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Załącznik Nr 1 

Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej w 2020 r. 

 

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 2015 r. 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 2020 skupiono się na trzech priorytetach ww. Programu wynikających z trzech celów operacyjnych tj. 1;2;3: 

1. Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w województwie, w tym działania: 

1) Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

2) Wspieranie programów i inicjatyw na rzecz pomocy osobom zagrożonym bądź dotkniętym wykluczeniem społecznym. 

3) Zwiększenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego na rzecz osób wykluczonych społecznie. 

2. Wspieranie rodzin w realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej, w tym działania: 

1) Wdrożenie i promowanie różnorodnych form wsparcia rodziny (streetworking, asystentura rodziny, itp.). 

2) Wspieranie działań pomocowych realizowanych w placówkach stacjonarnych i dziennych, ogniskach wychowawczych, świetlicach  

i klubach środowiskowych dla dzieci i młodzieży. 

3) Promowanie zdrowego modelu życia i pozytywnych wzorców rodziny. 

4) Wspieranie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji w rodzinie. 

3. Zwiększenie i rozwój oferty świadczeń pomocy społecznej dla seniorów: 

1) Wspieranie organizowania grup samopomocowych osób starszych oraz inicjowanie pomocy sąsiedzkiej w środowisku lokalnym. 
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2) Wspieranie działań wzmacniających więzi międzypokoleniowe. 

3) Inicjowanie współpracy instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych na rzecz świadczenia usług socjalnych dla osób starszych. 

4) Wzbogacenie oferty w zakresie aktywizacji i organizacji czasu wolnego seniorów. 

5) Promowanie zdrowego stylu życia i kreowania pozytywnego wizerunku starości. 

Obrane priorytety realizowane w 2020 r. zapisane zostały również w „Programie współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” i zatwierdzone Uchwałą nr XIV/249/19 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2019 r. 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 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020r. 1057 z późn. 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 formie zlecania 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 128/3001/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 marca 2020 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert, na który wpłynęło 27 ofert  

o łącznym zapotrzebowaniu na ich realizację 926 091,00 zł, natomiast kwota przeznaczona przez Zarząd Województwa Podkarpackiego na realizację 

Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023 w 2020 r.  wynosiła 650 000,00 zł. (na realizację celu operacyjnego 1 i 2 –  

370 000,00 zł, na realizację celu operacyjnego 3 – 280 000,00 zł). 

Wszystkie złożone projekty zostały poddane ocenie formalnej i wnikliwej ocenie merytorycznej przez Komisję Oceniającą Oferty. 

W dniu 9 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr 165/3522/20 w sprawie wyboru ofert i podziału środków 

finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2020 roku zadań publicznych określonych w „Wojewódzkim Programie Pomocy 

Społecznej na lata 2016-2023”. Do dofinansowania zostały zaproponowane przez Komisję tylko te zadania, które mogły być realizowane w warunkach 

panujących w kraju tj. obowiązujące ograniczenia wprowadzone w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego nie uniemożliwiały ich wykonania). 

Dwie oferty nie uzyskały minimalnej 50 % ilości punktów z oceny merytorycznej, pozwalającej na znalezienie się na liście rankingowej. Jedna oferta 

uzyskała pozytywną ocenę komisji, lecz z braku środków (w ramach celu 1 i 2) nie uzyskała dofinansowania. 

Ostatecznie decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego rekomendowanych pozytywnie zostało 15 ocenionych projektów, które otrzymały 

dofinansowanie w kwocie 508 202,00 zł (na realizację celu operacyjnego 1 i 2 – 360 802,00 zł, na realizację celu operacyjnego 3 – 147 400,00 zł). 

W dniu 24 listopada 2020 r Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 224/4482/20 zmienił Uchwałę nr 165/3522/20 z dnia 9 czerwca 2020 r, 
uwalniając środki w wysokości 28 944,00 zł. z powodu rezygnacji Stowarzyszenia Etyka &Energia z realizacji zadania pn. "Warsztaty odnowy 
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małżeństwa i rodziny". Powodem nie przyjęcia środków przez podmiot była sytuacja związana z obostrzeniami związanymi z koronawirusem SARS–
CoV-2. Łączna wartość projektów przeznaczonych do dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert wyniosła 479 258,00 zł. 
Ponadto w ramach Programu Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 156/3417/20 z dnia 19 maja 2020 r. udzielił dotacji w trybie 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości 10 000,00 zł Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Dębicy na zadanie pn. 
„Prowadzenie izolatorium dla bezdomnych z województwa podkarpackiego”. 
W 2020 roku podpisano 15 umów na realizację 15 projektów na łączną kwotę 489 258,00 zł. 
 
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 na Rzecz Dzieci, Młodzieży 
i Osób Niepełnosprawnych 
"PARASOL"; 35-325 Rzeszów, ul. 
Ks. Popiełuszki 12/31 

"Terapeutyczne wsparcie 
psychologiczno-
pedagogiczne dla rodzin na 
Podkarpaciu" 

40 000,00 41 osób 

- Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci, 
młodzieży niepełnosprawnej i członków ich rodzin poprzez 
realizację: 210 konsultacji psychologicznych dla 20 osób, 
210 godzin terapii pedagogicznej dla 20 dzieci, 1000 godzin 
terapii logopedycznej dla 10 dzieci, 180 konsultacji 
fizjoterapeutycznych/masażu dla 18 osób. 

2. 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Jarosławiu;  
37-500 Jarosław, ul. Wilsona 6a 

"Indywidualna asystencja dla 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną" 

39 000,00 12 osób 

- Zwiększenie autonomii i niezależności życiowej osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, poprawa funkcjonowania 
w życiu codziennym, rozwinięcie umiejętności niezbędnych do 
ich udziału w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym. 
- Udzielenie 12 osobom zindywidualizowanego wsparcia 
w formie usług asystencji osobistej (każdy z beneficjentów 
otrzymał po 110 godzin wsparcia).  

3. 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Krośnie; 38-400 
Krosno, ul. Powstańców Śląskich 16 

"Treningi mieszkalnictwa 
drogą do samodzielności 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną" 

40 000,00 30 osób 

- Poprawa jakości życia 30 dorosłych osób 
z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunów na 
terenie powiatu krośnieńskiego i jarosławskiego. 
- Wzrost samodzielności w zakresie zaspokajania 
podstawowych potrzeb. 
- Wzrost aktywności, zaradności życiowej. 
- Wzrost kompetencji społecznych, wzmocnienie możliwości 
i umiejętności samostanowienia i decydowania o swoim życiu. 
- Zorganizowanie cyklicznych weekendowych zajęć 
terapeutycznych w formie treningów mieszkalnictwa, łącznie 
zrealizowano 650 godzin wsparcia. 

