanię informacyjną: 

 2 konferencje dot. profilaktyki antyalkoholowej, które obejmowały 
świadectwa osób dotkniętych problemem uzależnień  oraz zawierające 
treści motywujące do prowadzenia zdrowego stylu życia, 

 2 koncerty zespołów promujących wartości i ideały życia wolnego od 
uzależnień, 

 przeprowadzono indywidualne rozmowy z uczestnikami (30 osób) 
prowadzone przez osoby pracujące na co dzień w środowiskach 
z problemami alkoholowymi. 

Rezultaty zrealizowanego zadania: 
- podniesienie poziomu wiedzy na temat istoty uzależnienia od alkoholu oraz 
negatywnych skutków jego nadużywania  wśród młodzieży, 
- wzrost świadomości na temat istoty problemu uzależnienia 
i współuzależnienia, 
- uczestnicy zdobyli nowe kompetencje osobowościowe w zakresie 
podejmowania racjonalnych wyborów, radzenia sobie z napięciami 
i konfliktami, 
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- podjęto działania z zakresu promocji trzeźwości, życia wolnego od nałogów, 
- podjęto działania z zakresu promocji działań samopomocowych,  
- podniesiono poziom wiedzy na temat możliwości uzyskania pomocy przez 
osoby borykające się z problemem uzależnień, 
- udzielono wsparcia osobom młodym poprzez dzielenie się swoim 
doświadczeniem, siłą i nadzieją w pokonywaniu uzależnień,  
- podniesiono poziom wiedzy w zakresie konsekwencji zdrowotnych, 
społecznych i prawnych związanych z podejmowaniem ryzykownych 
zachowań. 
Zadanie skierowane było ludzi młodych w wieku od 15 do 25 roku życia, 
mieszkańców województwa podkarpackiego. W projekcie łącznie 
uczestniczyło 110 osób z powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, 
rzeszowskiego, dębickiego, kolbuszowskiego. 

3. 

Akademia Rozwoju 
Społecznego 

ul. Myśliwska 16 
36-030 Błażowa 

Rodzinny Piknik 
Profilaktyczny 

20 000,00 1146 

 

Głównym celem zadania było wsparcie lokalnych działań profilaktycznych 
poprzez przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dla dzieci, 
młodzieży dotyczącej ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla 
konsumentów i ich otoczenia. 
W ramach realizacji zadania zorganizowano 4 integracyjne bezalkoholowe 
pikniki rodzinne, z elementami kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat 
profilaktyki uzależnień, integrujące rodziny i lokalne środowiska. Ponadto 
przekazywane na ulotkach informacje oraz porady udzielane przez członków 
Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w punktach 
konsultacyjno-doradczym, działających w trakcie trwania pikników, dały 
beneficjentom możliwość uzyskania/poszerzenia wiedzy na temat, gdzie 
poszukiwać pomocy (z konsultacji skorzystało 162 osoby).  
Dzięki realizacji zadania: 
- wzrosła świadomość na temat szkodliwości spożywania alkoholu, przy 
zwróceniu szczególnej uwagi na wzbudzenie odpowiedzialności za siebie 
i trzeźwość społeczności lokalnej, 
- mieszkańcy społeczności lokalnej mieli możliwość zintegrowania się oraz 
wzmocnienia więzi rodzinnych, 
- wypromowanie zdrowego stylu życia. 
Adresatami zadania byli mieszkańcy 3 powiatów: rzeszowskiego, łańcuckiego 
i przeworskiego, w ramach realizacji zadania przeprowadzone zostały 4 pikniki 
integracyjne, w których wzięło udział 1146 osób. 

4. 

Stowarzyszenie  
WESELE WESEL 

ul. Kościelna 19 
34-424 Bór 

III Bieszczadzkie 
Trzeźwe Wesele – 
Myczkowce 2019 

19 800,00 160 

 

Głównym celem zadania była promocja idei trzeźwego stylu życia poprzez 
organizację rodzinnego spotkania wszystkich, którzy identyfikują się z tą ideą, 
a przez to redukcja szkód wywołanych przez nadużywanie alkoholu. 
W ramach realizacji zadania publicznego przeprowadzenie w dniu 
24.08.2019r. ogólnopolskiego spotkania małżeństw, które organizowały 
wesela bezalkoholowe, narzeczonych, którzy takie wesele chcą zorganizować 
oraz osób zainteresowanych formami spędzania wolnego czasu bez alkoholu. 
Miejscem realizacji spotkania był Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny 
w Myczkowcach. Program spotkania obejmował m.in. modlitwę, prezentacje, 
koncerty, konferencje „Młodzi, trzeźwi i wolni – wyzwanie dla odważnych”, 
„Konflikty – czym są i jak konstruktywnie je rozwiązywać w małżeństwie 
i rodzinie?”, „Mądre wychowanie dzieci najlepszą ochroną przed 
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uzależnieniami”, dyskusja panelowa i indywidualne rozmowy z prelegentami 
oraz animacje i konkursy dla dzieci i młodzieży. 
Rezultaty realizacji zadania: 

 - zmniejszenie spożycia alkoholu w rodzinach i związanych z tym problemów 
rodzinnych (przemoc w rodzinie, problemy finansowe),   

 - zwiększenie świadomości potrzeby organizowania wesel i zabaw bez 
alkoholu,  

 - ukierunkowanie młodzieży na wartości wyższe takie jak rozwój moralny oraz 
obcowanie ze sztuką i uczestniczenie w życiu kulturalnym, 

 - pokazanie wartości sportu i turystyki jako czynnika profilaktyki uzależnień 
i jednocześnie odcięcie młodzieży od zachowań agresywnych, wandalizmu, 

 - rozpowszechnienie informacji  o działalności PARPA, KWC i RCPS zwiększy 
szansę na dotarcie z pomocą do środowisk, które potrzebuje specjalistycznej 
pomocy,  

 - umocnienie więzi rodzinnych jako czynnik profilaktyki uzależnień,  

 - pokazanie możliwości organizacji przyjęć bezalkoholowych. 
Adresatami zadania byli mieszkańcy województwa podkarpackiego (całe 
rodziny). W zadaniu udział wzięło ponad 160 osób, głównie z powiatów: 
rzeszowskiego, krośnieńskiego, jasielskiego, sanockiego, leskiego 
i bieszczadzkiego. 

5. 

Fundacja  
Pomagam bo Kocham  
im. Bł. Ks. Władysława 
Findysza 

ul. Zamkowa 4 
35-032 Rzeszów 

Profilaktyka 
i zapobieganie 
alkoholizmowi poprzez 
organizację III 
Rzeszowskiego Biegu 
Trzeźwości 

18 700,00 350 

Celem zadania było prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym 
kampanii edukacyjnych, dotyczących szkód wynikających ze spożywania 
alkoholu dla konsumentów, otoczenia oraz poprawę funkcjonowania rodzin 
dysfunkcyjnych z terenu województwa podkarpackiego w środowisku 
lokalnym oraz ukazanie zagrożeń wynikających z sięgania po alkohol. 
W ramach realizacji zadania zorganizowano dzień propagowania stylu życia 
wolnego od alkoholu, nowej kultury wolnej od uzależnień a także promowanie 
postaw abstynenckich i wspólnego, rodzinnego spędzania wolnego czasu. 
Działaniami objęto 350 osób. 
Realizacja obejmowała: 
1. Zorganizowanie wystawy ukazującej wpływ alkoholu na życie w rodzinie 
oraz wskazująca pozytywne alternatywy wyjścia z problemu; 
2. Prelekcję na temat: „Picie się kończy – zaczynają się inne problemy”; 
3. Świadectwo osoby, która wyszła z nałogu, 
4. Możliwość skorzystania z wirtualnego symulatora zamroczenia alkoholem 
(alkogogle). 
5. Możliwość poszerzenia wiedzy korzystając ze stoiska z literaturą 
promującą zdrowy model rodziny wolnej od uzależnień. 
Dzięki realizacji zadania nastąpiło: 
- zwiększenie motywacji do abstynenckiego stylu życia, 
- wzrost wiedzy na temat ubocznych skutków nadużywania alkoholu, 
- wzrost świadomości na temat alternatywnych form spędzania wolnego 
czasu, 
- wzrost świadomości na temat budowania pozytywnych relacji 
z rówieśnikami. 
Zadanie było skierowane do rodzin z dysfunkcja alkoholową, osób 
uzależnionych i współuzależnionych. Zasięg zadania obejmował powiaty: 
grodzki Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, strzyżowski, ropczycko-sędziszowski. 



 13 

6. 

Ośrodek Kultury 
i Formacji 
Chrześcijańskiej 
im. Służebnicy Bożej 
Anny Jenke 

ul. Benedyktyńska 5 
37-500 Jarosław 

„Czy można kochać za 
bardzo?” – problem 
współuzależnień 
w rodzinach 
alkoholików 

20 000,00 402 

Celem realizacji zadania było przybliżenie jego odbiorcom problemu 
uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia członków rodziny alkoholików. 
Prowadzono działania edukacyjne w zakresie sposobów radzenia sobie w 
trudnej sytuacji współegzystowania z osobą dotkniętą nałogiem, a także 
przyczyn i konsekwencji uzależnienia alkoholowego, jak również edukację i 
profilaktykę w zakresie budzenia odpowiedzialności wśród ludzi trzeźwo 
żyjących, za rozwiązanie problemów alkoholowych. 
W ramach zadania zrealizowano cykl audycji radiowych (25 audycji), 
prezentujących zagadnienia związane z problemem uzależnienia od alkoholu 
i współuzależnienia w rodzinach alkoholików. 
Kampania prowadzona była również poprzez spotkania z beneficjentami 
„twarzą w twarz” połączone z rozprowadzaniem broszur przybliżających 
problem uzależnień w rodzinie i sposoby radzenia sobie z nimi. Rozdano 350 
broszur przeznaczonych dla współmałżonków osób uzależnionych oraz 150 
broszur przeznaczonych dla dzieci alkoholików. Broszury były 
rozprowadzane zarówno pojedynczo, jak i w zestawach. Otrzymały je 402 
osoby. W ramach realizacji zadania organizowane były również konkursy 
z nagrodami w postaci trzeźwościowych bransoletek. 
Osiągnięte rezultaty: 
- przygotowanie, nagranie i wyemitowanie 25 audycji trzeźwościowych, 
- zarchiwizowanie i udostępnienie za pośrednictwem internetu wszystkich 
audycji w celu zwiększenia trwałości zadania, 
- rozprowadzenie pośród 402 mieszkańców województwa podkarpackiego 
broszur edukacyjnych dla dorosłych i dzieci, 
Zadanie skierowane było do mieszkańców województwa podkarpackiego, 
zarówno członków rodzin z problemem alkoholowym (współuzależnionych 
dorosłych oraz dzieci z rodzin alkoholowych), jak również do osób, które chcą 
udzielić pomocy osobom pośrednio lub bezpośrednio dotkniętym problemem 
alkoholowym). Zasięg zadania obejmował powiaty: jarosławski, przeworski, 
przemyski, przemyski grodzki, łańcucki, lubaczowski, leżajski, rzeszowski oraz 
miasto Dynów. 

7. 

Ruch Apostolstwa 
Młodzieży 
Archidiecezji 
Przemyskiej 

ul. Fredry 5/7 
37-700 Przemyśl 

„Wybierz wolność! 
STOP uzależnieniom 
alkoholowym” 

19 950,00 110 

Głównym celem zadania było ukształtowanie postawy abstynenckiej u osób 
niepełnoletnich oraz postawy wstrzemięźliwości w używaniu alkoholu u osób 
pełnoletnich poprzez przekazanie uczestnikom wiedzy o substancjach 
psychoaktywnych, o ich zgubnym działaniu i przykrych następstwach nałogu, 
o mechanizmach rozwoju uzależnienia a przez to obudzić w ludziach 
młodych świadomość zagrożenia. Przewidziano również trening ważnych 
umiejętności interpersonalnych i psychologicznych, m.in. podejmowanie 
racjonalnych wyborów (zwłaszcza w odniesieniu do środków odurzających), 
radzenie sobie ze stresem, odreagowanie napięć, rozwijanie asertywności, 
rozwiązywanie konfliktów, kształtowanie wzorów zdrowego stylu życia oraz 
zabawy i ćwiczenia integracyjne. 
Przeprowadzone konferencje i warsztaty obejmowały m.in. elementy 
Programu Profilaktycznego NOE, którego celem jest przede wszystkim 
przekształcanie nieprawidłowych przekonań dotyczących używania napojów 
alkoholowych panujących wśród młodzieży oraz motywowanie do 
podejmowania osobistych postanowień dotyczących abstynencji 
i wstrzemięźliwości od spożywania napojów alkoholowych. 
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W ramach realizacji zadania zorganizowano 2 edycje 2- dniowych 
sesji/zjazdów, w trakcie których beneficjenci uczestniczyli w: 
1. Konferencjach dotyczących profilaktyki alkoholowej,(6 konferencji), 

zawierających także treści motywujące do zdrowego życia wolnego od 
nałogów. Bloki tematyczne konferencji 

 Alkohol – Dlaczego „STOP” alkoholowi w młodym wieku? 

 Fakty i mity dotyczące uzależnień. 

 Czynniki ryzyka wpływające na picie alkoholu w młodym wieku. 
Czynniki chroniące przed piciem alkoholu w młodym wieku. 

 Skutki picia alkoholu i jego nadużywania dla zdrowia, szczególnie dla 
młodego człowieka. 

 Alkohol – złodziej wolności. 

 Strategie przeciwstresowe i mechanizmy obronne. 
2. Przeprowadzono 4 warsztaty z następujących zakresów tematycznych: 

 Konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie 
z nim. 

 Radzenie sobie z czynnikami wpływającymi na picie alkoholu 
w młodym wieku. 

 Sztuka mówienia „NIE” – warsztat asertywności. 

 Doskonalenie strategii przeciwstresowych i relaksacyjnych. 
3. Przeprowadzono 2 treningi interpersonalne z zakresu: „Jak wzmocnić 

czynniki chroniąc przed piciem alkoholu w młodym wieku?” 
4. Przeprowadzono 2 bloki ćwiczeń z pedagogiki zabawy. 
5. Przeprowadzono indywidualne rozmowy z uczestnikami. 
W wyniku realizacji zadania nastąpił wzrost liczby osób objętych opieką 
i usługami świadczonymi w lokalnych społecznościach przez wnioskodawcę 
w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok realizacji zadania. Dzięki 
jego realizacji zwiększył się wśród uczestników poziom wiedzy na temat 
istoty problemu nadużywania i uzależnienia od alkoholu. Zwiększył się 
również poziom wiedzy na temat możliwości uzyskania pomocy w sytuacji 
zaistnienia uzależnienia.  
Adresatami zadania byli młodzi ludzie w wieku 16-25 lat, mieszkańcy 
województwa podkarpackiego m.in. z powiatów: brzozowskiego, 
jarosławskiego, krośnieńskiego, leżajskiego, łańcuckiego, przemyskiego, 
przeworskiego, rzeszowskiego i sanockiego. Wsparciem zostało objęte 
110 osób. 

 
RAZEM 

135 550,00  ok. 2 500 
 

 
 
Tabela nr 9  Realizacja 2 celu szczegółowego p.n.: „Rozwój i poprawa jakości działań profilaktycznych” 

Lp. 
Nazwa i adres 

organizacji 
Nazwa zadania 

Kwota 
wsparcia 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

1. 

STOWARZYSZENIE 
„RÓWNOWAGA” 

ul. M. Dąbrowskiej 3 

Rodzinna Profilaktyka na 
bis 

20 000,00 214 
Głównym celem zadania było wsparcie działań profilaktycznych oraz zmiana 
postaw młodzieży i postaw wychowawczych rodziców, na postawy 
zapobiegające (zmniejszające) zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży 
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37-464 Stalowa Wola (m.in. zachowania agresywne, używanie alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych). 
W ramach realizacji zadania przeprowadzono: 
1. Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży przeprowadzane w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych (6 edycji po 4 godziny). Udział wzięło 
180 uczniów. 

2. Warsztaty „Szkoła dla rodziców” (2 edycje po 40 godz.) – program 
rekomendowany m.in. przez Państwową Agencję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych mające na celu poznawanie i uczenie się nowych 
umiejętności wychowawczych, udział wzięło 20 osób. 

3. Dwudniowy wyjazdowy trening psychorozwojowy dla 14 uczestników. 
4. Superwizja prowadzona przez certyfikowanego superwizora terapii 

uzależnień – 5 godzin. 
Dzięki realizacji zadania: 
- 20 osób znacząco wzmocniło i poprawiło swoje umiejętności wychowawcze, 
- znaczna grupa rodziców poprawiła swoje relacje z dziećmi, 

- zwiększyły się umiejętności społeczne i komunikacyjne rodziców, 
- podniosło się poczucie własnej wartości u rodziców i dzieci, 
- znacząco wzrosła jakość świadczonych usług psychologicznych, 
socjoterapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i rodzin z problemem 
alkoholowym, 
- młodzież zmieniła swoje przekonania odnośnie środków psychoaktywnych 
- młodzież poznała alternatywne formy spędzania wolnego czasu. 
Zadanie skierowane było do rodziców borykających się z własnymi 
problemami wynikającymi z uzależnienia lub problemami wychowawczymi, 
jak również do dzieci i młodzieży która eksperymentowała z alkoholem bądź 
pochodzi z rodziny z problemem alkoholowym. W projekcie łącznie 
uczestniczyło 214 osób (w tym 20 rodziców oraz 194 dzieci i młodzieży) 
z powiatów: stalowowolskiego, niżańskiego i tarnobrzeskiego.  

2. 

Stowarzyszenie Opieki 
Nad Dziećmi 
„ORATORIUM” 
im. bł. ks. Bronisława 
Markiewicza  

ul. Ofiar Katynia 57 
37-450 Stalowa Wola 

„Na rozstaju dróg” 20 000,00 107 

 

Głównym celem zadania była profilaktyka uniwersalna skierowana do dzieci 
i młodzieży wywodzących się w głównej mierze z grup ryzyka i środowisk 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Różnymi formami profilaktyki objęto 107 osób (dzieci i młodzieży).  
W ramach realizacji zadania zorganizowano:  
1. Zajęcia profilaktyczne (15 godz. x 7 grup, – łącznie105 godz.), 
2. Warsztaty kulinarne (48 godz.), 
3. Warsztaty „Muzyka - terapia dla duszy” (39 godz.), 
4. Warsztaty plastyczne (39 godz.), 
5. „ORA kawiarenka” (39 godz.), 
6. Pomoc w nauce, odrabianiu lekcji. 
Realizacja zadania umożliwiła: 
- zmniejszenie liczby zachowań ryzykownych podejmowanych przez dzieci 
i młodzież, 
- promowanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu, aktywności 
fizycznej, intelektualnej i społecznej, rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci 
i młodzieży, 
- stworzenie warunków do spędzania wolnego czasu bez alkoholu i innych 
substancji psychoaktywnych, 
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- zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu patologii społecznych głownie 
u dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i środowisk podwyższonego 
ryzyka, 
- przeprowadzenie zajęć psychoprofilaktycznych, psychoedukacji w zakresie 
podejmowania decyzji, umiejętności odmawiania, radzenia sobie ze stresem 
itp., 
- stworzenie dla dzieci i młodzieży, znajdujących się w trudnej sytuacji, 
warunków do zaspokajania potrzeb w różnych wymiarach (emocjonalnym, 
społecznym, poznawczym, dydaktycznym, materialnym), 
- rozwijanie sprawności fizycznej i dbałości  o higienę zdrowia psychicznego 
poprzez zajęcia rekreacyjne oraz promocję racjonalnego sposobu 
odżywiania, 
- poszerzenie i udoskonalenie oferty zajęć profilaktycznych, atrakcyjnych dla 
odbiorcy, tworzonych z uwzględnieniem czynników chroniących 
i wspierających prawidłowy rozwój, 
- zapewnienie możliwości czasowej izolacji dzieci i młodzieży od 
destrukcyjnego środowiska zamieszkania i/lub przebywania. 
Zadanie było skierowane do dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, 
wieloproblemowych, z problemem alkoholowym z terenu powiatów: 
stalowowolskiego i niżańskiego. 

 
 
 
 
 
 

3. 

Fundacja Wychowanie 
i Profilaktyka 
im. Jana Pawła II 

ul. Skałki 4 
28-100 Busko Zdrój 

ARCHIPELAG 
SKARBÓW 

20 000,00 942 

Głównym celem zadania było wspieranie prawidłowego rozwoju młodzieży, 
promocja zdrowego trybu życia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom, 
problemom i zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży poprzez realizację 
rekomendowanego programu profilaktycznego. 
W ramach realizacji zadania zrealizowano 4 edycje programu w 4 różnych 
szkołach (podstawowych i ponadpodstawowych), działaniami objęto 942 
osoby. 
Każda edycja programu składała się ze: 
1. Spotkania z młodzieżą szkolną (10 godz. dydaktycznych), w których 
wykorzystywane były metody aktywizujące dostosowane do pracy w dużej 
grupie. Za aktywny udział w ćwiczeniach aktywizujących uczniowie 
otrzymywali drobne upominki. Wszyscy uczniowie otrzymali materiały 
dydaktyczne oraz kontakt mailowy, dzięki któremu mogą skontaktować się 
w poszukiwaniu pomocy dla siebie lub bliskiej osoby. Na koniec każdej edycji 
przeprowadzona została ankieta ewaluacyjna. 
2. Spotkania z rodzicami (1 godz. dydaktyczna), na których trenerzy 
przedstawili wiele wskazówek dotyczących sposobów włączania skutecznego 
przekazu profilaktycznego do codziennej pracy wychowawczej w rodzinie. 
Szczególny akcent położony był na zasady skutecznej komunikacji. Rodzice 
otrzymali również „Przewodnik po dżungli kontaktów z nastolatkiem” 
3. Szkolenie dla kadry pedagogicznej (2 godz. dydaktyczne) prowadzone 
w oparciu o prezentację multimedialną oraz dialog z uczestnikami.  
Zaprezentowane zostały wskazówki dotyczące szkolnej pracy profilaktycznej 
oraz wybrane aspekty wiedzy dotyczącej strategii w profilaktyce 
młodzieżowej. 
Cel został zrealizowany poprzez oddziaływanie na różne obszary życia 
młodych ludzi w zakresie profilaktyki uzależnień: 
- ograniczenie korzystania z substancji psychoaktywnych,  
- poszerzenie wiedzy i ukazanie destrukcyjnego wpływu z ich korzystania, 
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- zmotywowanie młodzieży do utrzymania postawy wstrzemięźliwości od 
substancji psychoaktywnych,  
- ukazanie pozytywnego potencjału tkwiącego w młodych ludziach, ukazanie 
znaczenia asertywności i trening umiejętności asertywnych,  
- wzmacnianie czynników chroniących – więzi z rodzicami i innymi dorosłymi,  
- identyfikacja z własnym systemem wartości), profilaktyki przemocy 
(ukazanie zachowań agresywnych jako niedojrzałego sposobu radzenia sobie 
z emocjami),  
- wychowania ku miłości i odpowiedzialności (ukazanie postaw i działań, które 
zwiększą szansę przeżycia trwałej i wiernej miłości, podważenie obecnych 
w pop-kulturze szkodliwych mitów na temat miłości i seksualności) 
- profilaktyki ciąż nastolatek i profilaktyki HIV/AIDS (poszerzenie wiedzy na 
temat zakażeń przenoszonych drogą płciową i sposobów zapobiegania im, 
zwiększenie motywacji młodzieży do czekania z rozpoczęciem współżycia 
seksualnego do dorosłości i zawarcia związku małżeńskiego). 
Zadanie skierowane było do nastolatków w okresie dojrzewania, rodziców 
i nauczycieli z terenu powiatów: mieleckiego, dębickiego, rzeszowskiego 
i tarnobrzeskiego. Wzięło w nim udział 447 uczniów, 216 nauczycieli i 279 
rodziców. 