4. 
Fundacja PRO ALIA                                                          
35-103 Rzeszów,  
ul. Hanasiewicza 19 

"Zauważ mnie - mam prawo 
do rozwoju, wypoczynku i 
rozrywek" - terapia i zabawa 
bez barier 

39 483,00 64 osoby 

- Poprawa funkcjonowania rodziców, całych rodzin, 
wychowujących dzieci niepełnosprawne. 
- Doskonalenie posiadanych przez uczestników umiejętności 
społecznych i komunikacyjnych. 
- Objęcie wsparciem 64 osób (32 dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej i 32 opiekunów poprzez realizację: 
96 godzin zajęć ruchowych, 32 godzin dogoterapii, 16 godzin 
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zajęć metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn, 
16 godzin muzykoterapii, 64 godziny integracji sensorycznej, 
32 godziny zajęć terapii behawioralnej, 32 godziny terapii 
układu proprioreceptywnego, 32 godziny gimnastyki 
korekcyjnej, 32 godziny refleksologii, 32 godziny terapii 
pedagogicznej, 32 godziny logopedii, 32 godziny zajęć 
korekcyjno – kompensacyjnych, 64 godziny terapii 
psychologicznej, 32 godziny treningu umiejętności 
społecznych.   

5. 
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata 
Alberta Koło w Sanoku                                                                         
38-500 Sanok, ul. Hetmańska 11 

Zaspokoić podstawowe 
potrzeby osób bezdomnych 

30 885,00 31 osób 

- Zakup odzieży, bielizny, obuwia dla 31 podopiecznych. 
- Zakup środków czystości i środków higieny osobistej dla 
31 podopiecznych. 
- Zakup asortymentu medycznego, środków opatrunkowych 
i dezynfekujących dla 31 podopiecznych. 
- Poprawa ogólnego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego 
podopiecznych. 
- Poprawa warunków bytowych w schronisku – Domu 
Inwalidy Bezdomnego. 

RAZEM 189 368,00 178 osób  

 
Tabela nr 2. Działanie: Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - DOTACJA W TRYBIE 19A 
 

LP. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

wsparcia 

Liczba osób objętych 

wsparciem 

Efekty realizowanych zadań 

1. 

Towarzystwo Pomocy im. Św. 

Brata Alberta Koło Dębica ul. 

Św. Brata Alberta 2, 39-200 

Dębica  

„Prowadzenie izolatorium dla 

osób bezdomnych z woj. 

Podkarpackiego”   

10 000,00 31 osób 

- Możliwość odbycia przez osobę bezdomną 14 dniowej 

kwarantanny lub izolacji, dzięki czemu mogła być przyjęta do 

schroniska, 

- Zorganizowanie pomocy osobom bezdomnym (zakup 

środków czystości i higieny osobistej, zakup żywności, 

pościeli, ręczników, odzieży, obuwia).  

 10 000,00 31 osób  

 
Żaden podmiot, który otrzymał dofinansowanie w 2020 roku w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej nie podjął się realizacji 
poniższych działań: 
Wspieranie programów i inicjatyw na rzecz pomocy osobom zagrożonym bądź dotkniętym wykluczeniem społecznym, 
Zwiększenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego na rzecz osób wykluczonych społecznie. 
 

REALIZACJA CELU 2: WSPIERANIE RODZIN W REALIZACJI FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ. 
 
Działanie: Wdrożenie i promowanie różnych form wsparcia rodziny – żaden podmiot nie realizował zadania w ramach niniejszego działania. 
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Tabela nr 3. 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. 

Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi 
"Oratorium" im. Błogosławionego 
Księdza Bronisława Markiewicza;  
37-450 Stalowa Wola,  
ul. Ofiar Katynia 57 

"Dla każdego coś fajnego" 34 590,00 107 osób 

- Udzielenie wsparcia rodzinom w realizacji funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej, 
- Stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań dzieci  
i młodzieży poprzez realizację 48 godzin zajęć pod nazwą 
„DIY – zrób to sam – w kolorowym świecie mydełek i kul 
zapachowych”, 48 godzin zajęć „Kawiarenka inicjatyw 
twórczych”, 21 godzin zajęć „Moja wizytówka to „Mądra 
Główka”, 21 godzin warsztatów kulinarnych „Kuchenne 
eksperymenty”, 21 godzin zajęć relaksacyjnych, 42 godziny 
zajęć „zabawy z Lego”, 22,5 godzin zajęć warsztatów 
komputerowych, 21 godzin zajęć warsztatów „Zrób to sam – 
tablice aktywności”, 42 godziny zajęć „Ploteczki małe i duże”, 
160 godzin pomocy w nauce.  

2. 

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. 
Jana Pawła II "Wzrastanie" z/s 
Łopuszka Mała 13,  
37-220 Kańczuga;  
Oddział w Rzeszowie Świetlica 
Profilaktyczno-Wychowawcza                                             
35-016 Rzeszów,  
ul. Hoffmanowej 23 

"Wspieramy rozwój 
wychowanków" 

38 000,00 85 osób 

- Przeprowadzenie zajęć kulinarnych, rękodzielniczych, 
logopedycznych, z pierwszej pomocy, warsztatów 
czytelniczych, kreatywnych, nauka gry w szachy, tanecznych, 
plastyczno-artystycznych, korepetycji z matematyki, 
warsztatów matematycznych i eksperymentów chemicznych 
i przyrodniczych, sportowych, muzycznych, organizacja 
spotkania integracyjnego i wyjść do kina, Fantazji itp. 
- Nabycie umiejętności określenia swoich stron, dostrzegania 
nawet drobnych sukcesów, zwiększenia rytmu u dzieci, 
wzrost umiejętności pracy zespołowej, nabywanie 
umiejętności gry w szachy, zwiększenie wytrwałości 
w wykonywaniu zadań, rozbudzenie zainteresowań i pasji 
czytelniczych u dzieci, podniesienie samooceny. 

3. 

Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Zarząd Miejsko-Gminny 
Stowarzyszenie Charytatywne 
w Kolbuszowej                                                                                   
36-100 Kolbuszowa,  
ul. Janka Bytnara 3 

"Pozytywka" 40 000,00 257 osób 

- Wsparcie rodzin w realizacji funkcji opiekuńczo-
wychowawczych. 
- Stworzenie oferty zajęć dla dzieci i rodzin o niskim statusie 
ekonomicznym, rodzin dysfunkcyjnych takich jak: 2 wycieczki 
do Centrum Natura caritas, 2 wyjścia do Sali zabaw Kraina 
Uśmiechu, 2 wyjścia na basen, zajęcia kulinarne, zajęcia 
plastycznoo – techniczne, zajęcia sportowe, konkursy. 
- Zorganizowanie 5 dniowych zajęć wakacyjnych dla 50 
osobowej grupy dzieci z Komorowa. 
- Zorganizowanie dwóch 12 dniowych turnusów wakacyjnych 
w świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Kolbuszowej dla 
60 dzieci. 
- Przeprowadzenie10 godzin zajęć o tematyce pomocy, 
wolontariatu, potrzeb społecznych, ekologii dla 25 osób. 
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4. 