RAZEM 60 000,00 1263  

 
Tabela nr 10 Realizacja 3 celu szczegółowego p.n.: „Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna 
i zawodowa”  

Lp. 
Nazwa i adres 

organizacji 
Nazwa zadania 

Kwota 
wsparcia 

Liczba osób objętych 
wsparciem 

Efekty realizowanych zadań 

1. 

Przemyski Klub 
Sportu i Rekreacji 
Niewidomych 
i Słabowidzących 
„PODKARPACIE” 

ul. Batorego 22 
37-700 Przemyśl 
oraz 
Przemyskie 
Stowarzyszenie 
Przyjaciół Dobrego  
Wojaka Szwejka 

ul. Sanocka 19 
37-700 Przemyśl 
(Oferta wspólna) 

„W dobrym kierunku” 20 000,00 103 

Głównym celem zadania była profilaktyka wraz z elementami terapii 
uzależnień alkoholowych: dostarczenie informacji o szkodliwym działaniu 
alkoholu i zagrożeniach towarzyszących jego używaniu, wskazanie 
możliwości unikania tych zagrożeń przez aktywny sposób spędzania 
wolnego czasu oraz pokazanie społeczeństwu, że osoby niepełnosprawne – 
niewidome i słabowidzące, które są w dużym stopniu podatne na 
uzależnienia, wybierają aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym, m.in. 
prezentują swój artystyczny dorobek. Działaniami objęto 103 osoby. 
W ramach realizacji zadania zorganizowano: 
1. Wyjazdy warsztatowo-szkoleniowe (3 edycje), które obejmowały: 

- spotkania z terapeutą uzależnień (łącznie 3 godziny), na których 
poruszane były tematy z zakresu: definiowania alkoholizmu wraz 
z fazami uzależnienia oraz zapoznanie z chorobami nerwowymi i 
psychicznymi występującymi w przebiegu choroby alkoholowej, 
informacji o szkodliwości alkoholu, możliwych zagrożeń podczas jego 
używania  oraz wskazania możliwości spędzania wolnego czasu (np. 
poprzez zajęcia sportowe i rekreacyjne. Terapeuta przedstawił również 
różnice między używaniem a nadużywaniem alkoholu oraz poruszył 
problem współuzależnienia w rodzinie. 
- warsztaty kulturalne (rękodzieła artystycznego, wokalne, teatralne), 
przeprowadzono łącznie  114 godzin warsztatów. 



 18 

2. Wyjazd szkoleniowy połączony ze spektaklem słowno-muzycznym oraz 
wystawą prac (spektakl przygotowali uczestnicy warsztatów wokalnych 
i teatralnych, wystawę prac - uczestnicy warsztatów rękodzieła 
artystycznego). 

Rezultaty działań profilaktycznych: 
- nabycie świadomości znaczenia poprawnego funkcjonowania w zespole 
(integracja), 
- zwiększenie motywacji do osiągania lepszych wyników i osiągnięć, 
- uzyskanie wiedzy o przyczynach i zagrożeniach wynikających z używania 
środków uzależniających, 
- uzyskanie wiedzy na temat możliwości otrzymania pomocy, 
- wyrobienie nawyku dbania o własne zdrowie, 
- wzrost poczucia własnej wartości i znajomości swoich mocnych i słabych 
stron. 
Zadanie skierowane było do osób niepełnosprawnych (niewidomych 
i słabowidzących) oraz osób pełnosprawnych. Objęło swoim zasięgiem 
powiaty: grodzki Przemyśl, przemyski, jarosławski, przeworski, łańcucki 
i ropczycko-sędziszowski. Wzięło w nim udział 13 osób niepełnosprawnych 
i 90 osób pełnosprawnych. 

2. 

Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe 
„Wolność i Miłość” 
Diecezji 
Rzeszowskiej 

ul. Zamkowa 4 
35-032 Rzeszów 

„WSPIERANIE 
DZIAŁALNOŚCI 
ŚRODOWISK 
ABSTYNENCKICH” 

19 390,00 ok. 195 

Celem realizowanego zadania było promowanie trzeźwego stylu życia, 
uświadamianie szkodliwości nadużywania alkoholu oraz poprawy komfortu 
życiowego osób uzależnionych oraz członków rodzin, propagowanie 
organizowania różnych uroczystości okolicznościowych bez alkoholu. 
W ramach realizacji zadania przeprowadzono: 
1. Rekolekcje Trzeźwościowe (4-krotnie), podczas których uczestnicy brali 

udział w spotkaniach grupowych, we Mszy Św. Podczas rekolekcji była 
możliwość przystąpienia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. 

2. Trzeźwościowe Dni Skupienia (3-krotnie), podczas których uczestnicy 
mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami życiowymi 
(wychodzenie z nałogu, pomoc rodzinie, w której występuje problem 
alkoholowy). 

3. Dni Radości i Trzeźwości (2-krotnie) – ukazanie sposobu na wypoczynek 
bez alkoholu, integrację członków rodzin, odbyły się również mytingi AA. 

4. Wydawano gazetkę informacyjną (4 numery) o tematyce uzależnienia od 
alkoholu oraz form pomocy osobom z problemem alkoholowym i ich 
rodzinom oraz informatora na temat miejsc i instytucji udzielających 
pomocy w zakresie uzależnień. 

Dzięki realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 
- w zadaniu wzięło udział ok. 195 osób uzależnionych i członkowie ich 
rodzin, 
- ok. 112 osób przystąpiło do KWC i żyje w trzeźwości, 
- wydano 4800 egzemplarzy gazetki o tematyce uzależnień, 
- uczestnicy zadania zostali zachęceni do podjęcia pracy w kierunku wyjścia 
z nałogu i prowadzenia trzeźwego stylu życia, 
- osoby współuzależnione i członkowie rodzin uzyskali profesjonalną 
informację o możliwościach skorzystania z pomocy, 
- nastąpiła poprawa relacji między członkami rodzin z problemem 
alkoholowym,  
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- uczestnicy zostali zmotywowani do organizowania uroczystości 
okolicznościowych bez alkoholu. 
Zadanie skierowane było do mieszkańców województwa podkarpackiego, 
osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin (główne działania 
merytoryczne), jak również do wszystkich mieszkańców województwa 
podkarpackiego (gazetka o tematyce uzależnień i związanych z nimi 
problemach). Zasięg zadania obejmował powiaty: rzeszowski, strzyżowski 
i łańcucki. 

3. 

Parafia 
Rzymskokatolicka  
pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w 
Humniskach 

Humniska 851 
36-200 Brzozów 

VI Festyn Katolicki 
„Śpiewem i tańcem 
chwalmy Pana” 

15 000,00 ok. 800 

Celem realizacji zadania było wzmocnienie więzi rodzinnych 
i międzypokoleniowych poprzez udział w Festynie Katolickim i Przeglądzie 
Pieśni i Piosenek religijnych. Ponadto realizacja zadania miała na celu 
ukazanie modelu dobrej zabawy bez alkoholu, wsparcie grup 
trzeźwościowych, wsparcie dla osób zagrożonych marginalizacja społeczną 
i zaangażowanie ich w życie kulturalne, promowanie zdrowego stylu życia. 
W ramach zadania przeprowadzono festyn bezalkoholowy, w ramach którego 
zorganizowano: występy, konkursy, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. 
Adresatami zadania byli mieszkańcy (całe rodziny) powiatów: brzozowskiego, 

sanockiego i krośnieńskiego. W zadaniu wzięło udział ok. 800 osób. 

RAZEM 54 390,00 1 098  

 
b) tryb pozakonkursowy – zgodny z art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), 
 

W trybie pozakonkursowym w 2019 roku dofinansowaniem objęto 5 ofert. 
1. Uchwałą Nr 46/1167/19 z dnia 21.05.2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uznał za celową realizację  

zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie wolontariuszy i pracowników ośrodków pomocy społecznej w zakresie metod pracy 

środowiskowej z osobami i rodzinami zagrożonymi alkoholizmem oraz przemocą w rodzinie, przez Stowarzyszenie Dla Równości 

z Draganowej 

Tabela nr 11 Realizacja 1 celu szczegółowego p.n.: „Działania na rzecz promocji zdrowia”. 

Lp. 
Nazwa i adres 

organizacji 
Nazwa zadania 

Kwota 
wsparcia 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

1. 

Stowarzyszenie Dla 
Równości  

Draganowa 150 
38-453 Draganowa  

Szkolenie wolontariuszy 
i pracowników ośrodków 
pomocy społecznej 
w zakresie metod pracy 
środowiskowej z osobami 
i rodzinami zagrożonymi 
alkoholizmem oraz 
przemocą w rodzinie  

2 554,84 66 

Celem realizacji zadnia było zwiększenie kompetencji osób pracujących 
bezpośrednio z osobami dotkniętymi chorobą alkoholową, rodzinami takich 
osób oraz w środowiskach zagrożonych alkoholizmem. 
W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostało szkolenie wolontariuszy 
i ośrodków pomocy społecznej w zakresie metod pracy środowiskowej. 
W szkoleniu wzięło udział 66 osób (wolontariuszy oraz pracowników GOPS) 
z 4 powiatów województwa podkarpackiego: jasielskiego, krośnieńskiego, 
sanockiego i leżajskiego. 
Realizacja projektu przyczyniła się również do zacieśnienia współpracy 
pomiędzy stowarzyszeniami Beskidu Niskiego pracującymi na rzecz pomocy 
osobom uzależnionym od alkoholu i zagrożonym alkoholizmem, pomocy 
rodzinie, przeciwdziałania przemocy oraz pomocy charytatywnej. 

RAZEM 2 554,84 66  
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2. Uchwałą Nr 67/1788/19 z dnia 19.08.2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uznał za celową realizację  

zadania publicznego pod nazwą: „3 kroki ze Strzelcem do Wolności od Uzależnień” przez Towarzystwo Przyjaciół Związku 

Strzeleckiego „Strzelec” 

Tabela nr 12 Realizacja 1 celu szczegółowego p.n.: „Działania na rzecz promocji zdrowia”. 

Lp. 
Nazwa i adres 

organizacji 
Nazwa zadania 

Kwota 
wsparcia 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

1. 

Towarzystwo 
Przyjaciół Związku 
Strzeleckiego 
„Strzelec” 

ul. Jagiellońska 6 
35025 Rzeszów 

„3 kroki ze Strzelcem do 
Wolności od Uzależnień” 

9 200,00 254 

Celem realizowanego programu było propagowanie wśród młodych ludzi 
zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień, opartego na aktywnych 
sposobach spędzania wolnego czasu, poszukiwaniu wartości takich jak 
przyjaźń, szczęście, miłość, wolność, opartych na wartościach 
wspólnotowych. 
W ramach realizowano zadnia przeprowadzono: 
1. 3-dniowy rajd szlakiem Iranka Osmeckiego w Bieszczadach. 
2. 3-dniowe zawody w marszach na orientację. 
3. Zajęcia profilaktyczne w świetlicy, w ramach których zorganizowano 

prelekcję na temat uzależnień od alkoholu i innych środków 
psychoaktywnych połączona z zajęciami aktywizującymi uczestników, 
budującymi wspólnotę , grupę, zespół. 

W trakcie realizacji działań mocno podkreślano i propagowano wśród młodych 
ludzi zdrowy styl życia oparty na aktywnych sposobach spędzania wolnego 
czasu  
Zadanie skierowane było do młodzieży szkolnej z województwa 
podkarpackiego. W zadaniu wzięło udział 254 uczestników. 
edukacja młodych ludzi z zakresu profilaktyki zdrowotnej, promowania 
zdrowego stylu życia i promowanie prawidłowych wzorców zachowań. 

RAZEM 9 200,00 254  

 
3. Uchwałą Nr 73/1926/19  z dnia 10.09.2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uznał za celową realizację  

zadania publicznego pod nazwą: „Blok szkoleniowy UzależNIEnia/Umiejętności społeczne i relacje partnerskie” przez 

Podkarpacką Fundację Rozwoju Kultury 

Tabela nr 13 Realizacja 1 celu szczegółowego p.n.: „Działania na rzecz promocji zdrowia”. 

Lp. 
Nazwa i adres 

organizacji 
Nazwa zadania 

Kwota 
wsparcia 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

1. 

Podkarpacka 
Fundacja Rozwoju 
Kultury  
ul. 3 Maja 15, lok. 3 
38-500 Sanok 

„Blok szkoleniowy 
UzależNIEnia/Umiejętności 
społeczne i relacje 
partnerskie” 

2 560,00 10 

Celem zadania było szerzenie wiedzy i zwiększenie świadomości 
uczestników z zakresu zagrożeń powstających w wyniku uzależnień, 
przekazanie informacji o sposobach stosowania wczesnej interwencji oraz 
terapii osób uzależnionych, a także wiedzy, jak tworzyć i utrzymywać 
pozytywne relacje w rodzinie, otoczeniu czy grupie zawodowej. 
Zadanie polegało na realizacji 24 godzin dydaktycznych bloku 
szkoleniowego (dwóch szkoleń wzajemnie ze sobą powiązanych) pn. 
UzależNIEnia/Umiejętności społeczne i relacje partnerskie.  
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Zajęcia składały się z wykładów, dyskusji, warsztatów (w głównej mierze w 
zakresie komunikacji i budowania relacji partnerskich). 
Przedstawiona uczestnikom tematyka szkolenia spowodowała wzrost 
wiedzy i świadomości uczestników w zakresie sposobów reagowania na 
swoje słabe i mocne strony, jak komunikować się z innymi ludźmi oraz 
współpracować w grupie i przeciwstawiać się uzależnieniom, 
Zadanie było skierowane do mieszkańców powiatu sanockiego, wzięło w 
nim udział 10 osób. 

RAZEM 2 560,00 10  

 
4. Uchwałą Nr 102/2453/19  z dnia 3.12.2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uznał za celową realizację  

zadania publicznego pod nazwą: „Seminarium szkoleniowe dla policjantów Komend Miejskich i Powiatowych Policji woj. 

podkarpackiego z zakresu profilaktyki społecznej, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i innym patologiom społecznym” przez 

Stowarzyszenie Podkarpacki Klub Samorządności 

Tabela nr 14 Realizacja 1 celu szczegółowego p.n.: „Działania na rzecz promocji zdrowia”. 

Lp. 
Nazwa i adres 

organizacji 
Nazwa zadania 

Kwota 
wsparcia 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

1. 

Podkarpacki Klub 
Samorządności  
ul. Warszawska 5/7 
35-959 Rzeszów 

„Seminarium 
szkoleniowe dla 
policjantów Komend 
Miejskich i 
Powiatowych Policji 
woj. podkarpackiego z 
zakresu profilaktyki 
społecznej, 
przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi i innym 
patologiom 
społecznym” 

8 000,00 30 

Głównym celem zrealizowanego zadania było podniesienie kompetencji 
policjantów Komend Miejskich i Powiatowych Policji z terenu woj. 
podkarpackiego pracujących na co dzień bezpośrednio z osobami dotkniętymi 
chorobą alkoholową, rodzinami takich osób oraz w środowiskach zagrożonych 
patologią. Wypracowanie i wdrażanie działań zapobiegawczych, 
zmierzających do ograniczenia patologii społecznych i innych zjawisk 
kryminogennych. 
W ramach zadania przeprowadzono 2-dniowe szkolenie, obejmujące 
następujące bloki tematyczne: 
1. Działania profilaktyczne podkarpackiej Policji. 
2. Organizacja debat na terenie garnizonu podkarpackiego w obszarze 

patologii społecznych. 
3. Kierunki działalności profilaktycznej policji w obszarze patologii 

społecznych. 
4. Zjawisko przemocy w rodzinie a alkoholizm. 
5. Skala zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu w świetle danych 

z Krajowej Mapy Zagrożeń. 
6. Zmiany w funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 
W realizacji zadania wzięło udział 30 uczestników, które podniosły swoje 
kompetencje. 

RAZEM 8 000,00 30  

 
 

5. Uchwałą Nr 65/1700/19 z dnia 07.08.2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uznał za celową realizację  

zadania publicznego pod nazwą: „Wyjazd profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży do ośrodka wypoczynkowego VIVA 

w Jantarze” przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej 
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Tabela nr 15 Realizacja 3 celu szczegółowego p.n.: „Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna 
i zawodowa”. 

Lp. 
Nazwa i adres 

organizacji 
Nazwa zadania 

Kwota 
wsparcia 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

1. 

Katolickie 
Stowarzyszenie 
Młodzieży  
Diecezji 
Rzeszowskiej 
ul. Dębicka 62 
35-503 Rzeszów 
 

Wyjazd profilaktyczno-
edukacyjny dla dzieci i 
młodzieży do ośrodka 
wypoczynkowego 
„VIVA” w Jantarze 

10 000,00 48 

Zadanie miało na celu wspieranie działań edukacyjnych i informacyjnych 
wśród dzieci i młodzieży w obszarze problematyki związanej z nadużywaniem 
alkoholu oraz integracja grup młodzieżowych poprzez wspólnie spędzony 
czas. 
W ramach realizacji zadania odbył się 9-dniowy wyjazd profilaktyczno-
edukacyjny grup młodzieżowych, w czasie którego przeprowadzono program 
zajęć profilaktycznych – 4 prelekcje, praca w grupach (pogadanka, projekcja 
filmu na temat uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz promującego zdrowy 
styl życia). Ponadto odbywały się wycieczki krajoznawcze, zajęcia 
świetlicowe, sportowe, zabawy na świeżym powietrzu.  
Realizacja zadania przyczyniła się do integracji młodzieży, co umożliwiło 
budowanie wspólnoty i nawiązanie nowych kontaktów koleżeńskich. 
Prowadzona w trakcie realizacji zadania edukacja w zakresie profilaktyki 
uzależnień wzbudziła świadomość dzieci i młodzieży w tym zakresie. 
Uczestnicy, poprzez pracę w grupach i udział w zajęciach warsztatowych, 
dowiedzieli się, jak mówić nie, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach 
mających związek z używaniem środków psychoaktywnych. 
Zadanie skierowane było do ludzi młodych, pochodzących ze środowisk 
zagrożonych patologią wiązaną z nadużywaniem alkoholu w gronie rodziny lub 
znajomych. W realizacji uczestniczyło 48 osób. 

RAZEM 10 000,00 48  

 
Ad 2. Współpraca  z jednostkami administracji publicznej: 
 

 Uchwała Nr 30/759/19  Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie uznania za celową 
współpracę z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Rzeszowie w zakresie profilaktyki uzależnień w 2019 r. 
(13 000,00 zł; Porozumienie - umowa nr 40/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r.) 
Tabela nr 16 

 Rodzaj zadania 
Kwota 

(zł) 

a 
Wojewódzki Konkurs Plastyczny  pod nazwą „Zawsze Razem” dla dzieci  kl. I-III szkół 
podstawowych – koszty zakupu nagród dla zwycięzców  

1 000,00 zł 

b 
X Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach” 
skierowany do młodzieży klas 7-8 szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół 
ponadgimnazjalnych – koszt zakupu nagród dla młodzieży 

8 000,00 zł 

c 
Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Porozmawiajmy o uzależnieniach i AIDS” dla młodzieży 
starszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych  

4 000,00 zł 

Suma 13  000,00 zł 
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 Uchwała Nr 30/788/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie uznania za celową 
współpracę z Wojewódzką Komendą Policji w Rzeszowie w zakresie profilaktyki uzależnień w 2019 r. 
(17 000,00 zł, Porozumienie -  umowa nr 67/2019 z dnia 15 maja 2019 r.) 

Tabela nr 17 

 Rodzaj zadania 
Kwota 

(zł) 

a 
finał działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pn. „Konkurs plastyczny dla dzieci i 
młodzieży Bezpieczne Wakacje 2019”- koszt zakupu nagród dla zwycięzców 

5 000 zł 

b 
finał działań profilaktycznych dla młodzieży pn. „Wojewódzki konkurs na profilaktyczny spot 
filmowy”- koszty zakupu nagród dla zwycięzców 

5 000 zł 

c 

działania prewencyjne z zakresu profilaktyki alkoholowej pod nazwą „Alkohol – ograniczona 
dostępność”- koszty zakupu materiałów informacyjno – edukacyjnych  

500 zł 

Realizacji zadania „Alkohol – ograniczona dostępność” polegała na kontroli miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ujawnianiu przypadków 
spożywania alkoholu w sklepie i w jego najbliższym otoczeniu.  

d 
działania informacyjno – edukacyjne wśród społeczności lokalnych dotyczących problematyki 
alkoholizmu i narkomanii - koszty zakupu materiałów informacyjno – edukacyjnych  

1 500 zł 

e 
Działania z zakresu bezpieczeństwa osób starszych – organizacja konferencji profilaktyczno-
szkoleniowej (catering i materiały edukacyjne) 

3 000,00 
2 000,00 

Suma 17 000 zł 

 

Podsumowanie 

Na realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020 w 2019 r. 
zaplanowano w budżecie do wykorzystania środki w wysokości: 357 800,00 zł.  
Ostatecznie w 2019 r. z ww. kwoty wykorzystano: 309 380,41 zł tj. 86,47% planu. 
Przyczyny niewykonania planu wydatków: 
1. Oszczędność poczyniona w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert - Uchwałą Nr 21/493/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie  z dnia 5 lutego 2019 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych określonych 
w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020 kwota pozostała 60,00 zł, 
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2. Zwroty niewykorzystanych kwot dotacji przez dofinansowane podmioty (kwota: 2 218,33 zł). 
3. Oszczędności poczynione przy realizacji porozumień z jednostkami administracji publicznej (kwota: 656,10 zł). 
4. Mała liczba ofert złożonych w trybie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) – tryb pozakonkursowy, na których dofinansowanie zabezpieczono środki w budżecie. 
5. Zabezpieczenie w budżecie środków finansowych  z przeznaczeniem na dofinansowanie w  2020 r. pierwszego wyposażenia 

nowoutworzonych na terenie Województwa Podkarpackiego Centrów Integracji Społecznej 
 

Niewykorzystane w 2019 r. środki finansowe pochodzące z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi 
o zawartości alkoholu do 18 %  oraz opłat za wydawanie innych decyzji, wynikających z ustawy z dnia 26 października  1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zwiększają budżet na 2020 r., a wydatkować je można jedynie na działania związane 
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie. 