Koło Stalowowolskie Towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata Alberta;  
37-450 Stalowa Wola,  
ul. Ks. J. Popiełuszki 4 

"Pozytywne wzmocnienia 
2020" 

29 900,00 30 osób 

- Przygotowanie wychowanków placówek socjalizacyjnych do 
usamodzielnienia oraz podniesienie ich kwalifikacji 
zawodowych: ukończenie kursu prawa jazdy kat. B – 4 osoby, 
ukończenie kursu prawa jazdy kat A1 – 1 osoba, ukończenie 
kursu stylizacji rzęs – 14 osób, ukończeniem kursu 
kelnerskiego 6 osób, ukończenie kursu informatycznego – 
4 osoby, ukończenie kursu obsługi wózków widłowych – 
2 osoby, ukończenie kursu makijażu – 2 osoby, ukończenie 
kursu obsługi koparko – ładowarki – 2 osoby, ukończenie 
kursu koloryzacji włosów – 1 osoba, ukończenie kursu języka 
angielskiego – 3 osoby, ukończenie warsztatów „Jak 
kształtować samego siebie” – 20 osób. 

RAZEM 142 490,00 479 osób  

 

Działanie: Promowanie zdrowego modelu życia i pozytywnych wzorców rodziny - ze względu na sytuację epidemiczną panującą w kraju 
Stowarzyszenie zrezygnowało z realizacji zadania. 
 

Działanie: Wspieranie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji w rodzinie – żaden podmiot nie realizował zadania w ramach niniejszego 
działania. 
 
REALIZACJA CELU 3: ZWIĘKSZENIE I ROZWÓJ OFERTY ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA SENIORÓW 
 
Działanie: Wspieranie organizowania grup samopomocowych osób starszych oraz inicjowanie pomocy sąsiedzkiej w środowisku lokalnym 
– żaden podmiot nie realizował zadania w ramach niniejszego działania. 
 
Tabela nr 4.  Działanie: Wspieranie działań wzmacniających więzi międzypokoleniowe  

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";  
37-700 Przemyśl,  
ul. Mickiewicza 24                                                                           

"Razem łatwiej - warsztaty 
międzypokoleniowe" 

40 000,00 31 osób 

- Podniesienie przez beneficjentów wiedzy na temat dyscyplin 
sportu dostępnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku – 
22 godziny zajęć sportowych. 
- Wymiana doświadczeń przez beneficjentów w zakresie 
technologii i rękodzieła artystycznego, - 14 godzin zajęć 
warsztatowych. 
- Poznanie walorów turystycznych części województwa 
podkarpackiego – Bieszczady – 3 dni warsztatów 
turystycznych. 
- Budowanie solidarności międzypokoleniowej w starzejącym 
się społeczeństwie, budowanie solidarności w środowisku osób 
starszych, rozwijanie ruchu samopomocy, nabycie wiedzy na 
temat praw i przywilejów osób starszych. 
- Zwiększenie współpracy międzyludzkiej. 
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- Przełamanie stereotypów na temat starości. 
- Inspirowanie uczestników do działań twórczych, promowanie 
pozytywnego wizerunku.  

2. 

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Jakości Życia;  
37-232 Jawornik Polski, 
Widaczów 75                                                                                  
Parafia Rzymskokatolicka p.w. 
Matki Bożej Fatimskiej 
w Rozborzu; 37-200 Przeworsk, 
Rozbórz 293 

"Piąta pora roku" 23 075,00 60 osób 

- Stworzenie warunków dla rozwoju aktywności społecznej, 
 dla 20 osób w fazie późnej dorosłości i min. 40 osób małych. 
- 136 godzin warsztatów wokalnych dla 20 seniorów i 40 dzieci 
i młodzieży.  
- 500 sztuk płyt CD. 
- Zbudowanie oraz zacieśnianie więzi międzyludzkich oraz 
wewnątrzpokoleniowych wśród beneficjentów zadania. 
- Polepszenie jakości życia 20 seniorów. 
- Zdobyte umiejętności wokalne miały pozytywny wpływ na 
integrację beneficjentów zadania. 

RAZEM 63 075,00 91 osób  

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

Tabela nr 5. 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. 
Podkarpackie Stowarzyszenie 
Głuchych;  35-002 Rzeszów,  
ul. Jana Sobieskiego 3 

"Aktywizacja 
niepełnosprawnych seniorów 
w świecie ciszy" 

24 265,00    50 osób 

- Warsztaty aktywności kulinarnych (30h). 
- Warsztaty edukacyjne z języka włoskiego (30h), 
- Spotkania integracyjne – wycieczka do muzeum  w Markowej 
i w Przemyślu  (50 osób). 
- Aktywizacja i poprawa sprawności fizycznej seniorów 
podczas warsztatów z jogi (20h) i warsztaty Nordic Walking 
(4080h) 

2. 

Polski Związek Niewidomych 
Okręg Podkarpacki;                                                  
35-201 Rzeszów,  
ul. Plac Dworcowy 2 

"Warsztaty Aktywni Seniorzy" 20 060,00 20 osób 

- Stworzenie warunków do rzeczywistego działania, 
przełamywanie barier społecznych, pokazywanie możliwości 
różnych form aktywności starszych osób niewidomych 
i słabowidzących. 
- Poprawa funkcjonowania w takich strefach jak; poprawa 
dysfunkcji postawy, nabywanie umiejętności komunikowania 
się z otoczeniem, umiejętności gry w warcaby, samodzielne 
wykonywanie różnych prac z rękodzieła. 
- Nabycie umiejętności nawiązywania kontaktu. 
- Aktywność i organizacja czasu wolnego seniorów. 
- Udział 20 osób niewidomych i słabowidzących 
w Warsztatach Aktywni seniorzy.  
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3. 

Stowarzyszenie na rzecz osób 
starszych "Złota Jesień";  
36-060 Głogów Małopolski, 
Budy Głogowskie 147 

"Aktywnym być" 40 000,00 110 osób 

- Aktywizacja i poprawa sprawności fizycznej seniorów 
podczas masażu (44h).  
- Relaksacja podczas prac w ogrodzie, kontakt z naturą, 
pielęgnacji roślin – 84h zajęć ogrodniczych. 
- Pobudzenie twórczości  i miło spędzonych chwil podczas 
wspólnych śpiewów, przedstawień i gry na instrumentach 
(39h). 
- Udział w życiu kulturalnym - integracja z innymi seniorami 
podczas wyjazdu do teatru i kina (110 osób). 
- Integracja - wspólne świętowanie (spotkania mikołajkowe, 
Wigilijne, Dni Seniora   (225 osób w każdym spotkaniu). 
- Pobudzenie zdolności manualnych podczas zajęć 
plastycznych (57h). 
- Wzmocnienie pamięci i zdolności intelektualnej podczas 
zajęć treningu pamięci (72h). 