 

W 2019 r. realizowano zadania w obrębie wszystkich celów szczegółowych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020. 

Tabela nr 18 

Liczba organizacji, które 
otrzymały dofinansowanie w 
ramach otwartego konkursu 
ofert na realizację Programu 

Plan na 2019 r. Wykonanie w 2019 r.1  

środki finansowe  
z budżetu 

województwa 

Środki 
finansowe z 

innych źródeł, 
PFRON 

środki 
finansowe  z 

budżetu 
województwa 

Środki 
finansowe z 

innych źródeł 
PFRON 

Uwagi2 

13 327 800,00 0,00  247 721,67 0,00  - 

Liczba organizacji, które 
otrzymały dofinansowanie w 

trybie pozakonkursowym 
    - 

5 - 0,00  32 314,84 0,00  - 

Liczba podmiotów, z którymi 
prowadzono współpracę w 

zakresie profilaktyki 
uzależnień 

    - 

2 30 000,00 0,00 29 343,90 0,00 - 
1 stan na dzień 31.12.2019 r. 
2 np. liczba organizacji, które zrezygnowały z przyznanej dotacji, i inne 
 

W 2019 roku przeprowadzono 1 kontrolę planowa problemową w podmiotach realizujących zadania publiczne w ramach Wojewódzkiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W efekcie przeprowadzonego postępowania kontrolnego nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

Załącznik Nr 3 

Raport z wykonania w 2019 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020. 
 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2019 roku, poz.852, z późn. zm.), określiła polski system 
przeciwdziałania narkomanii, a także zadania i podmioty zobowiązane do ich realizacji w ramach systemu. Zgodnie z ww. ustawą przeciwdziałanie 
narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej,                            
a w szczególność poprzez: działalność wychowawczą; edukacyjną; informacyjną i profilaktyczną; leczenie, rehabilitację i reintegrację osób 
uzależnionych; ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych; nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii; 
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zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do 
narkomanii oraz nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić do narkomanii.  

 

Zgodnie z zapisami art. 9 ust  1 ww. ustawy Organ wykonawczy samorządu województwa: 
• opracowuje projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, biorąc pod uwagę cele operacyjne dotyczące 

przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Wojewódzki Program stanowi część strategii wojewódzkiej 
w zakresie polityki społecznej; 

• odpowiada za przygotowanie projektu Wojewódzkiego Programu i jego realizację oraz koordynację;  
• udziela pomocy merytorycznej podmiotom realizującym zadania objęte Wojewódzkim Programem; 
• współdziała z innymi organami administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 

 

Art. 9 pkt. 7 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii określa ponadto przewidziane do wykonania w ramach Programu 
zadania Eksperta Wojewódzkiego do spraw informacji o narkotykach i narkomanii. 

Uchwałą nr XXXVI/640/17 z dnia 24  kwietnia 2017 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął do realizacji Wojewódzki 
Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020.  
 

W programie określono cel główny, którym jest: ograniczenie używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 
zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych na terenie 
województwa podkarpackiego. 
 

Program określa też cel operacyjny (Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, 
uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi) oraz 5 celów szczegółowych: 

• Cel 1.  Wspieranie działań edukacyjnych i informacyjnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w obszarze problematyki związanej 
z używaniem środków odurzających, substancji psychoaktywnych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, 

• Cel 2.  Wspieranie rozwoju kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, 
• Cel 3.  Wsparcie działań profilaktycznych, 
• Cel 4.  Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna, 
• Cel 5. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nsp oraz 

postaw społecznych i reakcji instytucjonalnych, 
którym przypisano odpowiednie zadania mające doprowadzić do realizacji przyjętych założeń.  
Zarówno cel operacyjny jak i cele szczegółowe oraz zadania określone do realizacji w Programie są obligatoryjne i wynikają z założeń 
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020, a w szczególności wchodzącego w jego skład Krajowego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii. 

Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii Zarząd Województwa Podkarpackiego realizuje poprzez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Rzeszowie oraz Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Podkarpackiego. 

Wykonanie 
Na realizację działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii zaplanowano w 2019r. do wykorzystania środki w wysokości 150 001,00 zł. w tym 
na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020 w 2019 r. środki w wysokości:  150 000,00 zł.  
Osiąganie założonego celu głównego Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020  odbywało się w 2019 r. przez 
udzielanie dotacji celowych dla podmiotów wymienionych w  art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) w ramach otwartych konkursów ofert. 
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Dotacji udzielano na podstawie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Uchwałą Nr 21/490/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego 
w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”- na kwotę: 
150 000,00 zł.  

 

Na konkurs wpłynęło 16 ofert, wszystkie spełniały wymogi formalne.  
Ocenie merytorycznej poddanych zostało 16 ofert spełniających wymogi formalne. 
Ostatecznie Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr 41/1050/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. wsparciem objęto 8 ofert 
na kwotę   144 965,00 zł. 
 

 
Tabela nr 19  Realizację zadań w obszarze celu szczegółowego nr 1: „Wspieranie działań edukacyjnych i informacyjnych wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych w obszarze problematyki związanej z używaniem środków odurzających, substancji 
psychoaktywnych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych”. 

 

 

LP. 
Nazwa i adres 

organizacji 
Nazwa zadania 

Kwota 
wsparcia 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

1. 

Ruch Apostolstwa 
Młodzieży Archidiecezji 
Przemyskiej 

ul. Fredry 5/7 
37 – 700 Przemyśl 

„Narkotyki! Zażywasz – 
przegrywasz!” 

20 000,00 610 

Zadanie  dotyczyło przeprowadzenia działań edukacyjno – informacyjnych 

w celu zwiększenia wiedzy wśród dzieci i ludzi młodych (w wieku 10 – 25 

lat) z województwa podkarpackiego na temat szkodliwych skutków 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych oraz 

substancji zastępczych. 

W ramach zadania zrealizowano: 

- 22 konferencje, 6 warsztatów, 3 treningi, 3 ćwiczenia z pedagogiki 

zabawy, udzielono wsparcia poprzez indywidualne rozmowy.  

W wyniku realizacji zadania u uczestników m.in. zwiększył się poziom 

wiedzy na temat istoty problemu spożywania  i uzależnienia od środków 

odurzających, psychoaktywnych i innych środków zastępczych oraz 

poziom wiedzy na temat uzyskania pomocy w sytuacji pojawienia się 

problemu uzależnienia.   

Adresatami zadania były dzieci  i młodzież w wieku 20-25 lat pochodząca 

z całego obszaru województwa podkarpackiego (610 osób) – uczestnicy 

turnusów wakacyjnych RAM które odbyły się w Ustrzykach Górnych, w 

Wybrzeżu k. Dubiecka oraz Przemyślu). 

W ramach zadania ponadto: wykonano czynności mające na celu 

promocję działań samopomocowych, podjęto działania mające na celu 

promocję życia wolnego od nałogów, podniesiono poziom wiedzy 

uczestników na temat możliwości uzyskania pomocy przez osoby 

borykające się z problemem uzależnień, zaangażowano młodzież do 

działań profilaktycznych.  

2. 
Stowarzyszenie Aktywna 
Gorliczyna 

Gorliczyna 176 
ODPORNI 15 865,00 417 

Celem zadania publicznego był wzrost świadomości społecznej w 

obszarze problematyki związanej z używaniem środków oburzających, 
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37 – 200 Przeworsk 
 

oraz 
 

Akademia Innowacji 
Społecznych 

Bieganów 72A 
96 – 316 Międzyborów 
 

(oferta wspólna) 

substancji psychoaktywnych, środków zastępczych i nowych substancji 

psychoaktywnych poprzez organizacje różnorodnych działań 

edukacyjnych i informacyjnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.  

W ramach realizacji zadania zorganizowano :  

- piknik edukacyjny „Odurzeni pozytywną energią”  w ramach którego 

odbyły się: prelekcje edukacyjne na temat skutków oddziaływania 

narkotyków na organizm człowieka, występy taneczne, konkursy i zabawy 

z programem edukacyjnym, rodzinne konkursy na temat wiedzy 

dotyczącej uzależnień. Podczas pikniku działał punkt informacyjno – 

konsultacyjny z możliwością konsultacji indywidualnych u 

psychoterapeutów. 

- zajęcia warsztatowe wraz z programem profilaktycznym w szkołach na 

terenie dwóch gmin - w  8 klasach szkół podstawowych, 

- zorganizowano 2 happeningi edukacyjne w ramach których policjanci 

wraz z dziećmi i ich opiekunami przeprowadzili 3 godzinną akcję 

promującą trzeźwą jazdę, która odbyła się na drogach wojewódzkich w 

Nowosielcach i Łańcucie, 

- prelekcje na wywiadówkach dla rodziców wraz z dyżurami 

konsultacyjnymi w gminie Przeworsk i mieście Łańcut (5 prelekcji) 

Dzięki zrealizowanemu zadaniu nastąpił m.in. wzrost świadomości 

społecznej uczestników zadania w obszarze problematyki związanej z 

używaniem od środków odurzających, wzrost umiejętności intra – i 

interpersonalnych wśród uczniów w zakresie przeciwstawiania się 

naciskom grupy i zachowań asertywnych związanych z tematem używania 

środków odurzających, wzrósł poziom merytorycznej wiedzy na temat 

szkodliwości działania substancji psychoaktywnych.  

3. 

Podkarpackie 
Stowarzyszenie dla 
Aktywnych Rodzin  

ul. Starzyńskiego 24/5 
35 – 508 Rzeszów 

„Cena alkoholu” – gra 
edukacyjna dla dzieci i 
młodzieży 

0 0 

Pismem z dnia 10.06.2019r. podmiot zrezygnował z przyjęcia dotacji w 

wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania pt. „Cena alkoholu” – gra 

edukacyjna dla dzieci i młodzieży 

RAZEM 35 865,00 1027  

 
Tabela nr 20 Realizację zadań w obszarze celu szczegółowego nr 2: „Wspieranie rozwoju kadr uczestniczących w realizacji zadań 

z zakresu przeciwdziałania narkomanii”. 
 

LP. 
Nazwa i adres 

organizacji 
Nazwa zadania 

Kwota 
wsparcia 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

1. 

Jarosławskie 
Stowarzyszenie Oświaty  
i Promocji Zdrowia 

ul. Rynek 13a 
37 – 500 Jarosław 

„Substancje 
psychoaktywne –trend czy 
zagrożenie” 

11 000,00 559 

 

Zadanie dotyczyło organizacji  4 konferencji szkoleniowych (w Sanoku, 

Przemyślu, Dębicy i Rzeszowie) o charakterze interdyscyplinarnym dla: 

pedagogów, psychologów i nauczycieli pracujących i spotykających się w 

swojej pracy z problematyką używania środków odurzających przez swoich 
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wychowanków lub uczniów, ale również przedstawiciele ośrodków pomocy 

społecznej, poradni psychologiczno – pedagogicznych, policjanci 

i strażnicy miejscy. Zakres tematyczny konferencji obejmował zagadnienia 

dotyczące substancji psychoaktywnych w różnych aspektach: 

profilaktycznym, medycznym, edukacyjnym, prawnym.  Konferencje miały 

na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat skali zagrożeń 

związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, rozpoznawania 

sygnałów ostrzegawczych potwierdzających kontakt z substancjami 

psychoaktywnymi, problematyki zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS.  

W sumie udział w konferencjach wzięło 559 osób z terenu województwa 

podkarpackiego. 

Konferencje spełniły zakładany cel – pozwoliły na poznanie 

i przeanalizowanie specyfiki i skali zjawiska, stały się dla uczestników forum 

wymiany różnych metod walki z obrotem środkami psychoaktywnymi. 

Uświadomiły również uczestnikom, że wraz ze zmianami tzw. „sceny 

substancji psychoaktywnych” powinniśmy zmieniać i modyfikować sposoby 

przeciwdziałania temu zjawisku. 

 
 

RAZEM 11 000,00 559  

 
Tabela nr 21 Realizację zadań w obszarze celu szczegółowego nr 3: „Wsparcie działań profilaktycznych”. 
 

LP. 
Nazwa i adres 

organizacji 
Nazwa zadania 

Kwota 
wsparcia 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

1. 

Fundacja na Rzecz 
Psychoprofilaktyki 
Społecznej PRO-FIL 

ul. Unii Lubelskiej 6/8 
35-016 Rzeszów 

„W uzależnienia nie 
wpadamy na zdrowy styl 
życia stawiamy!” –II edycja. 
Program profilaktyki 
uzależnień wśród dzieci i 
młodzieży 

19 700,00 1282 

W ramach realizowanego zadania publicznego zostały przeprowadzone 

warsztaty profilaktyczne pn. „ W uzależnienie nie wpadamy na zdrowy styl 

życia stawiamy!” (320 godz. dydaktycznych) należące do tzw. profilaktyki 

uniwersalnej (pierwszorzędowej) wśród uczniów uczęszczających do klas 

IV – VIII szkoły podstawowej na terenie 20 szkół z powiatów: łańcuckiego, 

leżajskiego, strzyżowskiego, ropczycko – sędziszowskiego.  

Ponadto wsparciem objęci zostali także wychowawcy zespołów 

klasowych biorących udział w warsztatach, którzy wzięli udział 

w indywidualnych konsultacjach mających na celu omówienie oraz 

wyciągnięcie wniosków po przeprowadzonych warsztatach oraz 

wypracowaniu strategii prowadzenia oddziaływań wychowawczo – 

profilaktycznych oraz właściwego udzielania wsparcia dzieciom. 

Na terenie każdej ze szkół biorących udział w zadaniu zrealizowano także 

kampanie edukacyjną – profilaktyczną. 

W sumie w ramach realizowanego zadania wsparciem objęto 1202 

uczniów oraz 80 wychowawców 20 szkół z powiatów województwa 

podkarpackiego. 
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Osiągnięte rezultaty realizacji zadania to m.in.: 

 wzrost wiedzy i rozwój umiejętności uczniów szkół podstawowych            

i wychowawców biorących udział w realizacji zadania z zakresu 

organizacji czasu wolnego, promocji zdrowia i aktywnego stylu życia 

oraz profilaktyki uzależnień, 

 podniesienie poziomu wiedzy uczniów biorących udział w realizacji 

zadania na temat symptomów i mechanizmów uzależnień od 

substancji psychoaktywnych, 

 podniesienie świadomości wychowawców biorących udział w realizacji 

zadania nt. metody pracy w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego 

z dziećmi i młodzieżą,  

 podniesienie kompetencji wychowawców biorących udział 

w konsultacjach indywidualnych w zakresie pracy z wychowankami 

oraz w zakresie wspierania i monitorowania rozwoju dzieci i młodzieży, 

 kreowanie zdrowego stylu życia oraz rozwój kompetencji społecznych 

i interpersonalnych wśród uczniów.   
 

2. 

Fundacja Centrum Działań 
Profilaktycznych 

ul. Kościuszki 39 a 
32 – 020 Wieliczka  

Rekomendowany Program 
Szkolna Interwencja 
Profilaktyczna 

18 400,00 310  

Celem realizacji zadania była skuteczna implementacja Programu 

Szkolna Interwencja Profilaktyczna w placówkach szkolnych, które 

wyraziły potrzebę i chęć ograniczenia zachowań ryzykownych uczniów w 

związku z używaniem alkoholu przez młodzież oraz redukowania szkód 

związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Ww. program 

umieszczony jest w Bazie Programów Rekomendowanych. W ramach 

działania przeszkoleni zostali nauczyciele z 12 szkół województwa 

podkarpackiego. Realizacja programu składa się z 2 etapów: 

- 4 – godzinne szkolenie dla rady pedagogicznej  podczas którego 

przekazana została wiedza na temat substancji psychoaktywnych, 

podstawy prawne interwencji profilaktycznej oraz zostali wyłonieni 

nauczyciele do prowadzenia działań interwencyjnych w swoich 

placówkach, 

- 12-godzinne szkolenie dla wybranych nauczycieli podczas którego, 

przygotowano nauczycieli do prowadzenia rozmów interwencyjnych z 

uczniami i rodzicami oraz sporządzania kontraktu dla ucznia we 

współpracy z rodzicami.  

Dzięki realizacji zadania: 

- nastąpiła skuteczna implementacja Programu Szkolna Interwencja 

Profilaktyczna, 

- ograniczono ryzyko używania substancji psychoaktywnych przez 

uczniów oraz podniesiono kompetencje kadry pedagogicznej w zakresie 

wczesnego diagnozowania i sprawnego reagowania na zachowania 

ryzykowne uczniów, 

- zwiększono umiejętności nauczycieli w zakresie podejmowania 

interwencji ukierunkowanej na udzielenie uczniowi oraz jego rodzicom 
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wsparcia i pomocy w rozwiązaniu problemu, jakim jest używani substancji 

psychoaktywnych, 

 - opracowano spójny system działań wobec uczniów sięgających po 

substancje psychoaktywne i zasady konsekwentnego stosowania 

interwencji w przypadku każdego ucznia łamiącego obowiązujące w 

szkole zasady. 

3. 

„PASIEKA” – FUNDACJA 
ROZWOJU I WSPARCIA 

Pl. Kilińskiego 2 
35 – 005 Rzeszów 

Profilaktyczny program 
psychoedukacyjny  
z zakresu narkomanii 
adresowany do młodzieży 

20 000,00 875 

W ramach realizowanego zadania publicznego przeprowadzono: 

- cykl warsztatów prawnych (70 godz.) i warsztatów z psychologiem / 

psychoterapeutą  (70 godz.), które na celu miały  uświadomienie młodzieży 

prawnych skutków zażywania narkotyków oraz konsekwencji 

psychologicznych i społecznych, 

- opracowano i rozdystrybuowano broszury informacyjne, w których 

zawarto najistotniejsze kwestie związane z zagrożeniami płynącymi  

z zażywania narkotyków, skutków prawnych, konsekwencji 

psychologocznych i społecznych,  oraz wskazano miejsca udzielające 

profesjonalnej pomocy w tej kwestii (nakład 510 szt.), 

- zorganizowano i przeprowadzono konkurs w oparciu o wiedzę zdobytą na 

szkoleniach prawnych.   

Łącznie projektem objęto 875 osób z terenu powiatu: rzeszowskiego, 

łańcuckiego i przeworskiego, sanockiego, brzozowskiego  

W efekcie realizacji zadania uczestnicy m.in: 

 nabyli wiedzę i umiejętności o sposobach unikania kontaktów 

z narkotykami oraz sposobów odmawiania ich zażycia w grupach 

rówieśników, 

 nabyli podstawowe informacje o skutkach zażywania narkotyków – 

prawnych i psychologicznych, 

 zostali zaktywowania w kwestii poszukiwań wiedzy oraz jej utrwalenia 

w zakresie konsekwencji zażywania narkotyków, 
 

4. 

Stowarzyszenie 
„RÓWNOWAGA” 

ul. M. Dąbrowskiej 3 
37 – 450 Stalowa Wola 

Kompendium Rodzica i 
Dziecka na bis 

20 000,00 227 

 

Celem projektu było wsparcie działań profilaktycznych oraz zmiana postaw 

wychowawczych rodziców, na postawy zapobiegające (zmniejszające) 

zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży (m.in. zachowania agresywne, 

używanie substancji psychoaktywnych, przedwczesna inicjacja seksualna). 

W ramach zadania zostały przeprowadzone: 

- warsztaty profilaktyczne dla  młodzieży (3 szkoły – 180 uczniów), 

- warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców” (18 osób – 2 edycje) 

- dwudniowy wyjazdowy trening psychorozwojowy połączony z elementami 

surviwalu i turystyki dla 14 osób (młodzież), 

- indywidualne konsultacje ze specjalistą psychoterapii uzależnień – 8 

godzin dla 8 osób 

- indywidualne konsultacje z psychologiem – 7 godzin dla 7 osób 

W projekcie wzięło udział 227 osób z powiatu stalowowolskiego, 

niżańskiego i tarnobrzeskiego. 
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W efekcie realizacji zadania m.in.: 

- wzmocniły się umiejętności wychowawcze, wzrosła sprawczość i 

skuteczność wychowawcza u 18 osób, które ukończyły zajęcia „Szkoła dla 

rodziców i wychowawców”, 

- młodzież nabyła umiejętności rozpoznawania i nazywania potrzeb 

emocjonalnych, rozpoznawania sytuacji szczególnego zagrożenia 

wejściem w kontakt z narkotykami i dopalaczami, konstruktywnego 

radzenia sobie sytuacjach stresowych,  

- młodzież, rodzice oraz wychowawcy poznali destruktywną dynamikę 

uzależnienia i jego skutków oraz konsekwencje prawne używania i 

posiadania narkotyków, 

- rodzice i wychowawcy poprawili swoje relacje z dziećmi i podopiecznymi, 

- nastąpiło wzmocnienie więzi rodzinnych, 

- nastąpiła zmiana zachowań uległych na asertywne, nastąpiło 

uregulowanie obrazu własnej osoby, zwiększyła się świadomość jak 

prowadzić zdrowy styl życia, 

- nastąpiła zmiana przekonań młodzieży o środkach psychoaktywnych. 
 

RAZEM 78 100,00 2 694  

 
W 2019 r. nie wpłynęła do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie żadna oferty na realizację zadań określonych 

w obszarze celów szczegółowych nr: 4 i 5. 
Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020 jest monitorowana przez Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Rzeszowie corocznie poprzez analizę sprawozdań złożonych przez podmioty realizujące zadania określone w Programie. 

 
Podsumowanie 

Łącznie w 2019 r. roku z zaplanowanych do wykorzystania na działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii środków w wysokości: 
150 001,00 zł  wydano: 124 565,61 zł, tj. 83,04% w tym na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 
2020 z planowanej kwoty 150.000,00 zł wydano 124 565,00 zł, tj. 83,04%. 
W ramach § dokonano ponadto zwrotu nadpłaty 0,62 zł tytułem niewykorzystanej kwoty dotacji dla Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich, 
umowa nr 148/2018 z dnia 7.06.2018r. 