 
RAZEM 

84 325,00 180 osób 
 

 

Działanie: Promowanie zdrowego stylu życia i kreowanie pozytywnego wizerunku seniorów – żaden podmiot nie realizował zadania w ramach 
niniejszego działania. 
 
Podsumowanie 

Z uwagi na dużą liczebność odbiorców instytucji pomocy społecznej naszego regionu, świadczącą o niskim standardzie życiowym ludności, jak 
również  bezradności wobec napotkanych trudności życia codziennego w 2020 roku podjęto działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Pomocy 
Społecznej na lata 2016 – 2023” skierowane zarówno na dzieci, młodzież jak i osoby starsze. Celem tych działań było ograniczenie zjawiska 
wykluczenia społecznego oraz wskazanie możliwości przeciwdziałania  i radzenia sobie z tym problemem. 
Osiągnięcie celu jakim jest zwiększenie efektywności systemu pomocy i integracji w województwie było możliwe poprzez współpracę  
z organizacjami pozarządowymi działającymi w tym zakresie. 
Na zadania realizowane w ramach „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023” w 2020 roku zaplanowano kwotę 680.000,00 zł. 
Na realizację 15 zadań publicznych przekazano kwotę 489 258,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan finansowy o 6 297,00 zł (zwroty 
niewykorzystanych dotacji) do kwoty 482 961,00 zł.  Na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały wykorzystane środki w wysokości 475 192,71 zł tj. 98,39 % 
planu. 
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Załącznik Nr 2 
Realizacja Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w 2020r. 
 

„Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020” został opracowany na podstawie art.183 ust.2 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej i stanowi integralną część „Strategii Rozwoju Województwa–
Podkarpackiego 2020”: Cel 2 Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego jako czynników: innowacyjności regionu oraz poprawy poziomu życia 
mieszkańców. 

„Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020” został uchwalony przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 08 września 2014 r. Uchwałą Nr LV/1073/14. Dokument ten wyznacza główne kierunki działań Samorządu 
Województwa Podkarpackiego w obszarze pieczy zastępczej.  

Celem programu jest budowanie i rozwój zintegrowanego systemu wsparcia i pomocy rodzinie oraz pieczy zastępczej w regionie. Program ten 
wyznacza jeden cel główny:  
Budowanie i rozwój zintegrowanego systemu wsparcia i pomocy rodzinie oraz pieczy zastępczej w regionie,  
a w jego ramach pięć celów szczegółowych: 
1. Zidentyfikowanie obszarów problemowych w zakresie funkcjonowania, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 
2. Wzmocnienie profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa. 
3. Poprawa funkcjonowania rodziny ze zdiagnozowanymi problemami, będącej w kryzysie. 
4. Poprawa funkcjonowania systemu pieczy zastępczej. 
5. Rozwój form pomocy dla osób usamodzielniających się. 

 
Wykonanie 
W roku 2020 skupiono się na wszystkich pięciu celach szczegółowych ww. Programu obejmujących działania określone w celu głównym tj: 
1. Zidentyfikowanie obszarów problemowych w zakresie funkcjonowania, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: 

1) Gromadzenie i upowszechnianie informacji dotyczących potrzeb rodzin z uwzględnieniem uwarunkowań terytorialnych oraz działań na rzecz 
wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w woj. Podkarpackim; 

2) Analiza problemów społecznych o regionalnym i lokalnym zasięgu oraz praktycznego wykorzystywania wypływających z nich ustaleń  
i wniosków, przy wykorzystaniu potencjału studentów uczelni wyższych w regionie; 

2. Wzmocnienie profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa; 
1) Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz rodziny (wspólne spędzanie wolnego czasu w sposób konstruktywny, w tym pikniki rodzinne, festyny, 

itp.); 
2) Wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie kompetencji rodzicielskich (szkolenia, grupy wsparcia, porady, konsultacje doraźne, itp.); 
3) Wykorzystanie lokalnej infrastruktury do inicjatyw wspierających rodzinę (przedszkola, szkoły, parafie, domy kultury, domy strażaka itp.); 
4) Wspieranie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie zbyt wczesnemu rodzicielstwu; 
5) Rozwój wolontariatu w zakresie wsparcia rodziny (m.in. poprzez szkolenia, treningi, warsztaty); 
6) Działania zmierzające do uświadomienia władzom lokalnym ważności działań podejmowanych na rzecz rodziny (m. in. szkolenia, konferencje, 

wizyty studyjne, itp.); 
7) Organizowanie szkoleń, konferencji itp. promujących skuteczne metody pracy z rodziną (m.in. oparte na wzmacnianiu więzi i poprawie relacji 

wewnątrzrodzinnych, asystentura rodziny); 
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8) Organizowanie szkoleń, konferencji itp. mających na celu podnoszenie kompetencji wychowawczych nauczycieli szkół i przedszkoli; 
3. Poprawa funkcjonowania rodziny ze zdiagnozowanymi problemami, będącej w kryzysie; 

1) Promowanie interdyscyplinarnych centrów wsparcia rodziny w każdej gminie oraz upowszechnienie specjalistycznej pomocy (np.: poradnictwo 
specjalistyczne, konsultacja, mediacja, terapia itp); 

2) Zwiększenie dostępności usług wspierających dla rodzin zagrożonych rozpadem, m.in. przystosowujących się do sytuacji porozwodowej, 
doświadczających kryzysu uwarunkowanego rozłąką emigracyjną, doświadczających kryzysu ekonomicznego, z problemem choroby i/lub 
niepełnosprawności itp.; 

3) Poszerzenie działalności placówek wsparcia dziennego o ofertę skierowaną do starszych dzieci, młodzieży oraz aktywizowanie rodziców; 
4) Wspieranie systemowych rozwiązań w pracy z rodziną; 

4. Poprawa funkcjonowania systemu pieczy zastępczej; 
1) Organizowanie szkoleń dla kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i specjalistów 

pracujących z rodzinami zastępczymi, rodzinnymi domami dziecka; 
2) Organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych; 
3) Działania na rzecz pozyskiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, zwłaszcza zawodowych oraz rodzin wspierających; 
4) Upowszechnianie informacji na temat adopcji dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych (szczególnie dzieci starszych i chorych,  

a także wieloosobowych rodzeństw), jako skutecznej formy zabezpieczającej potrzeby dzieci w sposób trwały; 
5) Działania na rzecz istniejących rodzin zastępczych (m. in. szkolenia, wsparcie, poradnictwo specjalistyczne, superwizja itp.); 
6) Działania na rzecz rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (m. in. wspieranie i promowanie form współpracy  

z rodziną biologiczną, w tym doradztwo, szkolenia itp.); 
7) Działania mające na celu upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie rozwoju pieczy zastępczej (np. konferencje, spotkania itp.); 