Przyczyny niewykonania planu wydatków: 
1. Oszczędność poczyniona w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert – Uchwałą Nr  21/490/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa 
Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 
– 2020”– kotwa pozostała 5 035,00 zł, 

2. Odstąpienia od podpisania umowy o realizację zadania publicznego przez Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin z Rzeszowa 
(kwota: 20 000,00 zł),  
/Pismem z dnia 10.06.2019r. podmiot zrezygnował z przyjęcia dotacji w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania pt. „Cena alkoholu” – 
gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży/, 
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3. Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji przez dofinansowany podmiot (Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej - kwota: 400,01 
zł). 

Niewykorzystane w 2019 r. środki finansowe pochodzące z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi 
o zawartości alkoholu do 18 %  oraz opłat za wydawanie innych decyzji, wynikających z ustawy z dnia 26 października  1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zwiększają budżet na 2020 r., a wydatkować je można jedynie na działania związane 
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie. 
 

Tabela nr 22 

Liczba organizacji, które 
otrzymały dofinansowanie w 
ramach otwartego konkursu 
ofert na realizację Programu 

Plan na 2019 r. Wykonanie w 2019 r.1  

środki 
finansowe  z 

budżetu 
województwa 

Środki finansowe z 
innych źródeł, 

PFRON 

środki 
finansowe  z 

budżetu 
województwa 

Środki 
finansowe z 

innych źródeł 
PFRON 

Uwagi2 

7 150 001,00  0,00  124 565,61  0,00  1 

Liczba organizacji, które 
otrzymały dofinansowanie w 

trybie pozakonkursowym 
- - - - - 

0 0 0 0 0  

Inne 
- 

 

 

- - - - - 

1 stan na dzień 31.12.2019r. 
2 np. liczba organizacji, które zrezygnowały z przyznanej dotacji, i inne 

Informacja z realizacji zadań Eksperta Wojewódzkiego do spraw informacji  o narkotykach i narkomanii w 2019 r.  

(zgodnie z informacjami przekazanymi przez Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie pismem znak: OZ-II.9070.3.2020.GG z dnia 23.01.2020 r.)  

Sprawozdanie z realizacji zadań eksperta obejmuje:                                                        
I.    Używanie substancji psychoaktywnych w województwie podkarpackim,                           
II.  Leczenie uzależnionych,                                                                                                 
III.  Ograniczenie podaży narkotyków,                                                                                     
IV.  Zakażenia wirusem HIV i zachorowania na AIDS w kontekście używania substancji psychoaktywnych, 
V.   Sprawozdawczość  z realizacji gminnych programów przeciwdziałania narkomanii oraz wojewódzkiego programu przeciwdziałania 

narkomanii, 
VI.  Raporty, programy, 
VII.  Udostępnianie publikacji, 
VIII.  Wnioski i rekomendacje. 
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I. Używanie substancji psychoaktywnych w województwie podkarpackim 
         Badania socjologiczne używania przez młodzież szkolną narkotyków na terenie województwa podkarpackiego ESPAD zostały 
przeprowadzone w 2007 r. i 2011 r. Obecnie trwają prace nad raportem z badania ankietowego przeprowadzonego przez ROPS w Rzeszowie 
w 2018 roku.  
II. Leczenie uzależnionych                                                                                                                         
         Wartość podpisanych kontraktów w województwie podkarpackim w 2018 r. przez 26 podmioty lecznicze z Podkarpackim Oddziałem 
Wojewódzkim NFZ w Rzeszowie na zakup świadczeń na leczenie i rehabilitację uzależnionych od alkoholu oraz na leczenie i rehabilitację 
uzależnionych od środków psychoaktywnych wynosiła łącznie 31 413 328 zł (2017 r. - 26 736 479 zł).   
Świadczenia medyczne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych zostały zilustrowane w  tabeli 23 zgodnie z międzynarodową  
klasyfikacją kodów chorób: 
F 11 - zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów, 
F 12 - zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli,    
F 13 - zaburzenia   psychiczne  i  zaburzenia  zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspokajających, 
F 14 - zaburzenia   psychiczne   i   zaburzenia   zachowania   spowodowane   używaniem kokainy,    
F 15 - zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych niż kokaina środków pobudzających, w tym kofeiny, 
F 16 - zaburzenia   psychiczne   i   zaburzenia   zachowania   spowodowane   używaniem halucynogenów, 
F 17 - zaburzenia  psychiczne  i  zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu, 
F 18 - zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane  odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi,   
F 19 - zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane przemiennym przyjmowaniem środków wymienionych  (F 10 - F 18) i innych środków 

psychoaktywnych. 
(Z powyższego zestawienia kodów leczonych z uzależnień wyłączono F10 – zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane 
używaniem alkoholu oraz F 17 – zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu, ponieważ w przyjętej definicji 
„narkotyków” nie uwzględniono niniejszych substancji psychoaktywnych. W związku z tym w analizie pacjentów leczonych z uzależnień 
pominięto osoby uzależnione od alkoholu i tytoniu). 
 
 

Tabela nr 23. Liczba  pacjentów  leczonych ambulatoryjnie i stacjonarnie z  powodu  uzależnień od substancji 
psychoaktywnych w województwie podkarpackim w 2018 r.  

Rok Kody 
lek. 

Grupy  wiekowe  w  latach Osoby 
leczone 
po raz 

pierwszy 

Płeć 

 
0-18  

 
19-29 

 
30-64 

 
65         
i 

więcej 

Ogólna 
liczba 
kobiet 

 

Ogólna 
liczba 

mężczyzn 

2018 

F11 1 19 37 3 12 

282 1233 

F12 27 42 32 2 59 
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F13 1 19 266 48 60 

F14 - 1 2 - 1 

F15 1 13 6 - 1 

F16 - 1 2 - 8 

F18 - 11 18 - 1 

F19 82 391 463 26 426 

Ogólna  liczba  osób  leczonych  w  2018 r. : 1515 
Źródło: Grzegorz Gościński, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Zestawienie  zawierające  podmioty  lecznictwa  ambulatoryjnego  
i  stacjonarnego  województwa podkarpackiego  leczące  uzależnionych  od  substancji  psychoaktywnych  w  2018 r.,  Rzeszów 2019, s. 1 - 155. 
 

 
W  podmiotach  leczniczych  województwa  z  uzależnienia  od  narkotyków  leczyło  się 1515 osób, w tym 1233 mężczyzn i  282 kobiet.  

W poszczególnych ośrodkach leczyło się: w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy - 351 pacjentów, w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień 
w Rzeszowie - 351 pacjentów, Specjalistycznym  Psychiatrycznym  Zespole  Opieki  Zdrowotnej  im. prof. Antoniego Kępińskiego w 
Jarosławiu - 139 pacjentów, Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku - 132 pacjentów, Samodzielnym  Publicznym  
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli - 90 pacjentów, Samodzielnym Publicznym Zespole 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie – 84  pacjentów, Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu  i Współuzależnienia w 
Stalowej Woli - 72 pacjentów, Stowarzyszeniu Katolickim Ruchu Antynarkotycznym KARAN Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum 
Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie - 56 pacjentów, Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku - 44 pacjentów, 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie - 43 pacjentów, Wojewódzkim 
Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy - 42 pacjentów, Niepublicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej  Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w  Mielcu - 35 pacjentów, Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poradni Profilaktyki 
i Terapii Uzależnień „SOCRATES” w Leżajsku - 30  pacjentów, Fundacji Instytutu Profilaktyki, Innowacji i Rozwoju w Przecławiu – 29 pacjentów, 
Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku – 19 pacjentów, Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Przeworsku - 9 pacjentów, Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle – 8 pacjentów,  Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej 
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w  Lesku  -  8 pacjentów, Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie - 7 pacjentów, Niepublicznym Zakładzie Opieki 
zdrowotnej ANIMA Centrum Psychiatrii w Rzeszowie – 7 pacjentów, Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach - 3 pacjentów,  
Podkarpackim Ośrodku Seksuologii i Psychoterapii w Rzeszowie oraz w Centrum Medycznym w  Łańcucie po 1 pacjencie.  
        Poddanych leczeniu po raz pierwszy było - 569 pacjentów. Najwięcej leczonych występowało w grupach wiekowych: 30 - 64 lat -  osoby i 
19 - 29  lat - 497 osób,  następnie  0 - 18 lat -112 osób oraz  powyżej 65 lat - 80 osób.   
Najwięcej leczonych  było z  uzależnienia od: alkoholu spożywanego w połączeniu z lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi i innymi 
substancjami psychoaktywnymi (F 19) - 962 osoby, substancji nasennych i uspokajających (F 13) – 334 osób, kanabinoli (F 12) - 103 osoby, 
opiatów (F 11) - 60 osób, lotnych rozpuszczalników organicznych (F-18) – 29 osób, innych niż kokaina  środków pobudzających, w tym kofeiny 
(F 15) – 20 osób. Z uzależnień od pozostałych substancji psychoaktywnych leczyło się niewielu pacjentów. Z uzależnienia od halucynogenów (F 
16) – 4 osoby oraz kokainy (F 14) – 3 osoby.  Spośród ogółu leczonych środki zastępcze „dopalacze” stosowało 631 pacjentów.  
 
         Z porównania danych leczenia uzależnionych w 2018 r. z danymi w 2017 r. wynika, że liczba leczonych w 2018 r. zwiększyła się o 237 
osób, w tym liczba leczonych kobiet o 11 i liczba leczonych mężczyzn o 226. Zmniejszyła się liczba  leczonych  w  przedziale  wiekowym: 19-29 
lat o 58 osób, natomiast zwiększyła się liczba leczonych w przedziałach: 0 – 18 lat o 20 osób, 30-64 lat o 245 osób oraz w wieku 65 lat i powyżej 
om 29 osób. Liczba leczonych po raz pierwszy w 2018r. zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 158 osób.  
 
 
Zmniejszyła się liczba pacjentów stosujących kokainę (F 14) o 45 uzależnionych oraz inne niż kokaina środki pobudzające, w tym kofeiny (F 15) 
o 1 pacjenta. Zwiększyła się liczba pacjentów używających: opiaty (F 11) o 12 uzależnionych, kanabinoli (F 12) o 13 uzależnionych, substancji 
nasennych i uspokajających (F 13) o 202 osoby, halucynogenów (F 16) o 1 pacjenta, lotnych rozpuszczalników organicznych (F 18) o 26 
leczonych oraz przemiennie przyjmujących środki wymienione (F 10 – F 18) i innych środków psychoaktywnych (F 19) o 28 osób. Z uzależnienia 
od dopalaczy w 2018r. leczyło się 631 osób, 2017c r – 621 osób, 2016r. – 398 osób, 2015 r. – 443 osoby, w 2014 r. - 308 osób.  
 
Świadczenia zdrowotne w zakresie detoksykacji były świadczone przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, Wojewódzki Podkarpacki 
Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. 
 
        Na podstawie przedstawionych danych nie możemy oszacować liczby osób uzależnionych od narkotyków w województwie podkarpackim. 
Nie możemy też stwierdzić czy liczba osób uzależnionych od narkotyków maleje czy wzrasta. Brak miarodajności niniejszych danych 
w przedmiotowym zakresie wynika chociażby stąd, że niektórzy pacjenci leczyli się w jednostkach poza terenem województwa oraz nie wszystkie 
osoby uzależnione zdecydowały się na leczenie. 
 
III. Ograniczenie podaży narkotyków                                                                                     
 
         Na podstawie danych Policji, Izby Celnej, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej (BOSG) wykonano zestawienia ujawnionych 
narkotyków oraz popełnionych  przestępstw   z   ustawy    o   przeciwdziałaniu  narkomanii  w  2018 r.   
Ujawnione przez funkcjonariuszy podkarpackiej Policji narkotyki, ich prekursory oraz zatrzymane osoby podejrzane o popełnienie przestępstw 4 
o popełnienie przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w 2018 r. w tabeli nr 24.  
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Tabela nr 24. Ujawniona przez funkcjonariuszy Policji ilość substancji psychoaktywnych i liczba zatrzymanych osób podejrzanych 
o popełnienie przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w 2018 r. 

Rok Asortyment      ujawnionych             
substancji 
psychoaktywnych 

 

Ilość narkotyków 
zabezpieczonych 
w danym roku 

Przedziały 
cenowe 
narkotyków 

Liczba 
zatrzymanych 
osób 
podejrzanych 
o popełnienie 
przestępstw 
z ustawy 
o przeciwdziałaniu 
narkomanii 

2018 

konopie indyjskie 
marihuana 
haszysz 
amfetamina 
grzyby halucynogenne 
kokaina 
ekstazy 
mefedron 
MDMA 
 
 

3 999 szt. 
194 066 g 
266 kg 
12 055 g 
816 g 
48 g 
1000 szt. 
1412 g 
1 g 
 

414 zł/1 szt. 
33 zł/1g 
43 zł/1g 
40 zł/1g 
10 - 40 zł/1g 
300 zł/1g 
31 zł/1 szt. 
25 - 40  zł/1g 
30 - 50 zł/1g 
 

604 osoby, w tym  
47 nieletnich  

Źródło: Dane Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie dotyczące ujawnionych substancji psychoaktywnych w województwie podkarpackim w 2018 r., (pismo znak: WKS-
198/2019 z 3.06.2019 r.), Rzeszów 2019. 
 

W 2018 r. 604 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Do największych ujawnień 
narkotyków dokonanych przez funkcjonariuszy Policji w 2018 r. możemy zaliczyć zarekwirowanie - 3 999 szt. konopi indyjskich i 194 066 g  
marihuany i 1 000 szt. ekstazy. Przejęcie w 2018 roku przez Policję Podkarpacką 194 066 g marihuany należało do największych ujawnień w 
ostatnich latach substancji psychoaktywnych.      
 

W  tabeli nr 25  podano  wykaz   substancji   psychoaktywnych  zarekwirowanych  przez funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno-
Skarbowego, przedziały cenowe narkotyków i liczbę osób podejrzanych o popełnienie  przestępstw narkotykowych w 2018 r 
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Tabela nr 25.  Ujawniona   przez   funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego ilość substancji psychoaktywnych i liczba 
zatrzymanych osób podejrzanych o popełnienie przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w 2018 r. 

Rok Asortyment ujawnionej 
substancji  
psychoaktywnej 

Łączna ilość  
narkotyków 
zabezpieczony
ch 
w danym roku 

Przedziały 
cenowe 
narkotyków 

Liczba zatrzymanych osób  
podejrzanych  
o popełnienie przestępstw  
z ustawy  
o przeciwdziałaniu narkomanii 

2018 

marihuana 
amfetamina 
heroina 
haszysz 
mefedron 
ekstazy 
GBL (gamma – 
butyrolacton) 
 
środki zastępcze 
(dopalacze) 
 
efedryna (prekursor do 
produkcji amfetaminy, 
metamfetaminy, metadonu) 
 
valokordin (lek 
psychotropowy) 
 
sterydy anaboliczne 
 
środki stosowane do 
dopingu 
 
 

1 030 g 
131 g  
6 g 
0,5 g 
1 000 g 
5 tab. 
692,70 l 
 
 
200g 
 
 
142g 
 
 
 
500 ml 
 
 
1000 tab. 
3 838 ml  
925 amp.  
 

29 - 35 zł/ 1g 
28 – 32 zł / 1g 
195 - 210 zł / 1g  
29 – 31 zł/1g 
29 - 31 zł/1g 
29 – 31 zł / 1 tab. 
ok. 6000zł / cena 
całkowita 
 
29 – 31 zł / 1g 
 
 
29 – 31 zł / 1g 
 
 
 
15- 16 zł  / 50 ml – 
1 opakowanie  
 
1,30 – 6 zł / 1 szt.  
5 - 21 zł / 1 ml 
4,30 – 12,10 zł / 1 
amp. 
  

16 osób 

Źródło: Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu. Ujawnione substancje  psychoaktywne i  zatrzymane osoby  przez funkcjonariuszy Służby Celnej w 2018 roku, (pismo 
znak 4080000 – CZR2.070.4.2019), Rzeszów 2019, s.2. 

    
W 2018 r. do największych ujawnień narkotyków przez Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy możemy zaliczyć przejęcie 692,70 l GBL (gamma-
butyrolacton), 1 000 tabletek i 3 838 ml sterydów anabolicznych. W 2018 r. funkcjonariusze zatrzymali 16 osób podejrzanych o popełnienie 
przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.  
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W tabeli 26 przedstawiono ujawnione substancje psychoaktywne i liczbę zatrzymanych osób  podejrzanych o popełnienie przestępstw z ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii przez BOSG w 2017 r.  
 

Tabela nr 26. Ujawniona przez funkcjonariuszy BOSG ilość substancji psychoaktywnych i liczba  zatrzymanych osób podejrzanych 
o popełnianie przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w 2018 r. 

Rok Asortyment 
ujawnionych 
substancji  
psychoaktywnych 

Łączna ilość  
narkotyków 
zabezpieczonyc
h  
w danym roku 

Ceny     
ujawnionych 
narkotyków 

Liczba 
zatrzymanych osób 
podejrzanych 
o popełnienie 
przestępstw  
z ustawy  
o przeciwdziałaniu 
narkomanii 

2018 

marihuana 

heroina   

ekstasy 

amfetamina 

haszysz  

LSD 

grzyby halucynogenne  

krzewy konopi indyjskich 

28 206 g 

34 g 

14 g 

6 g 

2 g 

0,8 g 

624 szt.  

48  szt. 

 

1 099 857 zł  

8 174 zł  

980 zł  

230 zł 

24 zł 

609 zł  

624 zł 

57 600 zł  

 

14 osób 

Źródło: BOSG im. gen. bryg.  Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu. Ujawnione substancje psychoaktywne i zatrzymane osoby podejrzane o popełnienie przestępstw 
z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w 2018 r. (pismo Bi-AS-SliS.4134.1.2019 z 22.01.2019), Przemyśl 2019, s. 1.  

 
W 2018 r. do największego ujawnienia narkotyków przez funkcjonariuszy BOSG możemy zaliczyć przejecie 28 206 g marihuany i 48 szt. krzewów 
konopi indyjskich. W 2018r. funkcjonariusze straży zatrzymali 14 osób podejrzanych o przemyt narkotyków.    
         Policja, Służba Celna, BOSG podejmowały działania ograniczające podaż narkotyków na terenie województwa. Niniejsze instytucje 
przeprowadzały akcje antynarkotykowe w przypisanym im ustawowo obszarze funkcjonowania. W wielu przypadkach jednostki podejmowały 
akcje wspólnie lub uzupełniały się.  
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IV. Zakażenia wirusem HIV i zachorowania na AIDS 

Zakażenia wirusem HIV i zachorowania na AIDS w 2018 r. zostały zilustrowane w tabeli 27. 

Tabela nr 27. Liczba osób zakażonych wirusem HIV i chorujących na AIDS  w województwie podkarpackim w latach 2017 - 2018.  

 

 

Źródło: Grzegorz Gościński, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.  Raport  o  narkotykach  i  narkomanii  w województwie  podkarpackim  
w 2017 roku,  Rzeszów 2018,  s.30, Dane Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. Zakażenia wirusem HIV, zachorowania na AIDS i zrealizowane 
programy profilaktyczne w  województwie  podkarpackim  w  2018 r.,  (pismo znak: SO.9023.3.5.2019 z 11.06.2019 r.), Rzeszów 2019, s.1.  
 

Z prowadzonego w 2017 r. rejestru Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PPWIS) wynika, że na terenie 
województwa podkarpackiego zostało zakażonych wirusem HIV 27 osób, a na AIDS zachorowała 1 osoba. W  2018r. zakażonych wirusem HIV 
było 30 osób, a na AIDS zachorowało 3 osoby. W 2018r. w stosunku do roku poprzedniego wystąpił wzrost zakażeń wirusem HIV o 3 osoby i 
zachorowań na AIDS o 2 osoby. W 2018r. spośród leczonych pacjentów 1 osoba zakażona wirusem HIV i 1 osoba chora na AIDS używała 
substancji psychoaktywnych.  
 
V. Sprawozdawczość  z realizacji gminnych programów przeciwdziałania narkomanii oraz wojewódzkiego programu przeciwdziałania 
narkomanii 

         Ekspert wojewódzki koordynował sprawozdawczość z realizacji „Gminnych Programów  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  2018 roku”  -  art. 
11 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r., poz. 852 z późn. zm.). W oparciu o sprawozdania z gmin 
za 2018r. oraz z poprzednich lat, a także dane statystyczne opracował zestawienia z lat 2015 - 2018 obejmujące liczby: przysłanych sprawozdań, 
gminnych programów przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom, zrealizowanych programów profilaktycznych rekomendowanych przez 
Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok 
Liczba nowych zakażeń 

wirusem HIV 

 
Liczba nowych 

zachorowań na AIDS 
 

2017 
 

27 
1 

 
2018 

30 3 
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Rysunek 1. Liczba samorządów gminnych, które realizowały/wspierały programy profilaktyczne przeciwdziałania narkomanii 
rekomendowane przez KBPN. 
 

 
Źródło: Grzegorz Gościński, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Zestawienie liczbowe samorządów gminnych 
województwa podkarpackiego, które wspierały bądź realizowały programy profilaktyczne przeciwdziałania narkomanii rekomendowane przez 
KBPN w latach 2015-2018, Rzeszów 2019, s.1-2 
 
 
 
Na podstawie danych z 2018r. opracował „Sprawozdanie  z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku” dla 
KBPN - art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2019 r., poz. 852 z późn. zm.).  
 
VI. Raporty, prezentacje, konferencje 
Ekspert sporządził „Raport o narkotykach i narkomanii w województwie podkarpackim  w 2018 roku”. 
Przygotował informacje dla Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w zakresie przeciwdziałania 
narkomanii, w tym nowym substancjom psychoaktywnym (dopalaczom) – w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na 
lata 2017-2020”. 
Koordynował na terenie województwa podkarpackiego kampanie społeczna „Krzywo weszło – zmień ustawienia” – edukująca młodzież i rodziców 
o zagrożeniach związanych z używaniem narkotyków i tzw. dopalaczy, prowadzoną przez Fundacje Polska Sieć Polityki Narkotykowej  i KBPN. 
 

26
31 32

55

2015 2016 2017 2018

Liczba samorzadów, które zrealizowały/wspierały 
programy profilaktyczne rekomendowane przez KBPN 



 41 

VII. Udostępnianie publikacji 
         W 2018 r. ekspert wojewódzki zaopatrywał samorządy gminne w wydawnictwa poświęcone zjawisku narkomanii i narkotykom: „Serwis 
Informacyjny Narkomania”, „Serwis Informacyjny Uzależnienia”, „Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków – 
podręcznik dla specjalistów profilaktyki uzależnień” itp.) 
 
VIII. Wnioski i rekomendacje 

1. W 2020 r. należy opracować raport z badania socjologicznego ESPAD przeprowadzonego w 2018 r. na próbie losowej uczniów 
III  klas  gimnazjów i uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych. Dane używania przez młodzież substancji psychoaktywnych w 2018 r. są 
niezbędne do przeprowadzenia analizy porównawczej z danymi używania przez młodzież narkotyków otrzymanymi z badań 
przeprowadzonych w 2007 r i 2011 r. Przedmiotowe badanie należy kontynuować cyklicznie - co 4 lata.  

2.  Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie w 2018 r. przeznaczył  na leczenie i na świadczenia rehabilitacyjne uzależnionych kwotę 
większą niż w roku poprzednim o 4 676 849 zł.  Z porównania danych  leczenia uzależnionych w 2018 r. z danymi w 2017 r. wynika, że liczba 
leczonych w ostatnim roku zwiększyła się o 237 osoby, w tym liczba leczonych kobiet o 11 i liczba leczonych mężczyzn o 226. Analogicznie 
do powyższego przedziału czasowego wzrosła liczba leczonych stosujących dopalacze o 10 osoby. Ze względu na dużą liczbę osób 
stosujących dopalacze należy zobligować podmioty lecznicze do prowadzenia statystyki leczonych z uzależnień od dopalaczy. 
Wskazane jest wykonywanie opracowań statystycznych w celu ukazania występujących trendów leczonych z powodu uzależnień.  

3.  W  2018 r. funkcjonariusze  Policji,  Urzędu Celno-Skarbowego  i  BOSG zatrzymali  634 osoby (2017r. – 639 osób) podejrzane  o popełnienie  
przestępstw  z  ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 Do największych ujawnień narkotyków dokonanych przez funkcjonariuszy Policji w 2018r. możemy zaliczyć zarekwirowanie 3 999 szt. konopi 
indyjskich i 195 066 g  marihuany. Funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego w  niniejszym roku przejęli między innymi  
1 030 g marihuany, 1 000 tabletek i 3 838 ml sterydów anabolicznych, a pracownicy BOSG 28 206 g marihuany.  

4.  W 2018 r. w województwie liczba zakażeń wirusem HIV i liczba zachorowań na AIDS były na niskim poziomie w stosunku do liczby innych 
chorób zakaźnych. Z danych uzyskanych od PPWIS wynika, że nie można łączyć zakażeń HIV z używaniem substancji psychoaktywnych. 

5.  Z sprawozdań samorządów gminnych i samorządu województwa wynika, że realizowano mało programów profilaktycznych przeciwdziałania 
narkomanii rekomendowanych przez KBPN. W przyszłości należy realizować programy profilaktyczne rekomendowane przez KBPN, które: 
zostały ocenione przez specjalistów, poddane ewaluacji, posiadają wysoki wskaźnik skuteczności oddziaływania.                                                                                

6.  Wysyłane do samorządów gminnych publikacje powinny pogłębić u pracowników samorządowych wiedzę o zjawisku narkomanii                                     
i o programach profilaktycznych przeciwdziałania uzależnieniom chemicznych i behawioralnym.  

 
Załącznik Nr 4 

Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 w 2018r. 
 

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie do zadań realizowanych przez Samorząd Województwa zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390, z późn. zm.) należą w szczególności: 

 

1. Opracowanie i realizacja wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
2. Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
3. Opracowywanie ramowych programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 
4. Organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

 

/92017r
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Wypełniając dyspozycje w/w Ustawy, dnia 22 kwietnia 2014r. Samorząd Województwa Podkarpackiego przyjął Wojewódzki Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 (Uchwała nr XLV/927/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.). 

W Programie uwzględnione zostały działania: profilaktyczne i edukacyjne, których celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na występujące 
zjawisko przemocy, zadania dotyczące zarówno ochrony oraz wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie jak i mające na celu 
zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Odniesiono się również do szerszego kontekstu 
systemowego, przewidując działania adresowane do specjalistów i instytucji, zmierzające do tworzenia oraz doskonalenia spójnego i efektywnego 
systemu zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. 

 

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 zakłada dochodzenie do osiągnięcia celu głównego, 
którym jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali 
tego zjawiska w województwie podkarpackim. Cel główny realizowany jest poprzez 5 celów szczegółowych, którym przypisano odpowiednie 
zadania mające doprowadzić do realizacji przyjętych założeń. 

 
Wykonanie 

Na realizację „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020” w 2019 r. zaplanowano do 
wykorzystania środki w wysokości 200 000,00 zł, w tym: 
- 100 000,00 zł ze środków Województwa Podkarpackiego, 
- 100 000,00 zł środki pochodzące z budżetu Państwa - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób 

realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 
 

Osiągnięcie założonego celu głównego Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020, 
tj. „zwiększenie skuteczności działań podejmowanych  w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska 
w województwie podkarpackim” odbywało się w 2019 r. poprzez udzielanie dotacji celowych dla podmiotów wymienionych w art. 3 Ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688, z późn. zm.): 

 

a) W ramach otwartych konkursów ofert w 2019 roku dotacji udzielono na podstawie: 
 
 

 Uchwały Nr 21/491/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizacje w roku 2019 r. zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020” -  na kwotę 100 000,00 

zł.  Na konkurs wpłynęło łącznie 14 ofert, z których wszystkie spełniały kryteria formalne. Ocenie merytorycznej poddanych zostało 14 

ofert spełniających wymogi formalne. W wyniku prac Komisji Konkursowej pozytywne rekomendacje otrzymało 5 ofert. Łącznie rozdzielono 

do realizacji ww. zadań kwotę 94 930,00 zł z ogólnej planowanej do wydania puli 100 000,00 zł. 

Ostatecznie Uchwałą Nr 41 / 1052 / 19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. wsparciem objęto 5 ofert na 

kwotę 94 930,00 zł. 
 

 Uchwały Nr 21/492/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego  2019 r.  w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert 
na realizację w 2019 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie - na kwotę                          
100 000,00 zł. Na konkurs wpłynęło łącznie 6 ofert,  z których wszystkie spełniały wymogi formalne. Do realizacji wybrano 5 ofert. Łącznie 
rozdzielono do realizacji ww. zadań kwotę 77 682,00 zł z ogólnej planowanej do wydania puli 100 000,00 zł. (Środki finansowe 
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przeznaczone na dofinansowanie ww. zadania publicznego pochodziły z dotacji celowej uzyskanej z budżetu państwa z przeznaczeniem 
na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie).  
Uchwałą Nr 41/1051/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. ostatecznie wybrano do realizacji 
5 ofert na łączna kwotę 77 682,00 zł.  

 
Tabela nr 28 Realizacja 1 celu szczegółowego p.n.: „Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie” 
 

LP. 
Nazwa i adres 

organizacji 
Nazwa zadania 

Kwota 
wsparcia 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

1. 

Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Matki Bożej Fatimskiej    
w Rozborzu 

Rozbórz 293,  
37 – 200 Przeworsk oraz 
Stowarzyszenie Aktywna 
Gorliczyna 

Gorliczyna 176 
37 – 200 Przeworsk  
(Oferta wspólna) 

Teatr – fabryka 
pozytywnych emocji 

19 980,00 ok 60 osób 

Celem realizacji zadania publicznego było zintensyfikowanie działań 
profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
poprzez promowanie działań służących wzmocnieniu więzi rodzinnych i 
pozytywnego rodzicielstwa.  
W ramach zadania zorganizowano zajęcia w formie warsztatów 
teatralnych dla rodzin (144 godzin zajęć) , które obejmowały m.in. 
zabawy i gry integracyjne, ćwiczenia emisyjne i praca nad dykcją, 
ćwiczenie pamięci, scenki sytuacyjne, praca nad spektaklem, 
projektowanie i wykonywanie scenografii i rekwizytów, nauka układów 
choreograficznych.  
Przygotowane i zaprezentowane przez uczestników 2 spektakle 
teatralne zgromadziły ponad 200 kolejnych uczestników  z rodzin, co 
pozytywnie wpłynęło na wzmocnienie więzi rodzinnych i na promocje 
twórczości artystycznej rodzin.  
Zorganizowano również wyjazd uczestników warsztatów teatralnych na 
spektakl do teatru Maska w Rzeszowie (2 wyjazdy). 
Grupę docelową stanowiły rodziny dotknięte i zagrożone przemocą 
domową, rodziny w których występuje zachwianie więzi rodzinnych i 
problemy wychowawcze, jak również rodziny, które funkcjonują 
prawidłowo. Łącznie w warsztatach teatralnych udział wzięło 60 dzieci i 
rodziców z 2 powiatów (powiat przeworski oraz powiat jarosławski), 
dodatkowo w spektaklach zorganizowanych przez uczestników udział 
wzięło ok 200 osób (członkowie rodzin uczestników zadania).  
W ramach realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 
- przeprowadzono 144 godzin zajęć teatralnych w formie warsztatów, w 
których udział wzięło 60 dzieci i rodziców z 2 powiatów, po których 
zorganizowano 2 spektakle teatralne na zakończenie warsztatów z 
udziałem  ponad 200 osób.  
- zorganizowano 2 wyjazdy do teatru Maska w Rzeszowie dla 60 dzieci i 
rodziców, 
- wzmocniono więzi rodzinne w  rodzinach biorących udział w zadaniu, 
- zintegrowano rodziny oraz nastąpiła wymiana doświadczeń pomiędzy 
uczestnikami zadania,  
- promocja twórczości artystycznej rodzin.  
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2. 

STOWARZYSZENIE 
„RÓWNOWAGA” 

ul. M. Dąbrowskiej 3 
37-464 Stalowa Wola 
 

Mamo Tato Kochacie Mnie 
? 2 
 

19 750,00 
  

454 osoby 

 

Celem głównym realizacji zadania publicznego było zintensyfikowanie 
działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz wzmocnienie profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania 
rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa.  
W ramach zadania zorganizowano: zajęcia pn. „Szkoła dla rodziców” 
dzięki którym rodzice mogli podnieść swoje umiejętności wychowawcze 
oraz wzrosła ich świadomość co do wychowania dzieci bez przemocy 
(cykl trwał 40 godzin warsztatowych),  warsztaty pn. „SOS dla Rodzica” 
(16 godzin), których celem była poprawa sytuacji psychospołecznej osób 
współuzależnionych i doświadczających przemocy. Dodatkowo 
zorganizowane zostały: zajęcia plastyczne „Pracuj ze mną a się nauczę” 
(dla dzieci i ich rodziców), konsultacje i porady psychologiczne dla całych 
rodzin, zajęcia „Budowanie więzi” dla rodziców,  zajęcia profilaktyczno – 
edukacyjne pn. „Jak wychowywać bez przemocy”(8 godzin),  warsztaty 
edukacyjne dla rodziców „W rodzinie jest moc” oraz 2- dniowy warsztat 
zadaniowo – wyjazdowy dla 20 licealistów ze stalowowolskich szkół, 
warsztaty „Rodzina to jest siła” prowadzone w szkołach dla młodzieży. 
Grupę docelową stanowiło 454 osób z powiatu stalowowolskiego, 
niżańskiego i tarnobrzeskiego, rodzice z dziećmi, rodzice mający 
problemy z  dziećmi, chcący podnieść swoja świadomość by skutecznie i 
z pełną odpowiedzialnością pomagać swoim dzieciom i być dla nich 
wsparciem w kryzysie.  
W ramach realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 
- grupa  rodziców znacząco wzmocniła i poprawiła  swoje umiejętności 
wychowawcze w wyniku udziału w zajęciach „Szkoła dla rodziców” 
- rodzice poprawili swoje relacje z dziećmi, wzrosły umiejętności 
społeczne i komunikacyjne uczestników,  
- nastąpiło odbudowanie i wzmocnienie więzi rodzinnych,  
- nastąpił  wzrost poczucia własnej wartości i samooceny u uczestników 
zadania,  
- nastąpiła zmiana zachowań uległych i agresywnych na asertywne,  
- nastąpił wzrost umiejętności rodziców w radzeniu sobie w trudnych 
sytuacjach, 
- wzrosła świadomość rodziców w kwestii wychowania bez przemocy, 
- odbyło się 40 godzin warsztatów „Szkoła dla Rodziców”, 16 godzin 
warsztatów „SOS dla Rodzica”, 10 godzin warsztatów „Pracuj ze mną 
a się nauczę”,2 warsztaty profilkatyczno – edukacyjne „Jak wychować 
bez przemocy” ,konsultacje i porady psychologiczne – 30 godzin, 20 
godzin warsztatów edukacyjnych „W rodzinie jest moc”, 2-dniowy wyjazd 
dla liderów młodzieżowych, zajęcia dla młodzieży w szkołach -40 godzin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Celem zadania była profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy. W ramach 
zadania zostały przeprowadzone: 
-zajęcia socjoterapeutyczne zapobiegające agresji  
-zajęcia profilaktyczne z wykorzystaniem bajek terapeutycznych 
dotyczących wyrażania trudnych emocji, 
-zajęcia z psychologiem skierowane do młodszej grupy dzieci, 
-zajęcia profilaktyczne skierowane na rozwijanie mocnych stron                             
i komunikacji bez agresji, 
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3. 

 
 
 
 
Fundacja Pomocy 
Młodzieży im. Św. Jana 
Pawła II „WZRASTANIE” 
z/s Łopuszka Mała  

Łopuszka Mała 13 
37-220 Kańczuga  
Oddział w Rzeszowie 
Świetlica  Profilaktyczno – 
Wychowawcza,  

Ul. Hoffmanowej 23,  
35-016 Rzeszów 

 
„Uczę się żyć bez agresji” 

 
 
 
 

20 000,00 
 
 
 

 
105 osób  

- zajęcia profilaktyczne „Bez złości mamy więc radości” 
 -zajęcia logopedyczne korygujące problemy w komunikacji dla dzieci, 
- zajęcia edukacyjno – ruchowych z elementami pedagogiki zabawy, 
- zajęcia muzyczno – ruchowe z elementami pedagogiki zabawy, 
- zajęcia z dogoterapii zmniejszających lęk, zwiększających poczucie 
bezpieczeństwa,  
- zajęcia z majsterkowania dla młodzieży, 
- zajęcia muzyczno – ruchowe „Podróż w krainę muzyki i zabawy” 
- jednodniowe spotkania integracyjne, 
- wyjęcie do kina, kręgielni, muzeum, sali zabaw,  
Grupę docelową stanowiły dzieci i młodzież wychowująca się w rodzinach 
z różnymi obciążającymi kryzysami, rodzinach rozbitych, dotkniętych 
nałogami i doświadczających przemocy, uczęszczająca do Świetlicy 
Profilaktyczno-Wychowawczej oraz do Klubu Młodzieżowego                           
w Rzeszowie (powiat rzeszowski)  a także dzieci i młodzież ze świetlicy        
w Radymnie, dzieci i młodzież ze świetlicy Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr” w Wietrznie (powiat krośnieński).  Łącznie 
105 uczestników.   
 

W ramach realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 
- udział w zadaniu 105 wychowanków z 3 powiatów: rzeszowski, 
krośnieński, jarosławski  
- przeprowadzono zajęcia: profilaktyczne, socjoterapeutyczne, 
terapeutyczne, logopedyczne, dogoterapia, edukacyjno – ruchowe, 
sportowe, muzyczne – łącznie 254 godzin,  
- wychowankowie poznali i przećwiczyli w scenkach sposoby reagowania 
w sytuacjach nowych, presji,  
- potrafią zastosować sposoby konstruktywnego rozwiazywania 
konfliktów bez użycia agresji,  
- wychowankowie nabyli wiedzę dotyczącą możliwości uzyskania pomocy 
w sytuacji przemocy w rodzinie, 
- wychowankowie odreagowali napięcia, nastąpiła poprawa komunikacji 
w grupie, 
- wychowankowie nabyli wiedzę dotyczącą alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego i promocji zdrowego stylu życia. 
 
 

 59 730,00 619 osób  

 
 
Tabela nr 29 Realizacja 4 celu szczegółowego p.n.: „Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów 
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług” 
Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie ww. zadania publicznego pochodziły z dotacji celowej uzyskanej z budżetu państwa 
z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie  
(w dziale 852 w rozdziale 85205 § 2360  kwota 100 000,00 zł ). 
 
 

LP. 
Nazwa i adres 

organizacji 
Nazwa zadania 

Kwota 
wsparcia 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 
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1 

STOWARZYSZENIE 
„RÓWNOWAGA” 

ul. M. Dąbrowskiej 3 
37-464 Stalowa Wola 

Chcemy być skuteczni …?  
– organizacja szkolenia 

12 700,00 20 osoby   

 

Celem głównym zadania było zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli 
instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług. W ramach 
zadania przeprowadzono szkolenia dla specjalistów pracujących na rzecz osób 
dotkniętych / uwikłanych w przemoc domową.  
W sumie w ramach realizowanego zadania przeprowadzono szkolenie (30 godzin – 
3 dni szkolenia po 10 godzin każdy) dla 20 osób.  
Grupę  docelową stanowili  specjaliści pracujący na rzecz osób dotkniętych 
przemocą domową: pracownicy pomocy społecznej, pracownicy oświaty, ochrony 
zdrowia, Domu Dziecka, poradni psychologiczno – pedagogicznej - 20 osób z 
powiatu stalowowolskiego, niżańskiego, mieleckiego i tarnobrzeskiego. 
W ramach realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 
- odbyło się trzydniowe  szkolenie- 30 godzin łącznie,  dla 20 osób  
- uczestnicy szkolenia podnieśli swoje kompetencje w zakresie komunikacji 
z klientem w obszarze interwencji kryzysowej, 
- zdobyli narzędzia do pracy z dzieckiem - ofiarą przemocy, 
- nabyli umiejętności rozpoznawania konieczności podjęcia decyzji 
o przeprowadzeniu interwencji w celu jak najszybszego przerwania kryzysu,,  
- podniosła się jakość świadczonych usług w danych placówkach oraz jakość życia 
osób z grup ryzyka, 
- uczestnicy udoskonalili kompetencje praktyczne, 
- wzmocniono sieć wsparcia społecznego na poziomie 3 powiatów, 
- zwiększył się poziom kompetencji specjalistów realizujących zadania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie  a przez to podniosła się jakość i dostępność 
świadczonych usług.. 

2. 

 
 
Fundacja na Rzecz 
Przeciwdziałania 
Przemocy FENIKS,  
ul.  Kosynierów 18/25,  

35-202 Rzeszów 

„Nie daj się wypalić jak 
FENIKS edycja 2 – 
Przeprowadzenie 
profesjonalnych szkoleń 
dla członków 12 Zespołów 
Interdyscyplinarnych z 
terenu 4 powiatów woj. 
podkarpackiego’ 

 16 200,00 66 osoby 

Celem głównym zadania było zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli 
instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie co jednocześnie przyczyniło się do podniesienia jakości i dostępności 
świadczonych usług przez przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych biorących 
udział w szkoleniu.  
Do projektu zostały zaproszone 4 powiaty (krośnieński, ropczycko - sędziszowski, 
przemyski i jarosławski) w których przeprowadzono 3 – dniowe szkolenia z zakresu 
przeciwdziałania przemocy dla członków zespołów interdyscyplinarnych (szkolenia 
przeprowadzone w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej).  
Łącznie w szkoleniu wzięło udział 66 osób z 4 powiatów, w każdej grupie 
zrealizowano 24 godziny szkolenia (3 dni po 8 godzin).  
Dodatkowym celem było podniesienie jakości współpracy między instytucjami 
zaangażowanymi w pracę określonych zespołów interdyscyplinarnych. 
Udział w szkoleniu kilku przedstawicieli z jednego zespołu zagwarantowało 
uzyskanie jednolitej wiedzy ich członków i podejmowanie współpracy opartej na 
rzetelnej wiedzy i wysokich kwalifikacjach. Dzięki wspólnemu szkoleniu 
przedstawicieli różnych służb (policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia 
i innych podmiotów) został ujednolicony system oddziaływań wobec osób 
uwikłanych w przemoc, przez co możliwa będzie pełniejsza współpraca 
interdyscyplinarna.  
 

Grupę docelową stanowili  przedstawiciele instytucji realizujących zadania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie z 12 zespołów interdyscyplinarnych z terenu 
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4 powiatów województwa podkarpackiego (powiat: krośnieński, ropczycko - 
sędziszowski, przemyski i jarosławski). 
 

W ramach realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 
- zrealizowano 96 godzin szkolenia dla uczestników z 4 powiatów  
- przeszkolono 66 członków zespołów interdyscyplinarnych, 
- nastąpił wzrost poziomu kompetencji przedstawicieli podmiotów realizujących 
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z 12 zespołów 
interdyscyplinarnych 
- nastąpił wzrost wiedzy merytorycznej i praktycznych umiejętności w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i podejmowania kontaktu z członkami rodzin 
uwikłanymi w przemoc 
- nastąpiło zwiększenie dostępności usług dla rodzin uwikłanych w przemoc, 
- nastąpiło zwiększenie bezpieczeństwa członków rodzin z terenu 4 powiatów 
zagrożonych występowaniem przemocy w rodzinie poprzez szybsze 
i skuteczniejsze podejmowanie interwencji w sytuacji zagrożenia. 
 

3. 

Fundacja Podaruj Miłość  

Pl. Rynek 2 
36-040  Boguchwała 

 „Zdobyłeś, umiesz, 
pomagaj” 

17 900,00 32 osoby  

Celem głównym zadania było zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli 
instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług. 
W ramach zadania przeprowadzono szkolenie stacjonarne i wyjazdowe dla 32 osób 
w wymiarze 24h (2 edycje – każda dla 16 osób). Szkolenia przeprowadzono 
w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Szkolenie 
stacjonarne realizowane było w Boguchwale, natomiast szkolenia wyjazdowe w             
Hotelu Restauracji Pałacowej w Narolu.  
Grupę docelową stanowiły grupy zawodowe realizujące zadania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz mających kontakt z przypadkami 
przemocy w rodzinie tj. pracownicy Fundacji Podaruj Miłość, MOPS w Boguchwale, 
GOPS w Czudcu, MGOPS w Narolu, członkowie zespołu  interdyscyplinego, 
asystenci rodziny, funkcjonariusze policji, pracownicy oświaty, pracownicy ośrodków 
zdrowia. Łącznie w szkoleniu wzięło udział 32 osoby pochodzące z powiatu 
rzeszowskiego, strzyżowskiego oraz lubaczowskiego.  
W ramach realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 
- nastąpiło zwiększenie poziomu kompetencji 32 uczestników zadania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
- uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia szkolenia będących 
potwierdzeniem nabycia nowych kwalifikacji, 
- udział w szkoleniu kadry pozwoliło na rozwój działań zapobiegających zjawisku 
przemocy w rodzinie, zmianę świadomości społeczeństwa, skuteczną ochronę                
i pomoc ofiarom przemocy, stworzenie mechanizmów ułatwiających izolacje 
sprawców od ofiar  
- nowe umiejętności kadry usprawniły dotychczasową pracę i pozwoliły na 
efektywniejsze działania w obszarze pracy z osobami zagrożonymi i dotkniętymi 
problemem przemocy, 
- zdobyta wiedza pozwoliła na efektywniejsze wspieranie osób zagrożonych 
zjawiskiem przemocy, 
- przeprowadzono 2 edycje szkoleń, 2 grupy – łącznie 32 osoby, każda grupa 3 dni 
szkoleniowe (1 dzień stacjonarne szkolenie, 2 dni wyjazdowe) – łącznie 24 h na 
grupę. 
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4. 