5. Rozwój form pomocy dla osób usamodzielniających się; 
1) Tworzenie mieszkań chronionych i innych form pomocowych dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej; 
2) Poradnictwo specjalistyczne dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, którego celem jest bezpieczny start w dorosłe życie; 
3) Działania zmierzające do poprawy funkcjonowania byłych wychowanków pieczy zastępczej (m. in. treningi, warsztaty, wyjazdy, mające na celu 

budowanie lub utrzymanie bezpiecznych relacji z rodziną biologiczną itp.); 
 

Obrane priorytety realizowane w 2020r. zapisane zostały również w „Programie współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego  
z Organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” i zatwierdzone Uchwałą 
nr XIV/249/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2019r. 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 2020r. poz. 1057 z późn. 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: 
- zlecenia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych   w ustawie”. 
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Podmioty ubiegające się o możliwość dofinansowania realizacji zadań określonych w „Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 
Zastępczej na lata 2014 – 2020” prowadziły działalność statutową w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, oraz działały na terenie 
Województwa Podkarpackiego. Ponadto w swoich projektach ich działania nakierowane były na wzmocnienie rodziny poprzez działania profilaktyczne 
oraz pomocowe jak również zapewnienie wsparcia dzieciom oraz rodziną. 

Uchwałą nr 146/3264/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 21 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 128/3000/20 ogłoszono 
otwarty konkurs ofert, na który wpłynęło 5 oferty o łącznym zapotrzebowaniu na ich realizację 90 155,00 zł, natomiast kwota przeznaczona przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego na realizację „Wojewódzkiego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020” w 2021 r.  
wynosiła 90 000,00 zł. 

Wszystkie złożone projekty zostały poddane ocenie formalnej i wnikliwej ocenie merytorycznej przez Komisję Oceniającą Oferty.  
W dniu 09 czerwca 2020r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr 165/3523/20 w sprawie udzielenia dotacji  
w 2020r. z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań w ramach „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 
Zastępczej na lata 2014 – 2020”. Decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego rekomendowanych pozytywnie zostało wszystkie 5 ocenionych 
projektów, które otrzymały dofinansowanie w kwocie 85 080,00 zł. 
W dniu 07 lipca 2020 r Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Uchwałę nr 165/3523/20 z dnia 9 czerwca 2020r, ponieważ jeden  
z podmiotów zrezygnował z przyznanej dotacji. Powodem nie przyjęcia środków przez podmiot była sytuacja związana z obostrzeniami związanymi  
z koronawirusem SARS –CoV-2. Łączna wartość projektów przeznaczonych do dofinansowania wyniosła 72 595,00 zł. 
 
REALIZACJA celu 2: Wzmocnienie profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa 
 
Tabela nr 6. Działanie: Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz rodziny (wspólne spędzanie wolnego czasu w sposób konstruktywny, w tym 
pikniki rodzinne, festyny, itp.); 

LP. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

wsparcia 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 

Efekty realizowanych zadań 

1 
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych 
„Akacja” Osiek Jasielski, 38-223 

Osiek Jasielski 

„Moja Rodzina – działania 
integracyjno-edukacyjno-
wychowawcze służące 

wzmocnieniu więzi 
rodzinnych” 

18 770,00 110 

- 50 uczestników wzięło udział w warsztatach mydlarskich, 
- 50 osób wzięło udział w warsztatach plastyczno-
rękodzielniczych, 
- 50 uczestników wzięło udział w warsztatach kulinarnych, 
- 110 uczestników wzięło udział w Rodzinnym Pikniku, 
- udział 40 uczestników w wycieczce promującej walory 
turystyczne Podkarpacia, 
-nabycie pozytywnych relacji w rodzinie i środowisku lokalnym, 
- wzmocnienie więzi rodzinnych i społecznych 

2. 

Stowarzyszenie „Razem lepiej” 

Trzciana 24a, 38-450 Dukla 

Adres korespondencyjny: 

Nowa Wieś 60; 38-450 Dukla 

„Rodzina-moja ładowarka” 16 325,00 200 

- 120 osób wzięło udział w Pikniku Rodzinnym, 

- zachowanie tradycji rodzinnych związanych z dziedzictwem 

kulturowym w ramach stworzonej foto książki z ukazaniem prac 

dzieci, 

- nabycie wiedzy związanej ze zwyczajami Podkarpacia, 
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- uwrażliwienie na kulturę i sztukę, 

- utrzymywanie pozytywnych postaw rodzicielskich w tym 

integracja międzypokoleniowa  

 

RAZEM 35 095,00 310  

 
Żaden podmiot, który otrzymał dofinansowanie w 2020 roku w ramach Wojewódzkiego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy 
Zastępczej nie podjął się realizacji poniższych działań: 
 
- Wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie kompetencji rodzicielskich (szkolenia, grupy wsparcia, porady, konsultacje doraźne, itp.); 
- Wykorzystanie lokalnej infrastruktury do inicjatyw wspierających rodzinę (przedszkola, szkoły, parafie, domy kultury, domy strażaka itp.); 
- Wspieranie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie zbyt wczesnemu rodzicielstwu; 
- Rozwój wolontariatu w zakresie wsparcia rodziny (m.in. poprzez szkolenia, treningi, warsztaty); 
- Działania zmierzające do uświadomienia władzom lokalnym ważności działań podejmowanych na rzecz rodziny (m. in. szkolenia, konferencje, wizyty 
studyjne, itp.); 
- Organizowanie szkoleń, konferencji itp. promujących skuteczne metody pracy z rodziną (m.in. oparte na wzmacnianiu więzi i poprawie relacji 
wewnątrzrodzinnych, asystentura rodziny); 
- Organizowanie szkoleń, konferencji itp. mających na celu podnoszenie kompetencji wychowawczych nauczycieli szkół i przedszkoli; 
 

REALIZACJA CELU 3: Poprawa funkcjonowania rodziny ze zdiagnozowanymi problemami, będącej w kryzysie. 
 
Tabela nr 7. Działanie: Zwiększenie dostępności usług wspierających dla rodzin zagrożonych rozpadem, m.in. przystosowujących się do 
sytuacji porozwodowej, doświadczających kryzysu uwarunkowanego rozłąką emigracyjną, doświadczających kryzysu ekonomicznego, 
z problemem choroby i/lub niepełnosprawności itp. 

LP. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

wsparcia 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

 
 

1. 

Stowarzyszenie na rzecz 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego „Spełnione 

marzenia” w Mrowli 

Razem łatwiej III. 
Edukacyjno-terapeutyczny 
program wsparcia rodzin 

z dzieckiem z 
niepełnosprawnością 

intelektualną 

17 500,00 
 

40 osób 
 

- wzmocnienie więzi rodzinnych, 
-  udział 20 rodzin w plenerze fotograficzno –malarskim  
Pozostałe zakładane rezultaty nie zostały zrealizowane. 
W związku z tym środki zostały zwrócone. Podmiot ze 
względu na stan epidemiologiczny w całym kraju 
zrezygnował z  realizacji  zadania. Niewykorzystaną kwotę 
dotacji zwrócił. 