Stowarzyszenie 
Wsparcia  
i Aktywizacji Rodzin 
„SZTAMA” 

ul. Podleśna 15 pok. 41 
37-450 Stalowa Wola 

Szkolenie pt. 
Emocjonalność dziecka po 
doświadczeniu przemocy. 
Zaburzenia regulacji 
afektu, co zrobić z tzw. 
„napadami szału”. 

11 246,00 30 osób 

 

Celem głównym zadania było zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli 
instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług. Zadanie 
polegało na przeprowadzeniu trzydniowego  profesjonalnego szkolenia.  
W szkoleniu wzięło udział 30 osób – przedstawicieli instytucji i podmiotów 
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu 
powiatu stalowowolskiego, tarnobrzeskiego oraz niżańskiego.  
W ramach realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 
-podniesiono kompetencje przedstawicieli instytucji realizujących zadania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez uczestnictwo w szkoleniu, 
-nastąpiło wzbogacenie wiedzy w temacie charakterystycznych mechanizmów dla 
traumy związanej z przemocą, 
- nastąpiła integracja osób z terenu powiatu stalowowolskiego, tarnobrzeskiego oraz 
niżańskiego realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
- nastąpiła wymiana doświadczeń przedstawicieli instytucji i podmiotów 
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
- zrealizowano 24 h szkolenia dla 30 osób (3 dni po 8h) 
 

5 

 
Fundacja na Rzecz 
Psychoprofilaktyki 
Społecznej PRO-FIL 

ul. Unii Lubelskiej 6/8 
35-051 Rzeszów  
  

„Szkolenie dla 
funkcjonariuszy policji 
województwa 
podkarpackiego 
realizujących zadania 
związane z 
przeciwdziałaniem 
przemocy  
w rodzinie”  

19 636,00 56 osób  

Celem głównym zadania było zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli 
instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.  
 W ramach zadania zrealizowano 3 - dniowe wyjazdowe szkolenie (łącznie  24h dla 
każdej z grup). Szkolenia przeprowadzono w oparciu o wytyczne Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Szkolenie odbyło się w Hotelu Pałac w Olszanicy. Organizacja szkolenia w formie 
wyjazdowej posłużyła wymianie doświadczeń i budowaniu współpracy 
międzyinstytucjonalnej oraz współpracy między jednostkami policji z rejonu 
sąsiednich powiatów.  
W sumie w ramach realizowanego zadania przeprowadzono szkolenie (24 godzin – 
3 dni szkolenia po 8 godzin każdy) dla 56 osób.  
Grupę docelową stanowiło 56 funkcjonariuszy policji z terenu województwa 
podkarpackiego  
 

W ramach realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 
- podniesiono skuteczność odziaływań profilaktycznych i zapobiegania 
zachowaniom  przemocowym w rodzinach, 
- nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania wsparcia  
psychologicznego oraz pomocy ofiarom przemocy w oparciu o zwiększenie 
świadomości na temat procesów psychologicznych ofiary i osoby stosującej 
przemoc, 
-nastąpił wzrost wiedzy na temat wpływu zachowań przemocowych na system 
rodzinny i funkcjonowanie społeczne rodziny,  
- nastąpił wzrost wiedzy w zakresie skutecznej diagnozy sytuacji rodzinnej, 
planowania i wdrażania procesu pomocowego wobec rodzin dotkniętych przemocą,  
- nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznych metod wykrywania 
zachowań przemocowych  stosowanych wobec dzieci oraz skutecznej pomocy 
psychologicznej i prawnej,  
- nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznych metod wykrywania 
zachowań przemocowych  stosowanych wobec osób starszych i  skutecznej pomocy 
psychologicznej i prawnej, 
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- nastąpił wzrost wiedzy w kwestiach prawnych i psychologicznych wytycznych 
odnośnie  kwalifikowania zachowań jako przemocowe oraz wytycznych wobec 
metod profilaktyki i interwencji wobec zjawiska przemocy, 
- nastąpił wzrost  umiejętności w zakresie weryfikacji skuteczności i prowadzenia 
superwizji wewnętrznych oraz kontroli prowadzonych oddziaływań, 
- przeprowadzono 3 dniowe szkolenie w wymiarze 24 h dla 56 funkcjonariuszy policji 
z terenu województwa podkarpackiego  
 

RAZEM 77 682,00 204 osoby  

 
Tabela nr 30 Realizacja 5 celu szczegółowego p.n.: „Wzmocnienie współpracy i zwiększenie koordynacji działań instytucji i podmiotów 
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu lepszego planowania strategicznego i efektywnego 
kształtowania polityki społecznej w tej dziedzinie” 
 

LP. 
Nazwa i adres 

organizacji 
Nazwa zadania 

Kwota 
wsparcia 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

1 

Fundacja na Rzecz 
Psychoprofilaktyki 
Społecznej PRO-FIL 

ul. Unii Lubelskiej 6/8 
35-016 Rzeszów  
 

oraz 
 

Stowarzyszenie 
Inspiracji  
i Rozwoju 
PERSPEKTYWA 

ul. Płk Kazimierza Iranka 
– Osmeckiego 13/2 
35-506 Rzeszów 
 

(Oferta wspólna) 

III Konferencja 
Wojewódzka pt. 
„Przeciwdziałanie 
krzywdzeniu dziecka – 
współpraca 
międzyinstytucjonalna”       
z zakresu przeciwdziałania 
przemocy  
w rodzinie oraz 
cyberprzemocy 

15 700,00 162 osoby 

W ramach zadania zorganizowana została konferencja o zasięgu wojewódzkim w 
ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy wobec 
Dzieci z udziałem poszczególnych służb i instytucji zajmujących się na terenie 
województwa podkarpackiego przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.  
Celem głównym było wzmocnienie współpracy i zwiększenie koordynacji działań 
instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy   
w rodzinie, w celu lepszego planowania strategicznego i efektywniejszego 
kształtowania polityki społecznej w tej dziedzinie. Konferencja była zorganizowana 
we współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. 
Odbyła się z dniu 4.11.2019r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Podkarpackiego.  
Grupę docelową stanowili przedstawiciele: samorządu województwa w tym Urzędu 
Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, 
prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy szkół, wychowawcy i pedagodzy, 
dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej, pracownicy socjalni, członkowie zespołów 
interdyscyplinarnych i grup roboczych oraz komisji rozwiazywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom, policjanci, pracownicy służby 
zdrowia, przedstawiciele organizacji pozarządowych.  W konferencji wzięło udział 
162 osób z terenu województwa podkarpackiego (21 postanów).  
W ramach realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 
- wzrósł  poziom współpracy instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu lepszego planowania strategicznego i 
efektywniejszego kształtowania polityki społecznej,  
- wzrósł poziom wiedzy przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania 
w zakresie najnowszych wyników badań i programów profilaktycznych, 
prewencyjnych oraz danych statystycznych, a także wiedzy merytorycznej                            
w zakresie niektórych obszarów pomocy oraz skutecznych form wdrażania 
programów profilaktycznych.  
- w konferencji udział wzięło 162 osoby – przedstawicieli służb i instytucji 
zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,  
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- opracowano oraz rozdysponowano 1000 sztuk materiałów informacyjno – 
promocyjnych poszerzających wiedzę uczestników konferencji oraz mieszkańców 
województwa podkarpackiego nt. przemocy wobec dziecka. 
 

2. 

 
 
 
Akademia Innowacji 
Społecznej 

Bieganów 72A 
96-316 Międzyborów oraz  
Stowarzyszenie 
Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 
Jarosław – Przeworsk  

ul. Cerkiewna 3 
37-500 Jarosław 
(Oferta wspólna) 
 
 
 

Cyberprzestrzeń” – 
zagrożenia i szanse  
w wychowaniu i edukacji 

19 500,00 202 osoby  

Celem głównym realizacji zadania publicznego było wzmocnienie współpracy i 
zwiększenie koordynacji działań instytucji i podmiotów realizujących zadania z 
zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  w celu lepszego planowania 
strategicznego i efektywnego kształtowania polityki społecznej w tej dziedzinie 
poprzez organizację interdyscyplinarnej konferencji z udziałem poszczególnych 
służb zajmujących się na terenie województwa podkarpackiego przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie z ukierunkowaniem na agresje elektroniczną.  
Zadanie publiczne polegało na zorganizowaniu wojewódzkiej konferencji dla 
przedstawicieli wszystkich służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w 
rodzinie. Konferencja odbyła się w dniu 29.11.2019r. w Sali Wyższej Szkoły 
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.  
Grupę docelową stanowiło 202 osoby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy                
w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego (nauczyciele, wychowawcy, 
pedagodzy szkolni, przedstawiciele zespołów Interdyscyplinarnych i Grup 
Roboczych, Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym, a także przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, którzy podejmują tematykę profilaktyki przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. (zaproszeni beneficjenci z terenu całego województwa). 
W ramach realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 
-nastąpiło wzmocnienie współpracy i zwiększenie koordynacji działań instytucji                      
i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
- nastąpiło zwiększenie efektywności planowania strategicznego i kształtowania 
polityki społecznej w dziedzinie cyberprzemocy,  
- nastąpił wzrost poziomu kompetencji i praktycznych umiejętności przedstawicieli 
instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy                 
w rodzinie , 
- zorganizowano interdyscyplinarną konferencje z udziałem poszczególnych służb 
zajmujących się na terenie województwa podkarpackiego  przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie z ukierunkowaniem na agresje elektroniczna, 
- w konferencji wzięło udział 202 przedstawicieli służb i instytucji zajmujących się 
przemocą w rodzinie 

RAZEM 35 200 364 osób   

 
 

b) tryb pozakonkursowy – zgodny z art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), 

 

W trybie pozakonkursowym w 2019 roku dofinansowaniem objęta została 1 oferta. 
Uchwałą nr  98 / 2347 / 19 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19.11.2019 r uznał za celową realizację  

zadania publicznego pod nazwą „Nie daj się wypalić jak FENIKS edycja 3 – Przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń dla 
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członków 6 Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu 2 powiatów woj. podkarpackiego” przez  Fundację Na Rzecz 

Przeciwdziałania Przemocy – FENIKS 

Tabela nr 31 Realizacja 4 celu szczegółowego p.n.: „Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów 
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług” 
Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie ww. zadania publicznego pochodziły z dotacji celowej uzyskanej z budżetu państwa 
z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie  
(w dziale 852 w rozdziale 85205 § 2360  kwota 100 000,00 zł ). 

Lp. 
Nazwa i adres 

organizacji 
Nazwa zadania 

Kwota 
wsparcia 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

1. 

Fundacja na Rzecz 
Przeciwdziałania 
Przemocy FENIKS,  

ul.  Kosynierów 18/25,  
35-202 Rzeszów 

„Nie daj się wypalić jak 
FENIKS edycja 3 – 
Przeprowadzenie 
profesjonalnych szkoleń 
dla członków 6 Zespołów 
Interdyscyplinarnych z 
terenu 2 powiatów woj. 
podkarpackiego” 

8 800,00 32 

Celem głównym zadania było zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli 
instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie celem podniesienia jakości i dostępności świadczonych 
usług poprzez przeprowadzenie w 2 powiatach (powiat sanocki i lubaczowski) 
3-dniowych szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy dla członków 6 
zespołów interdyscyplinarnych (przeprowadzonych w oparciu o wytyczne 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).  
Łącznie w szkoleniu wzięło udział 32 osoby z 2 powiatów, w każdej grupie 
zrealizowano 24 godziny szkolenia (3 dni po 8 godzin).  
Grupę docelową stanowili przedstawiciele instytucji realizujących zadania z 
zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z  zespołów 
interdyscyplinarnych z terenu 2 powiatów województwa podkarpackiego 
(powiat: lubaczowski i sanocki) 
W ramach realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 
- zrealizowano 48 godzin szkolenia dla uczestników z 2 powiatów  
- przeszkolono 32 członków zespołów interdyscyplinarnych, 
- nastąpił wzrost poziomu kompetencji przedstawicieli podmiotów realizujących 
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z 6 zespołów 
interdyscyplinarnych 
- nastąpił wzrost wiedzy merytorycznej i praktycznych umiejętności w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i podejmowania kontaktu z członkami 
rodzin uwikłanymi w przemoc 
- nastąpiło zwiększenie dostępności usług dla rodzin uwikłanych w przemoc 
 

RAZEM 8 800,00 32  

 
Podsumowanie 

Na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 w 2019 roku z zaplanowanych do 
wykorzystania środków  w wysokości 200 000,00 zł, przekazano kwotę  181 412,00 zł  (tj. 90,71%.) 

 
Przyczyny niewykonania planu wydatków: 
1. Oszczędności poczynionej w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert – Uchwałą Nr 21/491/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa 
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Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z  Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie na lata 2014 – 2020 – kwota pozostała 5 070,00 zł, 

2. Małej liczby ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019  roku  szkoleń dla osób realizujących zadania związane 

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 

3. Zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji przez dofinansowany podmiot z roku poprzedniego  oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości  

(kwota: 297,50zł), 

4. Małej liczby ofert złożonych w trybie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 

2019 r., poz. 688 z późn. zm.) – tryb pozakonkursowy, na których dofinansowanie zabezpieczono środki w budżecie. 

 

Realizowano zadania w obrębie 3 celów określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020. 
Tabela nr 32 

Liczba organizacji, które 
otrzymały dofinansowanie w 
ramach otwartego konkursu 
ofert na realizację Programu 

Plan na 2019 r. Wykonanie w 2019 r.1  

środki 
finansowe  z 

budżetu 
województwa 

Środki 
finansowe z 

innych 
źródeł, 
PFRON 

środki finansowe  
z budżetu 

województwa 

Środki finansowe 
z innych źródeł, 

PFRON 
Uwagi2 

8 100 000,00  100 000,00  94 930,00 77 682,00 - 

Liczba organizacji, które 
otrzymały dofinansowanie w 

trybie pozakonkursowym 
     

1 - - 0 8 800,00  

Inne     - 
2  stan na dzień 31.12.2019r. 

3 np. liczba organizacji, które zrezygnowały z przyznanej dotacji, i inne 

 

W 2019 roku przeprowadzono 1 kontrolę planową problemową w podmiotach realizujących zadania publiczne w ramach Wojewódzkiego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ma lata 2014-2020. W efekcie przeprowadzonego postępowania kontrolnego nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  
 

Załącznik Nr 5 
Dofinasowania w 2019 r. pierwszego wyposażenia Centrów Integracji Społecznej 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 176 t.j.) wskazuje źródło finansowania 
kosztów utworzenia Centrum Integracji Społecznej - jest to m.in. dotacja na pierwsze wyposażenie pochodząca z dochodów własnych 
samorządu województwa, przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, udzielana na zasadach określonych w porozumieniu. 
Wykonanie 

W planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na rok 2019 zarezerwowano środki finansowe 
w wysokości: 100 000,00 zł z przeznaczeniem na nowoutworzone Centra Integracji Społecznej. 
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Pismem z dnia 7 stycznia 2019 r. ROPS w Rzeszowie wystąpił do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie informacji 
dotyczącej: 
- wszczętych przez Wojewodę Podkarpackiego w okresie od 1 stycznia  2018 r. do dnia dzisiejszego procedur o przyznanie statusu 

Centrum Integracji Społecznej, 
- liczby nadanych ww. okresie statusów Centrum Integracji Społecznej, 
- danych teleadresowych ww. Centrum Integracji Społecznej. 

W odpowiedzi na ww. pismo Wojewoda Podkarpacki poinformował ROPS, że w roku 2018 Wojewoda Podkarpacki wszczął 
pięć procedur o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej i wszystkie zostały zakończone nadaniem statusu.  

Informacja o możliwości pozyskania środków finansowych z przeznaczeniem na nowoutworzone Centra Integracji Społecznej 
wraz z formularzem wniosku zamieszczona została na stronie internetowej ROPS w Rzeszowie. 

W dniu 19.07.2019 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynął wniosek Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej, która jest placówką tworzącą Centrum Integracji Społecznej w Ropczycach o przyznanie dotacji na pierwsze 
wyposażenie Centrum. 

Wojewoda Podkarpacki decyzją znak: S-I.9420.4.7.2018.KW z dnia 06 września 2018 r. nadał status Centrum Integracji 
Społecznej – jednostce organizacyjnej utworzonej przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej z 
siedzibą w Ropczycach. 

W ramach utworzonego Centrum planowana działalność zawodowa obejmuje usługi, które realizowane będą w ramach 
czterech warsztatów: ogrodniczo-usługowego, remontowo-gospodarczego, kulinarnego oraz opiekuńczo-animacyjnego. 

Oceny merytorycznej ww. wniosków dokonała Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 21/2019 Dyrektora 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie z dnia 24 lipca 2019 r. 

Komisja obradowała w dniu 29 lipca 2019 r., a jej zadaniem była ocena merytoryczna tj. dokonanie analizy i zaopiniowanie 
przedmiotowego wniosku. Komisja zarekomendowała dofinansowanie wniosku na kwotę 100 000,00 zł. 
 Uchwałą Nr XI/190/198 z dnia 26 sierpnia 2019 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego dokonał zwiększenia planu 
finansowego ROPS w Rzeszowie w dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdziale 85232 – Centra integracji społecznej o kwotę: 100 
000,00 zł. 

Uchwałą Nr 77/2034/19 z dnia 24 września 2019 r. Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie udzielił dotacji z 
budżetu Województwa Podkarpackiego Caritas Diecezji Rzeszowskiej - instytucji tworzącej Centrum Integracji Społecznej z siedzibą 
w Ropczycach, z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie w kwocie: 100 000,00 zł. 

Do realizacji przeznaczono kwotę 100 000,00 zł z planowanej do wydania puli 100 000,00 zł. 
Środki zostały przesunięte z rozdziału 85154 i pochodzą z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami 

alkoholowymi o zawartości do 18 proc. alkoholu oraz opłat za wydawanie innych decyzji, wynikających z ustawy z dnia 26.10.1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.zm). 
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Tabela nr 33 Wykaz Centrów Integracji Społecznej dofinansowanych w 2019 r. 

L.p. 
Wnioskodawca 
Nazwa / Adres 

Nazwa i adres CIS 

Kwota dotacji (w zł) wysokość 
środków wykorzystanych 

 w 2019 r. 

Szczegóły 
dla jednostek 
sektora 
finansów 
publicznych 

dla jednostek 
sektora 
finansów 
publicznych 

1. 

Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej 

ul. Jana Styki 21 
35-006 Rzeszów 

 

Centrum Integracji 
Społecznej 
z siedzibą 

w Ropczycach 

ul. Sucharskiego 105 
39-100 Ropczyce 

 

- 100 000,00 

Porozumienie 
nr   257/2019 

z dnia 
22.10.2019r. 

SUMA - 100 000,00  

 

Podsumowanie 
Łącznie w 2019 r. z zaplanowanych do wykorzystania na dofinansowanie pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej 

środków w wysokości: 100 000,00 zł  wydano: 100 000,00  tj. 100 % planu. 
 

Załącznik Nr 6 
Realizacja Wojewódzkiego Programu na rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich wykluczeniu 
społecznemu w 2019 r. 
 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizuje zadania Samorządu Województwa określone w ustawie z dnia  
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Szczegółowo zadania te zostały określone 
w Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na Lata 
2008-2020. Podstawowym założeniem programu jest łagodzenie skutków niepełnosprawności poprzez nieustanne dążenie do wyrównania szans 
osób niepełnosprawnych w stosunku do pełnosprawnych, rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych, adaptację środowiska 
stosownie do potrzeb tych osób. Zwiększenie dostępności do rehabilitacji leczniczej, a także wyczulanie społeczeństwa na problemy 
niepełnosprawnych. Beneficjentami realizacji programu są osoby niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunowie, otrzymujący pomoc w ramach 
zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez Samorząd Województwa przy udziale organizacji pozarządowych działających na 
rzecz osób niepełnosprawnych. Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych  
i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020 został przyjęty Uchwałą Nr XIX/317/08 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób 
Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020, zmienioną Uchwałą Nr VII/134/15 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniającą Uchwałę Nr XIX/317/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
25 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych  
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i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”. Dokument ten wyznacza główne kierunki działań Samorządu Województwa 
Podkarpackiego w obszarze wspierania środowiska osób niepełnosprawnych. 

W programie określono pięć celów strategicznych, tj.: 
1. Zintegrowanie działań podmiotów wspierających osoby niepełnosprawne. 
2. Wzrost efektywności wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej. 
3. Stwarzanie warunków do podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych oraz pobudzania 

aktywności zawodowej. 
4. Tworzenie warunków do wzrostu integracji społecznej osób niepełnosprawnych. 
5. Prowadzenie stałego monitoringu potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Dla każdego celu strategicznego opracowano cele operacyjne, określono działania oraz wskazano efekty tych działań. 

Wykonanie 
 
W roku 2019 skupiono się na czterech celach operacyjnych ww. Programu wynikających z trzech celów strategicznych tj.: 2, 3 i 4: 
Cel strategiczny nr 2 – Wzrost efektywności wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej.  
Cel operacyjny 2.1 – Poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji leczniczej. 
Cel operacyjny 2.2 – Wspieranie wczesnej diagnostyki i rehabilitacji. 
Cel strategiczny nr 3 – Stworzenie warunków do podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych oraz 
pobudzania aktywności zawodowej. 
Cel operacyjny 3.2 – Tworzenie klimatu do wzrostu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 
Cel strategiczny nr 4 – Tworzenie warunków do wzrostu integracji społecznej osób niepełnosprawnych. 
Cel operacyjny 4.1 – Wspieranie działalności na rzecz dostępu osób niepełnosprawnych do usług kulturalnych, sportowych, 
turystycznych i rekreacyjnych. 
 
Obrane priorytety realizowane w 2019 r. zapisane zostały również w „Programie współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” i zatwierdzone Uchwałą 
nr  II/32/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 3 grudnia 2018 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizację 
wytyczonych priorytetów powierzył organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) w trybie otwartego konkursu ofert  
w formie zadań dotacyjnych.  
 
Podmioty ubiegające się o możliwość dofinansowania realizacji zadań określonych w „Wojewódzkim Programie Wyrównywania Szans Osób 
Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020” prowadziły działalność statutową na rzecz osób 
niepełnosprawnych, oraz działały na terenie województwa podkarpackiego.  
 
Uchwałą nr 21/494/19  Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2019 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert, na który wpłynęło  
58 ofert, ostatecznie 56 ofert spełniało wymogi formalne, o łącznym zapotrzebowaniu na ich realizację 1 780 392,54 zł. Natomiast kwota 
przeznaczona przez Zarząd Województwa Podkarpackiego na realizację Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób 
Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020 w 2019 r. wynosiła 1 080 000,00 zł. 
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Wszystkie złożone projekty zostały poddane ocenie formalnej i wnikliwej ocenie merytorycznej przez Komisję powołaną Uchwałą nr 27/703/149 

Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 marca 2019 r.  
W dniu 30 kwietnia 2019 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr 41/1054/19 w sprawie wyboru ofert i podziału środków 
finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich 
Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020. Decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego rekomendowanych pozytywnie zostało  
37 projektów, którym przyznano dofinansowanie w kwocie 1 078 675,00 zł. Jeden z podmiotów, któremu przyznano dofinansowanie podpisał 
umowę na kwotę mniejszą o 193,00 zł. W związku z tym kwota przekazanej dotacji na 37 projektów wyniosła 1 078 482,00 zł.   
Pozostałe 21 ofert nie otrzymało dofinansowania, z czego 2 oferty nie spełniły kryteriów formalnych wymienionych i określonych w ogłoszeniu  
o konkursie oraz 19 ofert spełniających wymogi formalne z najmniejszą liczbą punktów, dla których nie przyznano dofinansowania z powodu 
wyczerpania środków. 
 
W ramach otwartych konkursów ofert dofinansowaniem zostały objęte 37 projektów: 
 
1. Cel strategiczny nr 2 - wzrost efektywności wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej, 

Tabela nr 34. Cel operacyjny nr 2.1 - poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji leczniczej 

Lp. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania Kwota wsparcia 
(kwota 

przekazana 
zgodnie z 
umową) 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 

Efekty realizowanych zadań 

1. 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego w Przemyślu 
"Radosna jesień" 
ul. Jasińskiego 15 
37-700 Przemyśl 

Ruch. Sprawność. 
Samodzielność. Sprzęt 
rehabilitacyjny 2019 

30 866,00 35 

- w okresie trwania zadania wykonano zabiegi z zakresu 
rehabilitacji leczniczej oraz zakupiono sprzęty  
rehabilitacyjne, 
 - nastąpiła poprawa stanu  zdrowia osób 
niepełnosprawnych, poprawa kondycji ruchowej 
poszczególnych części ciała, pomoc w uśmierzaniu bólu 
przy pomocy zastosowania nowych metod, powszechność i 
ciągłość rehabilitacji, co wpłynęło korzystnie na stan zdrowia 
pacjentów, 
- zajęcia z zakresu rehabilitacji leczniczej pozwoliły 
ograniczyć pogłębianie się niepełnosprawności. 

2. 

Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w 
Rzeszowie 
ul. Staszica 10b 
35-051  Rzeszów 

Doposażenie w sprzęt 
rehabilitacyjny Ośrodka 
Wczesnej Interwencji w 
Rzeszowie 

38 280,00 500 

- doposażenie w sprzęt gabinetu rehabilitacji, gabinetu 
fizjoterapeutycznego, psychologicznego, logopedycznego, 
pedagogicznego i terapii zajęciowej,   
- nastąpiła poprawa dostępu dzieci niepełnosprawnych  
i zagrożonych niepełnosprawnością do specjalistycznej 
terapii i rehabilitacji, 
- wzrosła jakość oferowanych w OWI form terapii, 
diagnostyki i rehabilitacji, 
- wzrosła kompetencja specjalistów pracujących w OWI. 

3. 

Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością 

Poprawa jakości 
wieloprofilowej rehabilitacji 
leczniczej dzieci i młodzieży 

36 977,00 185 
- doposażenie 3 placówek (OREW wraz z filiami) 
prowadzonych przez PSONI Koło w Jarosławiu w niezbędny 
sprzęt i pomoce do prowadzenia: rehabilitacji ruchowej, 
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Intelektualną Koło w 
Jarosławiu 
ul. Wilsona 6a  
37-500 Jarosław 

niepełnosprawnej w OREW 
PSONI  Koło w Jarosławiu 

zabiegów fizykalnych z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii, 
- skrócenie czasu oczekiwania na skorzystanie z usług 
rehabilitacyjnych w tym zabiegów fizykalnych, 
- skorzystanie przez wychowanków OREW z szerokiej gamy 
zleconych zabiegów fizykalnych z wykorzystaniem 
nowoczesnego sprzętu. 
- rozszerzenie oferty rehabilitacyjnej 3 placówek, 
- zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług, 
- dostosowanie metod terapeutycznych do potrzeb osób  
z niepełnosprawnością intelektualną. 
 

RAZEM 106 123,00 720 - 

 
2.Cel strategiczny nr 2 - wzrost efektywności wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej, 
   Tabela nr 35    Cel operacyjny nr 2.2 - wspieranie wczesnej diagnostyki i rehabilitacji 

Lp. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania Kwota wsparcia 
(kwota 

przekazana 
zgodnie z 
umową) 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 

Efekty realizowanych zadań 

1. 

Fundacja Wsparcia Osób 
Zagrożonych 
Wykluczeniem Społecznym 
"Asyk" 
ul. Iranka-Osmeckiego 
27/11 
35-506 Rzeszów 
 
Podkarpackie 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci z Porażeniem 
Mózgowym "Daj szansę" 
ul. Rejtana 22/2 
35-309 Rzeszów 

Wspieranie osób 
niepełnosprawnych metodą 
Feldenkraisa i nie tylko drogą 
do usprawniania 

31 530,00 120 

- zorganizowana konferencja przyczyniła się do 
podniesienia świadomości rehabilitacji funkcjonalnej 
prowadzonej metodą Feldenkraisa i pozostałymi formami 
rehabilitacji wśród społeczności województwa 
podkarpackiego, 
- poprawa funkcjonowania dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej w społeczeństwie poprzez utrwalenie 
nowo poznanych wzorców ruchowych w codziennych 
czynnościach oraz dynamiczne mobilizowanie ich do pracy i 
rehabilitacji, wzbudzenie poczuci własnej wartości, 
- integracja dzieci ze środowiskiem zewnętrznym i zdrowymi 
dziećmi, 
- zwrócenie uwagi w środowisku lokalnym na potrzebę 
pomocy dzieciom niepełnosprawnym  celem 
przeciwdziałania marginalizacji. 

2. 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci z Nadpobudliwością 
Psychoruchową 
ul. Dąbrowskiego 1/5A 
35-033 Rzeszów 

Wczesna interwencja 
terapeutyczna - szansą dla 
dzieci  z zaburzeniami 
rozwojowymi - edycja 2019 

35 860,00 60 

- popularyzowanie wśród rodziców dzieci uczestniczących w 
projekcie znaczenia istoty wczesnej interwencji i jej wpływu 
na proces rehabilitacji ich niepełnosprawnych dzieci, 
- rozwijanie procesów poznawczych dzieci 
niepełnosprawnych, 
- wyrównywania deficytów w zakresie centralnego 
przetwarzania, 
- doskonalenie integracji zmysłów, 
- rozwijanie procesów poznawczych dzieci 
niepełnosprawnych, 
- usprawnienie przyswajania informacji, 
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- usprawnienie funkcji manualnych, 
- poprawa rozwoju psychofizycznego, 
- wzrost poczucia akceptacji, spokoju i bezpieczeństwa, 
- rozwijanie u dziecka komunikacji werbalnej i 
pozawerbalnej, 
- udzielanie wsparcia merytorycznego rodzicom, 
- stymulacja prawidłowego rozwoju emocjonalnego. 

3. 

Fundacja PRO ALIA 
ul. Hanasiewicza 19 
35-103 Rzeszów 
adres do korespondencji 
ul. Krakowska 3, 
 39-100 Ropczyce 

Być jak inni 37 246,00 32 

- efektywne wsparcie dzieci niepełnosprawnych w zakresie 
rehabilitacji, 
-  poprawa funkcjonowania rodzin borykających się z 
problemem niepełnosprawności dziecka oraz wyrównywanie 
szans dzieci niepełnosprawnych poprzez lepszy dostęp do 
rehabilitacji,  
-  zakup dodatkowego niezbędnego wyposażenia – pomocy 
dydaktycznych dla zwiększenia efektów realizowanych 
zajęć, 
- poprawa integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych 
i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym; 
- wzrost kompetencji rodziców biorących udział w projekcie 
w zakresie odpowiedniego wsparcia dla swoich 
niepełnosprawnych dzieci poprzez indywidualne spotkania z 
psychologiem oraz spotkania z innymi rodzicami i 
terapeutami; 
-  poprawa jakości życia rodzin wychowujących 
niepełnosprawne dzieci dzięki możliwości udziału w 
bezpłatnych terapiach usprawniających oraz w 
indywidualnych spotkaniach z terapeutami w celu ustalenia 
prawidłowej ścieżki rozwoju. 

RAZEM 104 636,00 212 - 

 
3. Cel strategiczny nr 4 - tworzenie warunków do wzrostu integracji społecznej osób niepełnosprawnych 
Tabela nr 36 Cel operacyjny nr 4.1 – wspieranie działalności na rzecz dostępu osób niepełnosprawnych do usług kulturalnych, sportowych, 
turystycznych i rekreacyjnych 

Lp. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania Kwota wsparcia 
(kwota 

przekazana 
zgodnie z 
umową) 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 

Efekty realizowanych zadań 

1.  

Polskie Stowarzyszenie 
Młodzież Sprawna Inaczej 
ul. Artylerzystów 7 
35-303 Rzeszów 

Festiwal Twórczości 
Artystycznej Uczestników 
Warsztatów Terapii 
Zajęciowej  
"I ja potrafię być aktorem" 

38 287,00 170 

- uczestnictwo w festiwalu dało możliwość osobom 
niepełnosprawnym rozwinięcie i prezentację swoich 
zdolności twórczych, wyobraźni, zdolności kojarzenia i 
poszukiwania indywidualnych form wyrazu, poruszania się 
po scenie, 
- wspólne wykonywanie i oglądanie wystawianych przez 
siebie sztuk teatralnych i wokalnych wpłynęło na rozwój 
sfery emocjonalnej, wyciszenie emocji ale równocześnie 
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pobudzenie rozwoju wyobraźni oraz zauważalną integrację 
społeczną, 
- festiwal dał możliwość pokazania szerokiej i zróżnicowanej 
widowni uzdolnień i możliwości aktorskich osób 
niepełnosprawnych, 
- występy artystyczne osób niepełnosprawnych przyczyniły 
się do podniesienia świadomości w zakresie większego 
uznania i dowartościowania tych osób. 

2.  

Fundacja na Rzecz 
Psychoprofilaktyki 
Społecznej PRO-FIL  
ul. Unii Lubelskiej 6/8 
35-016 Rzeszów 
Stowarzyszenie Inspiracji i 
Rozwoju PERSPEKTYWA  
ul. Osmeckiego 13/2  
35-506 Rzeszów  

Sztuka zbliża 27 277,00 47 

- zwiększenie umiejętności z różnych dziedzin artystycznych 
u 47 osób niepełnosprawnych przez udział w warsztatach: 
zajęcia taneczno-rytmiczne, zajęcia artystyczno-kreatywne, 
kurs grafiki komputerowej, zajęcia nauki gry na 
instrumencie, 
-  zapewnienie uczestnikom zadania kompletów narzędzi do 
rozwoju pasji, 
- wzrost integracji społecznej poprzez organizację działań 
twórczych. 

3.  
Fundacja Podaruj Miłość 
Plac Rynek 2 
36-040 Boguchwała 

Sztuka wyrażona w muzyce - 
promocją osób 
niepełnosprawnych 

35 722,00 600 

- zwiększenie motywacji i wiary we własne możliwości osób 
niepełnosprawnych, 
- zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie działalności 
twórczej osób niepełnosprawnych, 
- zapewnienie możliwości wspólnych spotkań, 
- dążenie do wzrostu samodzielności osób 
niepełnosprawnych, 
- nauka kontroli panowania nad emocjami osób 
niepełnosprawnych, 
- nauka organizowania sobie czasu wolnego osób 
niepełnosprawnych, 
- podniesienie poczucia własnej wartości osób 
niepełnosprawnych, 
- wyciszenie zachowań agresywnych, 
- wydłużenie czasu koncentracji i uwagi. 

4.  

Podkarpackie 
Stowarzyszenie 
Turystyczno-Sportowe 
NSZZ "Solidarność" 
ul. Matuszczaka 14 
35-083 Rzeszów 

XVIII Turniej gier sportowo-
rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych "Solidarni 
w rodzinie" 

14 982,00 110 

- przeprowadzono turniej sportowo-rekreacyjny, 
- nastąpiła integracja środowiska osób niepełnosprawnych, 
- poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych osoby 
niepełnosprawne przezwyciężyły własne ograniczenia, 
obawy oraz kompleksy, 
- wyrównanie niewłaściwych postaw środowiskowych wobec 
osób niepełnosprawnych, 
- poprawa kontaktów interpersonalnych osób 
niepełnosprawnych, 
- przeprowadzono zajęcia z zakresu hipoterapii – jazda w 
siodle i na bryczce, 
- przeprowadzono zajęcia z nordic walking, 
- poprawiono samodzielność w wykonywaniu czynności dnia 
codziennego, usamodzielnienie. 
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5.  

Ośrodek Kultury i Formacji 
Chrześcijańskiej im. 
Służebnicy Bożej Anny 
Janke 
ul. Benedyktyńska 5 
37-500 Jarosław 

Archidiecezjalny Dzień 
Wspólnoty Osób 
Niepełnosprawnych 

23 424,00 300 

- zorganizowano dla 300 osób niepełnosprawnych 
jednodniowe kompleksowe wydarzenie obejmujące 
aktywności w obszarach kultury, sportu, turystyki i rekreacji, 
- możliwość spędzenia czasu w nowym środowisku,  
- polepszenie integracji środowisk osób niepełnosprawnych 
województwa podkarpackiego. 

6.  

Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Matki Bożej Fatimskiej 
w Rozborzu 
Rozbórz 293 
37-200 Przeworsk 
 i Stowarzyszenie Aktywna 
Gorliczyna 
Gorliczyna 204  
37-200 Przeworsk  

Akcja rehabilitacja 2019 36 697,00 60 

- wzrost integracji społecznej osób niepełnosprawnych 
poprzez umożliwienie im udziału w zabiegach 
rehabilitacyjnych oraz objęcie wsparciem rzeczowym. 60 
osób zostało objętych zabiegami rehabilitacyjnymi (600 
godz. zajęć rehabilitacji w domach uczestników), 
- poprzez zabiegi rehabilitacyjne podtrzymano sprawność 
ułatwiającą samodzielne funkcjonowanie w czynnościach 
dnia codziennego; 
- wzrost integracji społecznej oraz dostępności do wydarzeń 
kulturalnych poprzez podtrzymanie sprawności ruchowej i jej 
podniesienie w ramach zabiegów rehabilitacyjnych, 
- dzięki poprawie zdrowia fizycznego oraz spotkaniom z 
fizjoterapeutą (możliwość rozmowy)  nastąpiła poprawa 
ogólnego samopoczucia psychicznego. 

7.  

Przemyski  Klub Sportu i 
Rekreacji Niewidomych i 
Słabowidzących 
"Podkarpacie"  
ul. Batorego 22 
37-700 Przemyśl 
Przemyskie Stowarzyszenie 
Przyjaciół Dobrego Wojaka 
Szwejka 
ul. Sanocka 19 
37-700 Przemyśl 

XIV Wojewódzka impreza 
sportowo-integracyjna 

27 865,00 105 

- zwiększenie aktywności sportowej osób niewidomych i 
słabowidzących, 
- promocja sportu osób niewidomych i słabowidzących 
wśród społeczeństwa, 
- popularyzacja dyscyplin sportu dostępnych dla osób z 
dysfunkcją narządu wzroku tj.: warcaby stupolowe, szachy, 
strzelectwo, kręgle-bowling, wioślarstwo i showdown, 
- zdobycie i podwyższenie kategorii sportowych zawodników 
wg przepisów Polskiego Związku Warcabowego i Polskiego 
Związku Szachowego. 

8.  

Stowarzyszenie Wsparcia 
Domu Pomocy Społecznej 
w Górnie 
ul. Rzeszowska 7 
36-051 Górno 

"Rośnie jak na drożdżach…" 
Dzień Kultury Ludowej w 
Domu Pomocy Społecznej w 
Górnie. Edycja VII 

21 202,00 250 

- udział w imprezie kulturalnej osób niepełnosprawnych – 
mieszkańców DPS z terenu województwa podkarpackiego, 
niepełnosprawnych uczestników ŚDS Kamienia i Sokołowa 
Małopolskiego oraz członków stowarzyszeń pomocy 
osobom niepełnosprawnym z tychże gmin, 
- zaangażowanie osób niepełnosprawnych do 
przygotowania tradycyjnych wypieków drożdżowych oraz 
przedstawienie krótkiej historii związanej z tradycją robienia 
w/w wypieków, 
- zaangażowano uczestników do aktywności ruchowej 
poprzez udział w rozgrywkach tenisa stołowego i 
piłkarzyków oraz w zabawach z chustą animacyjną (dla 
osób o niższej sprawności ruchowej i intelektualnej), 
- uczestnicy zostali zaktywizowani do uczestnictwa w 
zajęciach terapeutycznych poprzez udział w grach 
logicznych, 
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- dzięki zabawie tanecznej uczestnicy mogli się zintegrować 
i nawiązać nowe znajomości, co przyczyniło się do poprawy 
ich samopoczucia i podniesienia poczucia własnej wartości, 
- wydarzenie pozwoliło na zaburzenie stereotypu 
dotyczącego osób chorych i niepełnosprawnych 
wykluczonych z życia kulturalnego z powodu niedomagań 
fizycznych, psychicznych i intelektualnych. 

9.  

Związek Stowarzyszeń 
Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym Powiatu 
Rzeszowskiego 
36-054 Mrowla 52 
adres do korespondencji:  
ul. Leszka Czarnego 1a/14 
35-615 Rzeszów 

Bieszczady na bis 38 290,00 148 

- zorganizowanie trzech wyjazdów trzydniowych, które 
łączyły zarówno elementy turystyczno-rekreacyjne, jak też 
walory edukacyjne i kulturalnego spędzania czasu, 
- zakupienie dla osób niepełnosprawnych plecaków jako 
promocję zadania i element zachęty do podejmowania trudu 
wędrówek indywidualnych, 
- zmniejszenie wyuczonego syndromu bierności, 
- nauka zmiany postawy roszczeniowej na czynną i twórczą, 
- osoby niepełnosprawne poprzez uczestnictwo we 
wspólnych rajdach nauczyły się odkrywać swoje ukryte 
potrzeby, współdziałać w grupie, 

10.  

Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej  
ul. J. Styki 21, 
35-006 Rzeszów 

XXI Olimpiada dla Osób 
Niepełnosprawnych 

19 984,00 450 

- usprawnienie osób niepełnosprawnych pod względem 
fizycznym, umysłowym i psychicznym, 
- poprawa kondycji fizycznej umożliwi niepełnosprawnym 
bardziej samodzielne radzenie sobie w życiu codziennym, 
zmotywuje ich do korzystania z różnych form aktywności 
oraz integrowania się ze środowiskiem, w którym żyją. 

11.  

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno -Wychowawczego  
„Spełnione Marzenia"  
36-054 Mrowla 79c 

Półkolonie letnie dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie 

38 290,00 25 

- utrzymanie ciągłości procesów edukacyjnych, 
wychowawczych i terapeutycznych wobec osób 
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, 
znacznym i głębokim w okresie 3 tygodni wakacji szkolnych, 
- integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez 
dostarczenie doświadczeń przebywania, komunikacji i 
współpracy z innymi, 
- trwała redukcja zachowań trudnych w procesie stymulacji 
bodźcami i wzorcami o charakterze pozytywnym na drodze 
treningu umiejętności społecznych, 
- usprawnienie zaburzonych funkcji i zmniejszenie poczucia 
izolacji osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez 
dostarczenie nowych doświadczeń, poczucia radości i 
sukcesu, 
- rozwinięcie kompetencji społecznych i interpersonalnych 
poprzez zapewnienie kontaktu z rówieśnikami oraz osobami 
dorosłymi. 

12.  

Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom 
Niepełnosprawnym Gminy 
Kamień w Kamieniu 
36-053 Kamień 287 

Od bezradności ku 
samodzielności 

38 290,00 35 

- budowanie zaradności życiowej poprzez uczestnictwo w 
zajęciach warsztatowych (cukiernicze, teatralne, ręcznego 
wyrobu, sportowo-rekreacyjne, promocyjne) 
- promocja zadania oraz pozytywnego wizerunku osób z 
zaburzeniami psychicznymi, 
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć i nagród 
motywacyjnych, 
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13.  

Stowarzyszenie Miłośników 
Cergowej 
Cergowa 157 
38-450 Dukla 

Pokoloruj mój świat 29 770,00 104 

- promocja działań podejmowanych przez osoby 
niepełnosprawne; 
- podniesienie świadomości artystycznej zarówno wśród 
uczestników projektu jak i inne osoby - odbiorców muralu; 
- wzmocnienie poczucia własnej wartości osób 
niepełnosprawnych, 
- wzmocnienie motywacji do podejmowania nowych wyzwań 
przez osoby niepełnosprawne, 
- rozwój umiejętności interpersonalnych osób 
niepełnosprawnych, 

14.  

Polski Związek 
Niewidomych Okręg 
Podkarpacki 
Plac Dworcowy 2 
35-201 Rzeszów 

Warsztaty Muzyczne 22 448,00 28 

- wykorzystanie muzycznych zainteresowań i talentów, 
- przełamanie bariery psychicznej, 
- zlikwidowanie istniejących kompleksów i zahamowań, 
- wzrost wiary we własne siły i możliwości inwalidy wzroku, 
- wdrożenie do aktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym, 
- kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu, 
- pogłębianie zainteresowania muzycznego, 
- wymiana doświadczeń związanych z utratą wzroku, 
- prezentacja talentów muzycznych i samodzielnych 
występów podczas koncertu, 
 

15.  