RAZEM 17 500,00 40 osoby  
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Tabela nr 8. Działanie: Poszerzenie działalności placówek wsparcia dziennego o ofertę skierowaną do starszych dzieci, młodzieży oraz 
aktywizowanie rodziców 

LP. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

wsparcia 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

1. 

Stowarzyszenie Opieki nad 
Dziećmi „ORATORIUM” im. 
Błogosławionego Księdza 
Bronisława Markiewicza  

w Stalowej Woli, 
ul. Ofiar Katynia 57; 37-450 

Stalowa Wola 

„Mamo, tato, baw się z nami” 20 000,00 121 osób 

- wsparcie rodziny w realizacji funkcji opiekuńczo-
wychowawczej, 
- rozwinięcie zainteresowań i wdrożono do konstruktywnego 
spędzania wolnego czasu, 
- podniesienie poczucia wartości wśród rodziców, 
- przeprowadzono 24 godzin zajęć kulinarnych na świeżym 
powietrzu, 
- zaktywizowano grupę 36 rodziców aktywnie spędzających 
czas z dziećmi poprzez organizacje warsztatów plastycznych, 
wycieczek, pomoc w nauce 

RAZEM 20 000,00 121 osób  

 
Żaden podmiot, który otrzymał dofinansowanie w 2020 roku w ramach Wojewódzkiego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy 
Zastępczej nie podjął się realizacji poniższych działań: 
 
- Promowanie interdyscyplinarnych centrów wsparcia rodziny w każdej gminie oraz upowszechnienie specjalistycznej pomocy (np.: poradnictwo 
specjalistyczne, konsultacja, mediacja, terapia itp); 
- Wspieranie systemowych rozwiązań w pracy z rodziną; 

Podsumowanie 
 
Osiągnięcie celu jakim jest budowanie i rozwój zintegrowanego systemu wsparcia i pomocy rodzinie oraz pieczy zastępczej w regionie było możliwe 
poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi w tym zakresie. 
Na zadania realizowane w ramach „Wojewódzkiego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020” w roku 2020 

zaplanowano kwotę 90 000,00 zł. Na realizacje 4 zadań publicznych przekazano kwotę 72 595,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020r. zostały wykorzystane 
środki w kwocie 61 321,83 zł tj. 84,47 % planu. 
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Załącznik Nr 3 
 
Realizacja „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020” w 2020 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. 
 
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 %. 
 
Wykonanie 
 
Realizacja założonego celu głównego „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
na lata 2014 – 2020”, odbywała się w 2020 r. poprzez:  
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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 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) – w 2020 r. zaplanowano środki w wysokości 198 424,00 zł. 

2. Współpracę z organami administracji publicznej – w 2020 r. zaplanowano środki w wysokości 30 000,00 zł. 
 
 
Ad. 1. Udzielanie dotacji celowych 
 

a) W ramach otwartych konkursów ofert w 2020 r. dotacji udzielono na podstawie uchwały Nr 124/2900/20 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r., którą ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań 
publicznych określonych w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020” na kwotę 
200 000,00 zł. 

 
Na konkurs wpłynęło łącznie 25 ofert, z których: 1 oferta nie spełniała kryteriów formalnych, natomiast 1 podmiot zrezygnował z realizacji zadania przed 
dokonaniem oceny merytorycznej oferty. Ocenie merytorycznej poddanych zostało 23 oferty spełniające wymogi formalne, o łącznym zapotrzebowaniu 
na ich realizację 418 276,00 zł.  
Uchwałą Nr 161/3441/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 maja 2020r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków 
finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego wyłoniono do realizacji 5 ofert na łączną kwotę 87 845,00 zł, których realizacja była możliwa 
pomimo wprowadzonych obostrzeń wynikających z panującej w kraju epidemii koronawirusa Sars-CoV-2. Pozostałe oferty poprawne pod względem 
formalnym i merytorycznym, w sytuacji pandemii nie mogły być pozytywnie ocenione i zrealizowane (zgodnie z „Opinią prawną oraz informacją prawną 
na temat procedowania konkursów ogłoszonych przez Województwo i jego jednostki organizacyjne w kontekście zaistniałej sytuacji epidemiologicznej” 
z dnia 16 kwietnia 2020r. znak: OR-X3.084.1.46.2020.JR). 
 
Tabela nr 9. 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 
Wsparcia i Aktywizacji 
Rodzin „SZTAMA” 
ul. Podleśna 15, lok. 415 
37-450 Stalowa Wola 

Przeprowadzenie 
szkolenia 
pt. ALKOHOL 
I  CIĄŻA: FAS jako 
trauma rozwojowa 
i relacyjna – 
możliwości wsparcia 

11 360,00 0 

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej wirusem SARS-
COV-2 oraz wprowadzeniem obostrzeń, podmiot zrezygnował z przyznanej 
dotacji przed rozpoczęciem realizacji zadania (pismo z dnia 27.10.2020 r. 
z prośbą o rozwiązanie umowy o realizację zadnia publicznego oraz 
porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy z dnia 03.11.2020 r.). 

2. 
Fundacja „EUREKA” 
ul. Św. Marcina 75 
35-330 Rzeszów 

Alkohol wśród 
młodzieży – warsztaty 
dla dorosłych  

18 935,00 30 

Głównym celem projektu było uświadomienie dorosłym (nauczycielom 
i rodzicom) z jaka łatwością młodzi ludzie mogą popaść w uzależnienie 
alkoholowe, jak rozmawiać z dzieckiem o alkoholu, jak zapobiegać 
niewłaściwym postawom związanym z alkoholem i jak ważna jest współpraca 
rodziców i pedagogów w rozwiązaniu zaistniałego już problemu. 
Realizacja zadania obejmowała 240 godz. zajęć (w tym 60 godz. zajęć 
grupowych oraz 180 godz. zajęć indywidualnych) prowadzonych przez 
psychologa oraz terapeutę uzależnień. Zajęcia prowadzone były w niewielkich 
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grupach, co pozwoliło na skuteczniejszą pracę z beneficjentami projektu. 
Sesje indywidualne umożliwiły z kolei skupienie się na indywidualnym 
problemach poszczególnych uczestników dotkniętych uzależnieniem w swoim 
lokalnym środowisku. Beneficjentami zadania było 15 rodziców i 15 nauczycieli 
z terenu powiatu Miasto Rzeszów i powiatu rzeszowskiego. 
Przeprowadzenie zadania umożliwiło beneficjentom: 
- nauczenie się budowania prawidłowego modelu w stosunku do alkoholu, 
- nauczenie się prawidłowych sposobów rozmawiania z dzieckiem o alkoholu, 
- nauczenie się, jaka jest rola rodzica i nauczyciela w procesie wychowania do 
odpowiedzialnych postaw związanych z alkoholem, 
- poznanie negatywnych skutków spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież, 
- nauczenie się rozpoznawania u dziecka pierwszych objawów uzależnienia, 
- poznanie sposobów zapobiegania uzależnieniu alkoholowemu nieletnich, 
- nauczenie się budowania porozumienia między rodzicami i nauczycielami  
oraz wspólne szukanie rozwiązania problemu w kwestii uzależnienia 
alkoholowego u dzieci i młodzieży. 