Fundacja Centrum Animacji 
Społecznej 
Cmolas 273  
36-105 Cmolas 

Aktywny Dzień 11 673,00 110 

- integracja oraz socjalizacja osób niepełnosprawnych; 
- zwiększenie integracji osób niepełnosprawnych i ich 
aktywizacja; 
- poprawa stanu zdrowia osób niepełnosprawnych w 
obszarze zdrowia fizycznego i psychicznego;  
- wzrost samo skuteczności i podejmowania aktywności 
fizycznej i społecznej osób niepełnosprawnych;  
- przeprowadzenie warsztatów tematycznych: Apteka 
Natury, Kuchnia Natury, Warsztaty pierwszej pomocy, 
Warsztaty wzmocnienia osobowości;  
- nabycie umiejętności współpracy międzygrupowej;  
- wzmocnienie własnej osobowości;  
- poprawa komunikacji interpersonalnej;  
- zintegrowanie osób niepełnosprawnych ze 
społecznościami lokalnymi;  
- poznanie zasad zdrowego żywienia.  

16.  

Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
"TOBIE" 
ul. Jana Pawła II 30 
37-500 Jarosław 

"RePeTONI" (IV Regionalny 
Przegląd Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych 
Intelektualnie) 

27 621,00 500 

- promowanie twórczości scenicznej i plastycznej osób 
niepełnosprawnych, 
- stworzenie warunków do integracji osób 
niepełnosprawnych intelektualnie ze środowiskiem, 
- rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych oraz 
scenicznych osób niepełnosprawnych podczas warsztatów 
twórczych i terapeutycznych, 
- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – werbalnych i 
niewerbalnych, 
- kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób 
niepełnosprawnych wśród lokalnej społeczności, 
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- oddziaływanie terapeutyczne na uczestników poprzez 
tomik wierszy terapeutycznych, 
- promowanie zdrowego stylu życia wśród osób 
niepełnosprawnych w trakcie kampanii edukacyjnej. 

17.  

Stowarzyszenie KRIS 
Kreatywność, Rozwój, 
Innowacyjne 
Społeczeństwo 
ul. Naruszewicza 7/2 
35-055 Rzeszów 

Ale w koło jest wesoło 38 290,00 38 

- pomoc dzieciom niepełnosprawnym w nabyciu nowych 
umiejętności przydatnych w codziennym funkcjonowaniu, a 
w przyszłości w dalszym kształceniu i na rynku pracy; 
- podniesienie u osób niepełnosprawnych motywacji i wiary 
we własne siły poprzez fakt nabycia nowych umiejętności i 
możliwości posługiwania się nimi;  
- rozwinięcie u uczestników umiejętności interpersonalnych 
poprzez pracę w grupie i wspólne działania;  
- nabycie i poszerzenie wiedzy o dziedzictwie historycznym 
regiony Podkarpacia, walorach kulturowych i 
przyrodniczych;  
- nabycie praktycznych umiejętności wykonywania różnego 
rodzaju czynności;  
- nabycie lub doskonalenie umiejętności pływania; 
- poszerzenie kręgu znajomych 

18.  

Podkarpackie 
Stowarzyszenie Głuchych  
ul. Sobieskiego 3 
35-002 Rzeszów 

Kultura, turystyka i sport 
formą wyrównywania szans i 
zapobieganiu wykluczeniu 
społecznemu osób 
niepełnosprawnych na 
Podkarpaciu 

14 534,00 60 

- zwiększenie kondycji zdrowotnej i sprawności fizycznej;  
- nabycie umiejętności konstruktywnego spędzania 
wspólnego czasu;  
- uzyskanie wiedzy związanej z turystyką Podkarpacia;  
- poszerzenie horyzontów poprzez obcowanie ze sztuką, 
rozwój znajomości ideografii z dziedziny kultury i sztuki. 
 

 

19.  

Polski Związek Głuchych, 
Koło Terenowe w Sanoku 
ul. Franciszkańska 4 
38-500 Sanok 

Rajd Turystów Niesłyszących 
z okazji Jubileuszu 55-lecia 
istnienia PZG w Sanoku 

18 027,00 40 

- zorganizowanie imprezy turystyczno-integracyjnej;  
- zmotywowanie niesłyszących do wyjścia z domu i 
aktywnego spędzenia czasu;  
- poszerzenie wiedzy o regionie Podkarpacia i otaczającej 
przyrodzie, poprzez zobaczenie i zwiedzenie interesujących 
miejsc wspólnie z przewodnikiem;  
- integracja niesłyszących w swoim środowisku. 

20.  

Bieszczadzkie 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży "Promyk 
Nadziei" 
ul. Wyzwolenia 7 
38-700 Ustrzyki Dolne 

Promyczkowo 37 576,00 35 

- pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w poprawie 
ich funkcji ruchowych, kształcenie i poprawę mowy oraz 
nabycie innych umiejętności przydatnych w codziennym 
funkcjonowaniu;  
- wzmocnienie i utrzymanie nabytych umiejętności; 
podniesienie u osób niepełnosprawnych motywacji i wiary 
we własne siły poprzez fakt nabycia nowych umiejętności i 
możliwości posługiwania się nimi; rozwinięcie u uczestników 
umiejętności interpersonalnych poprzez pracę w grupie i 
wspólne działania;  
- nabycie i poszerzenie wiedzy o dziedzictwie historycznym 
regiony Podkarpacia, walorach kulturowych i 
przyrodniczych;  
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- nabycie praktycznych umiejętności wykonywania różnego 
rodzaju czynności;  
- nabycie lub doskonalenie umiejętności pływania;  
- poszerzenie kręgu znajomych. 

21.  

Akademia Rozwoju 
Społecznego 
ul. Myśliwska 16 
36-030 Błażowa 

Aktywne Lato 4 26 297,00 32 

- wsparcie terapii i rehabilitacji ruchowej osób 
niepełnosprawnych z powiatu rzeszowskiego  i łańcuckiego 
oraz zwiększenie ich aktywności fizycznej i społecznej 
poprzez maksymalne usprawnianie, rozwijanie wszystkich 
funkcji psychicznych i fizycznych;  
- optymalne korygowanie funkcji zaburzonych i 
uszkodzonych, defektów i zniekształceń;  
- kompensowanie czyli wyrównywania przez zastępowanie;  
- dynamizowanie rozwoju (stymulowanie); 
- umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym aktywnej i 
interesującej terapii. 

22.  

Polski Związek Głuchych  
Koło Terenowe 
ul. Grodzka 6 
37-700 Przemyśl 

Razem 37 673,00 50 

- zrealizowano 3 wycieczki autokarowe w celu poznania 
kultury, historii i zabytków podkarpacia, a także aktywny 
wypoczynek, rekreację i integrację, 
-zorganizowano wyjście na bowling, 
- zorganizowano wyjście do kina, 
 

23.  

Stowarzyszenie Etyka & 
Energia  
Myczkowce 10A,  
38-623 Uherce Mineralne 

Jestem - Mogę - Potrafię 22 585,00 103 

- wypracowanie i wzmocnienie możliwości działaniowych 
osób niepełnosprawnych poprzez budowanie mocnego 
potencjału osobowości,  
- poznanie własnych możliwości,  
- nauka kompetencji społecznych, komunikacyjnych, 
wyznaczania swoich celów, właściwego przejawu emocji i 
pobudzania sfery wolicjonalnej. 

24.  

Rzeszowskie 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci Niepełnosprawnych i 
Autystycznych "Solis 
Radius" 
 ul. Saska 56 
35-630 Rzeszów 

Wiosna, Lato, Jesień z SOLIS 
RADIUS 

33 852,00 55 

- umożliwienie dostępu do usług rekreacyjnych i sportowych;  
- zmotywowanie do uprawniania dyscyplin sportowych, 
zabaw na świeżym powietrzu;  
- wpojenie zasad uczciwej rywalizacji sportowej i czerpania 
satysfakcji z osiąganych rezultatów;  
- utrwalenie współpracy i współzawodnictwa w grupie. 

25.  

Fundacja Wielkie Serce dla 
Dzieci 
ul. Kopalniana 2 
38-400 Krosno 

Kolonia integracyjna z 
wielkim sercem 

31 275,00 52 

- integracja dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych, 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie;  
- poprawienie świadomości z zakresu zachowań 
prozdrowotnych, dla zachowania zdrowia fizycznego i 
psychicznego, sprawności fizycznej dzieci. 

26.  

Caritas Archidiecezji 
Przemyskiej 
ul. Kapitulna 1 
37-700 Przemyśl 

Wojewódzka Olimpiada Osób 
Niepełnosprawnych 

34 175,00 550 

- wdrożenie do współzawodnictwa i rywalizacji sportowej; 
kształtowanie zasad racjonalnej troski o zdrowie i 
sprawność fizyczną; kształtowanie postaw moralnych i 
społecznych w oparciu o wartości tkwiące w sporcie i 
rekreacji;  
- rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych 
działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego ze 
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szczególnym uwzględnieniem indywidualnych możliwości 
funkcjonalnych. 
 

27.  

Fundacja im. Stefanii 
Woytowicz 
ul. Skłodowskiej 8 
38-200 Jasło 

Półkolonia dla dzieci 
niepełnosprawnych z powiatu 
jasielskiego, krośnieńskiego i 
dębickiego, połączona z 
terapią 

30 951,00 18 

- stymulowanie rozwoju społecznego, emocjonalnego; 
zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa, akceptacji, 
przynależności;  
- rozładowanie napięcia emocjonalnego, wsparcie 
emocjonalne;  
- zwiększenie sprawności manualnej;  
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i 
konstruktywnego wyrażania emocji. 

28.  

Fundacja Szansa dla 
Niewidomych 
ul. Chlubna 88 
03-051 Warszawa 
Adres do korespondencji: 
Fundacja Szansa dla 
Niewidomych 
Oddział w Rzeszowie 
ul. Rejtana 10/319 
35-310 Rzeszów 

Podkarpacka kultura bez 
barier dla osób niewidomych i 
słabowidzących  

27 194,00 36 

- wyprodukowanie tyflograficznych termoformowanych 
planów obiektów kulturalnych/ turystycznych; 
zorganizowanie trzech jednodniowych wyjazdów 
szkoleniowo-turystycznych połączonych z warsztatami; 
rozwój umiejętności manualnych uczestników projektu 
poprzez udział w warsztatach; 
- rozwój zdolności poznawczych podczas wyjazdów; 
poznanie szerszej oferty obiektów kulturalnych i 
turystycznych z terenu województwa podkarpackiego;  
- przełamanie barier psychospołecznych powstałych w 
wyniku niepełnosprawności – podniesienie poziomu wiary w 
siebie i własne możliwości uczestników projektu;  
- wzbudzenie w osobach niewidomych i niedowidzących 
ciekawości świata, podejmowania wyzwań, chęci rozwoju 
pasji i doświadczania nowych rzeczy;  
- zmniejszenie poczucia marginalizacji i wykluczenia osób z 
niepełnosprawnością.  

29.  

Stowarzyszenie na rzecz 
Osób 
Niepełnosprawnych 
„Razem”  
ul. Słowackiego 26/2 
37-600 Lubaczów 
Adres do korespondencji: 
ul. Zielona 1 
37-630 Oleszyce 

Wycieczka i Obchody 
Międzynarodowego Dnia 
Osób Niepełnosprawnych 

38 260,00 220 

- zwiększenie dostępu 50 osobom niepełnosprawnym do 
turystyki i kultury;  
- zwiększenie dostępu 220 osobom niepełnosprawnym do 
rekreacji, turystyki i kultury;  
- integracja osób niepełnosprawnych. 

30.  
Stowarzyszenie 
Niepełnosprawnych i 
Przyjaciół "Mamy nadzieję" 
ul. Pigonia 14  
38-200 Jasło Lecznicza flora Bieszczad 

12 000,00 40 

- zapoznano się z leczniczą mocą ziół oraz skorzystano z 
doradztwa;  
- nabycie praktycznego wykorzystania ziół w codziennym 
życiu;  
- zdobycie nowych umiejętności  w sferze poznawczej, 
intelektualnej i społecznej; integracja osób 
niepełnosprawnych;  
- nawiązanie nowych znajomości. 

31.  Towarzystwo Pomocy  
im. Św. Brata Alberta Koło Aktywny senior 

13 212,00 31 
- zintegrowanie i zaktywizowanie podopiecznych schroniska 
– Domu Inwalidy Bezdomnego poprzez udział w 
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w Sanoku  
ul. Hetmańska 11 
38-500 Sanok 

przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych oraz 
turystyczno-rekreacyjnych;  
- integracja międzypokoleniowa;  
- niwelowanie skutków wykluczenia społecznego poprzez 
integrację mieszkańców schroniska ze społecznością 
lokalną;  
- wypracowanie w podopiecznych umiejętności aktywnego 
spędzania czasu wolnego. 

RAZEM 867 723,00 4 402 - 

 

W trybie pozakonkursowym – zgodnym z art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) w 2019 r. dofinansowaniem objęto 6 ofert: 

1. Uchwała nr 65/1701/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uznania za celową realizację 

zadania publicznego pod nazwą „Dziedzictwo naszego regionu – promocja działalności podkarpackich ZAZ na IV Światowym Festiwalu 

Wikliny i Plecionkarstwa”, zgłoszonego przez Stowarzyszenie „Dobry Dom” w Woli Zarczyckiej, 37-311 Wola Zarczycka 129A w ramach 

realizacji „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu 

Społecznemu na lata 2008-2020” 

Cel strategiczny nr 3 – Stwarzanie warunków do podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych oraz 
pobudzania aktywności zawodowej 
Tabela nr 37 Cel operacyjny nr 3.2. – Tworzenie klimatu do wzrostu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

 

Lp. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania 

Kwota wsparcia 
(kwota 

przekazana 
zgodnie z 
umową) 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

1 
Stowarzyszenie „Dobry 
Dom” w Woli Zarczyckiej  
37-311 Wola Zarczycka 129A 

„Dziedzictwo naszego 
regionu – promocja 
działalności podkarpackich 
ZAZ na IV Światowym 
Festiwalu Wikliny i 
Plecionkarstwa” 

10 000,00 9  

- wzrost aktywności osób niepełnosprawnych i instruktorów 

ZAZ na polu społecznym i zawodowym (nowe pomysły, 

nowe kontakty);  

- rozwój osobowy osób niepełnosprawnych. 

 RAZEM  10 000,00 9  

 
2. Uchwała nr 93/2253/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie uznania za celową realizację 

zadania publicznego pod nazwą „Promocja Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu województwa podkarpackiego poprzez utworzenie 

materiału promocyjnego i wsparcie merytoryczne kadr WTZ – stres a asertywna komunikacja w pracy”, zgłoszonego przez Polskie 

Towarzystwo Wspierania Warsztatów Terapii Zajęciowej „MOST” w Rzeszowie, ul. Załęska 7A, 35-322 Rzeszów  w ramach realizacji 

„Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na 

lata 2008-2020” 
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Cel strategiczny nr 3 – Stwarzanie warunków do podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych oraz 
pobudzania aktywności zawodowej 
Tabela nr 38 Cel operacyjny nr  3.2. – Tworzenie klimatu do wzrostu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

Lp. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania 

Kwota wsparcia 
(kwota 

przekazana 
zgodnie z 
umową) 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

1 

Polskie Towarzystwo 
Wspierania Warsztatów 
Terapii Zajęciowej „MOST” 
w Rzeszowie 
ul. Załęska 7A 
35-322 Rzeszów 

Promocja Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z terenu 
województwa podkarpackiego 
poprzez utworzenie materiału 
promocyjnego i wsparcie 
merytoryczne kadr WTZ – 
stres a asertywna 
komunikacja w pracy 

10 000,00 30 

- przekazanie wiedzy i doświadczenia na temat radzenia 

sobie ze stresem w pracy z osobami niepełnosprawnymi;  

- przekazanie informacji społeczeństwu ze szczególnym 

uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością na temat 

funkcjonowania WTZ w systemie wsparcia oraz rehabilitacji 

osób z niepełnosprawnością 

 RAZEM  10 000,00 30  

 
 

3. Uchwała Nr 93/2252/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 listopada 2019r. w sprawie uznania za celową realizację 

zadania publicznego pod nazwą „Oto zwiastuję Wam radość wielką… Spotkanie bożonarodzeniowe dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną i ich rodzin”, zgłoszonego przez Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Spełnione 

Marzenia” w Mrowli, Mrowla 79c, 36-054 Mrowla  w ramach realizacji „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób 

Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020” 

 
Cel strategiczny nr 4 – Tworzenie warunków do wzrostu integracji społecznej osób niepełnosprawnych 
Tabela nr 39 Cel operacyjny nr 4.1. – Wspieranie działalności na rzecz dostępu osób niepełnosprawnych do usług kulturalnych, sportowych, 
turystycznych i rekreacyjnych 

Lp. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania 

Kwota wsparcia 
(kwota 

przekazana 
zgodnie z 
umową) 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

1 

Stowarzyszenie na rzecz 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
„Spełnione Marzenia” w 
Mrowli 
Mrowla 79c 
36-054 Mrowla 
 

„Oto zwiastuję Wam radość 
wielką… Spotkanie 
bożonarodzeniowe dzieci i 
młodzieży z 
niepełnosprawnością 
intelektualną  
i ich rodzin” 

4 256,95 150 

- integracja oraz wsparcie rodzin wychowujących dzieci z 

niepełnosprawnością intelektualną;  

- zapewnienie okazji do wymiany doświadczeń 

wychowawczych pomiędzy rodzicami, a także 

nauczycielami i specjalistami (psychologami, terapeutami, 

pedagogami).  

 RAZEM  4 256,95 150  
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4. Uchwała Nr 98/2349/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie uznania za celową realizację 

zadania publicznego pod nazwą „Uśmiech dziecka”, zgłoszonego przez Stowarzyszenie Pomocy  Dzieciom Specjalnej Troski w Domaradzu, 

36-230 Domaradz 335 w ramach realizacji „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych 

i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020 

Cel strategiczny nr 4 – Tworzenie warunków do wzrostu integracji społecznej osób niepełnosprawnych 
Tabela nr 40 Cel operacyjny nr 4.1. – Wspieranie działalności na rzecz dostępu osób niepełnosprawnych do usług kulturalnych, sportowych, 
turystycznych i rekreacyjnych 

Lp. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania 

Kwota wsparcia 
(kwota 

przekazana 
zgodnie z 
umową) 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

1 

Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom Specjalnej Troski 
w Domaradzu 
36-230 Domaradz 335 

Uśmiech dziecka 5 600,00 38  

- integracja środowiska rodzin, w których wychowują się 

dzieci niepełnosprawne;  

- zbliżenie rodzin;  

- wymiana doświadczeń;  

- uzyskanie porad;  

- pomoc w wyjściu z izolacji, na jaką często skazuje rodziny 

posiadanie dziecka niepełnosprawnego;  

 RAZEM  5 600,00 38  

 
 

5. Uchwała Nr 101/2420/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 listopada  2019r. w sprawie uznania za celową 

realizację zadania publicznego pod nazwą „Jesteśmy aktywni w ZAZ”, zgłoszonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław  w ramach realizacji „Wojewódzkiego Programu Na 

Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020” 

Cel strategiczny nr 3 – Stwarzanie warunków do podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych oraz 
pobudzania aktywności zawodowej 
Tabela nr 41 Cel operacyjny nr 3.2. –   Tworzenie klimatu do wzrostu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

Lp. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania 

Kwota wsparcia 
(kwota 

przekazana 
zgodnie z 
umową) 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

1 

Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w 
Jarosławiu 
ul. Wilsona 6a 

Jesteśmy aktywni w ZAZ 8 000,00 - 

- pokazanie systemu wsparcia w aktywizacji zawodowej i 

społecznej osób z niepełnosprawnościami w Zakładzie 

Aktywności Zawodowej w Jarosławiu, współpracy ZAZ-u z 

Samorządem Województwa Podkarpackiego w tym ROPS 

w Rzeszowie i innymi JST. 
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37-500 Jarosław 
 

 RAZEM  8 000,00   

 
6. Uchwała Nr 102/2454/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 grudnia  2019r. w sprawie uznania za celową realizację 

zadania publicznego pod nazwą „Jest taki dzień w roku, gdy jesteśmy wszyscy razem” – wigilijne spotkanie dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej i ich rodzin, zgłoszonego przez  Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej, ul. 

Wiejska 90, 36-100 Kolbuszowa w ramach realizacji „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych 

i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020” 

 
 
 
Cel strategiczny nr 4 – Tworzenie warunków do wzrostu integracji społecznej osób niepełnosprawnych 
Tabela nr 42 Cel operacyjny nr 4.1. – Wspieranie działalności na rzecz dostępu osób niepełnosprawnych do usług kulturalnych, sportowych, 
turystycznych i rekreacyjnych 

Lp. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania 

Kwota wsparcia 
(kwota 

przekazana 
zgodnie z 
umową) 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

1 

Stowarzyszenie Pomocy 
osobom 
Niepełnosprawnym 
„Iskierka” w Kolbuszowej 
Dolnej 
ul. Wiejska 90 
36-100 Kolbuszowa 

„Jest taki dzień w roku, gdy 
jesteśmy wszyscy razem” – 
wigilijne spotkanie dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej i 
ich rodzin 

7 000,00 50 

- zacieśnienie więzi dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z 

ich rodzinami;  

- pokazanie rodzicom/opiekunom, że w każdej sytuacji 

mogą liczyć na pomoc i wsparcie nauczycieli i terapeutów;  

 

 RAZEM  7 000,00 50  

 
 
Podsumowanie 

Łącznie w 2019 r. na realizację Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich 
Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020 zaplanowano środki w wysokości 1 128 063,00 zł, z czego przekazano kwotę 1 123 410,15 zł  
(w tym: w trybie konkursowym - 1 078 482,00;  w trybie pozakonkursowym - 44 856,95 zł oraz tytułem zwrotu nadpłaconej kwoty niewykorzystanej 
dotacji przekazanej zgodnie z umową z 2017 r. - 71,20 zł). Organizacje zwróciły niewykorzystaną kwotę na dzień 31.12.2019r. w wysokości 
2 478,58 zł.  

Łącznie wykorzystano kwotę w wysokości 1 120 931,57 zł co stanowi  99,36% planu.  

1. Data ogłoszenia konkursu 5 lutego 2019 r. – Uchwała Nr 21/494/19  Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2019 r. 

2. Data rozstrzygnięcia 30 kwietnia 2019 r. - Uchwała Nr 41/1054/19  Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2019 r.  
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Tabela nr 43 

 
Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie  
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 
Programu 

środki 
finansowe  
z budżetu 
województwa- 
plan 

środki 
finansowe  
z budżetu 
województwa- 
wykorzystanie1 

Uwagi 

 
 

37 
 

 
1 080.000,00 

 
1 076 157,47 

 

Liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały 
dofinansowanie w trybie art. 19a ustawy o pożytku  

   

 
6 
 
 

47 991,00 44 702,90 

 

Inne  
 

72,00 71,20 - 

 
SUMA 

 
1 128 063,00 

 
1 120 931,57 

- 
 
 
 

1 środki przekazane, pomniejszone o zwroty na dzień 31.12.2019r. 

 

 