 
RAZEM 

30 295,00 30 
 

 
Tabela nr 10. 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. 

Fundacja 
Pomocy Młodzieży im. 
Jana Pawła 
II „WZRASTANIE” 
z/s Łopuszka Mała 13 
37-220 Kańczuga 
Oddział w Rzeszowie 
Świetlica Profilaktyczno-
Wychowawcza 
ul. Hoffmanowej 23 
35-016 Rzeszów 

Wspierasz mnie-
rozważniej postępuję 

18 550,00 71 

Realizacja zadania miała na celu: 
- promocję zdrowego stylu życia bez używek, 
- poznanie mitów i faktów dotyczących korzystania z używek, 
- uświadomienie beneficjentom szkodliwości palenia papierosów i picia 
alkoholu, 
- wzmacnianie samooceny u wychowanków, 
- zdobycie wiedzy na temat przyczyn i skutków sięgania po alkohol, 
- pokazanie mądrych i zdrowych sposobów spędzania wolnego czasu, 
- zdobycie umiejętności komunikowania w oparciu o zasady dobrej komunikacji 
w grupie. 
Bezpośrednim efektem realizacji zadania było przeprowadzenie: 

• zajęć socjoterapeutycznych,  

• zajęć profilaktycznych,  

• warsztatów psychologicznych, 

• zajęć logopedycznych,  

• zajęć muzycznych , 

• spotkań i wyjść integracyjnych. 
Łącznie zrealizowano 145 godzin różnych warsztatów i zajęć. 
Zadanie było skierowane do dzieci w wieku 6-15 lat – podopiecznych 3 Świetlic 
Profilaktyczno-Wychowawczych z powiatu Miasto Rzeszów i powiatu 
jarosławskiego oraz do wychowanków Domu Dziecka w Łopuszce Małej. 
Wzięło w nim udział 71 dzieci. 
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2. 

Stowarzyszenie Opieki 
Nad Dziećmi 
„ORATORIUM” 
im. bł. ks. Bronisława 
Markiewicza  
ul. Ofiar Katynia 57 
37-450 Stalowa Wola 

„Siłę masz w sobie” 20 000,00 108 

Realizacja zadania miała na celu poszerzeniu i udoskonalenie oferty zajęć 
realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży w trzech placówkach wsparcia 
dziennego 
Zadanie było skierowane do dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, 
wieloproblemowych, z problemem alkoholowym z terenu powiatów: 
stalowowolskiego i niżańskiego. 
Różnymi formami profilaktyki objęto 108 osób (dzieci i młodzieży).  
W ramach realizacji zadania zorganizowano:  

1. Zajęcia profilaktyczne (105 godz.), 
2. Terapia logopedyczna (24 godz.), 
3. Warsztaty „W świecie Decopuage” (24 godz.), 
4. Warsztaty „Na szkle, papierze, płótnie i ceramice malowane” (18 godz.), 
5. Warsztaty kulinarne „Kuchenne rewolucje” (24 godz.), 
6. Warsztaty „Złap bakcyla sztuki” (24 godz.), 
7. Zajęcia plenerowe „Na łonie natury” (24 godz.), 
8. Spotkania w kawiarence (24 godz.), 
9. Wsparcie psychologiczne (24 godz.), 
10. Pomoc w nauce (20 godz.). 

Realizacja zadania umożliwiła: 
- zrekompensowanie deficytów występujących w rodzinach dysfunkcyjnych; 
- wdrożenie dzieci i młodzieży do prowadzenia zdrowego stylu życia; 
- osiągnięcie większej sprawności fizycznej beneficjentów, a tym samym 
obniżenie ryzyko wystąpienia deficytów rozwojowych; 
- stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i pasji; 
- osiągnięcie większej sprawności intelektualnej uczestników, a tym samym 
podniesieni ich poczucia własnej wartości; 
- zwiększono kompetencje wychowawcze rodziców poprzez udzielenie 
wsparcia psychologicznego,  
- podniesienie kompetencji życiowych dzieci i młodzieży. 

RAZEM 38 550,00 179  

 

Tabela nr 11. 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. 

Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe 
„Wolność i Miłość” 
Diecezji 
Rzeszowskiej 
ul. Zamkowa 4 
35-032 Rzeszów 

„WSPIERANIE 
DZIAŁALNOŚCI 
ŚRODOWISK 
ABSTYNENCKICH” 

19 000,00 253 

Celem realizowanego zadania było promowanie trzeźwego stylu życia, 
uświadamianie szkodliwości nadużywania alkoholu oraz poprawy komfortu 
życiowego swojego i rodziny wśród uczestników zadania. 
W ramach realizacji zadania przeprowadzono: 

1. Rekolekcje Trzeźwościowe. 
2. Trzeźwościowe Dni Skupienia (3-krotnie). 
3. Dni Radości i Trzeźwości (2-krotnie). 
4. Wydawano gazetkę informacyjną (5 numerów) o tematyce uzależnienia 

od alkoholu oraz form pomocy osobom z problemem alkoholowym i ich 
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rodzinom oraz informatora na temat miejsc i instytucji udzielających 
pomocy w zakresie uzależnień. 

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, kolbuszowski, 
strzyżowski i łańcucki. 
Dzięki realizacji zadania: 
- 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,  
- uczestnicy zostali zmotywowani do organizowania uroczystości 
okolicznościowych bez alkoholu. 

RAZEM 19 000,00 253  

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), 
 
W trybie pozakonkursowym w 2020 roku dofinansowaniem objęto 2 oferty. 

1. Uchwałą Nr 184/3844/20 z dnia 04.08.2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uznał za celową realizację  zadania 
publicznego pod nazwą: IV Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele – Myczkowce 2020, przez Stowarzyszenie Wesele Wesel 

 
 
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. 

Stowarzyszenie  
WESELE WESEL 
ul. Kościelna 19 
34-424 Bór 

IV Bieszczadzkie 
Trzeźwe Wesele – 
Myczkowce 2020 

9 720,00 100 

Celem zadania było promowanie zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia, 
zapobieganie różnego typu uzależnieniom. Szczególna uwaga zwrócona była 
na problem alkoholizmu wśród dorosłych oraz na ryzyko szkód wywołanych 
przez picie alkoholu. 
W ramach realizacji zadania publicznego zorganizowano w dniu 22.08.2020 r. 
1-dniowe intensywne spotkanie składające się z 2 części: część wykładowo-
informacyjno-dyskusyjna i pokazowy bal weselny prowadzony przez 
wodzirejów. 
 W części pierwszej odbyły się wykłady na tematy związane z tematyką 
spotkania: „Jak zerwać z uzależnieniami”, „Prawdziwa miłość wszystko 
przetrzyma”, „Mądre wychowanie dzieci najlepszą ochroną przed 
uzależnieniami”. Odbył się również panel dyskusyjny oraz wybrzmiały 
świadectwa osób, które miały wesela bezalkoholowe. 
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W drugiej części przeprowadzony został bal weselny prowadzony przez 
wodzirejów. Część ta miała za zadanie uświadomić i pokazać uczestnikom 
spotkania, że zabawa bez alkoholu jest możliwa, zachęcić do organizowania 
tego typu imprez ograniczając tym samym szkody wynikające ze spożywania 
alkoholu. 
Adresatami zadania byli mieszkańcy województwa podkarpackiego (całe 
rodziny), głównie z powiatów: rzeszowskiego, krośnieńskiego, jasielskiego, 
sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego. 

RAZEM 9 720,00 100  

 
 

2. Uchwałą Nr 196/4030/20 z dnia 08.09.2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uznał za celową realizację  zadania 
publicznego pod nazwą: Zmień wspomaganie w mądre działanie przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej 

 
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. 

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

Zmień wspomaganie 
w mądre działanie 

10 000,00 145 

Zadanie miało na celu dostarczenie młodzieży wiedzy na temat ryzyka szkód 
wynikających ze spożywania alkoholu oraz uświadomieniu młodzieży, jak 
poważne skutki niesie ze sobą spożywanie alkoholu, które prowadzić może do 
uzależnienia. 
Poprzez warsztaty, prelekcje, zajęcia profilaktyczne młodzież zdobyła 
informacje, uświadomiła sobie istotę problemu oraz dowiedziała się, gdzie 
można szukać pomocy. Uczestnicy otrzymali przygotowane wcześniej 
materiały promocyjne i profilaktyczne. 
W ramach realizacji zadania przeprowadzono: 
1) Dwudniowe, 16-godzinne szkolenie dla osób, mających prowadzić warsztaty 
tematyczne i profilaktyczne w 6 parafiach, które stanowią centrum okręgów 
działania Stowarzyszenia w Diecezji, 
2) 6 spotkań w 6-ciu parafiach, w ramach których przeprowadzono: 
- zajęcia dydaktyczne  z psychologiem, 
- zajęcia z pedagogiem na temat asertywności,  
- zajęcia z pedagogiem na temat uzależnień, 
- quiz wiedzy na temat uzależnień i ich skutków, 
- zajęcia z animatorem na temat form aktywnego spędzania czasu, 
- zajęcia praktyczne z metod spędzania wolnego czasu. 
Zadanie skierowane było do ludzi młodych, w wieku 15-19 lat z terenu 
powiatów: jasielskiego, rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, 
strzyżowskiego, kolbuszowskiego, sokołowskiego i m. Rzeszów). 

RAZEM 10 000,00 145  
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Ad 2. Współpraca  z jednostkami administracji publicznej: 
 

✓ Uchwała Nr 136/3139/20  Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie uznania za celową 
współpracę z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Rzeszowie w zakresie profilaktyki uzależnień w 2020 r. 
(14 000,00 zł; Porozumienie - umowa nr 138/2020 z dnia 06 czerwca 2020 r.) 

 
Tabela nr 14. 

 Rodzaj zadania 
Kwota 

(zł) 

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

2 000,00 zł 

b 
 Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach” 
skierowany do młodzieży klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych – 
koszt zakupu nagród dla młodzieży 

7 000,00zł 

c 
Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Porozmawiajmy o uzależnieniach i AIDS” dla uczniów  klas 
7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych 

5 000,00 zł 

        Suma 14  000,00 zł 

 
✓ Uchwała Nr 161/3443/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie uznania za celową współpracę 

z Wojewódzką Komendą Policji w Rzeszowie w zakresie profilaktyki uzależnień w 2020 r. 
(16 000,00 zł, Porozumienie -  umowa nr 135/2020 z dnia 16.06.2020 r.) 

 
Tabela nr 15. 

 Rodzaj zadania 
Kwota 

(zł) 

a 
finał działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pn. „Konkurs plastyczny dla dzieci i 
młodzieży Bezpieczne Wakacje 2020”- 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 interwencyjno – edukacyjnych  

1 500 zł 

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

500 zł 

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

3 000,00 
1 000,00 

         Suma 16 000 zł 

 
 
Ponadto w 2020 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prowadził działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem Covid-19. 
 
Na podstawie art. 15qb Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz. 1842, t.j.): „Do dnia 31 grudnia 2020 r. zarządy 
województwa mogą wykorzystać środki z opłat, o których mowa w art. 92ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19”. Opłaty, o których mowa powyżej, pobierane 
są  (zgodnie z art. 9 ww. ustawy) za wydanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi, wydawanie decyzji wprowadzających w zezwoleniach 
zmiany oraz wydawanie duplikatów. 
W 2020 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie (zgodnie z Uchwałą Nr 231/4640/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 8 grudnia 2020 r.) przekazał środki ochrony indywidualnej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Zakładów Opiekuńczo-
Leczniczych z terenu województwa podkarpackiego.  
Łączna wartość środków ochrony indywidualnej miała wynosić maksymalnie 200 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania wydano 
ostatecznie kwotę 146 455,54 zł. 
W ramach prowadzonych działań zakupiono: 

• rękawiczki jednorazowe - 124 200 szt. 

• maski filtrujące FFP2 - 28 208 szt. 

• fartuchy ochronne - 4 488 szt. 

• płyn do dezynfekcji rąk – 1 850 l 
Wsparciem zostało objętych: 

• 17 Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych 

• 36 Warsztatów Terapii Zajęciowej  
z terenu Województwa Podkarpackiego. 
 
Podsumowanie 
Na realizację „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020” w 2020 r. zaplanowano 
w budżecie do wykorzystania środki w wysokości: 428 424,00 zł.  
Ostatecznie w 2020 r. z ww. kwoty wykorzystano: 265 558,22 zł, tj. 61,98% planu. 
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Przyczyny niewykonania planu wydatków: 

1. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki 
i  rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
lata 2014 – 2020” wybrano do dofinansowania jedynie 5 zadań publicznych, realizacja pozostałych zadań  publicznych w całości zgłoszonych do 
otwartego konkursu, w terminach wskazanych w ofertach, na dzień oceny nie była możliwa z uwagi na panującą w kraju sytuację związaną 
z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 (kwota oszczędności – 112 155,00 zł). 

2. Zwroty niewykorzystanej kwoty dotacji przez dofinansowany podmiot (kwota oszczędności: 850,00 zł – Stowarzyszenie Trzeźwościowe i Miłość 
Diecezji Rzeszowskiej). 

3. Rezygnacja z przyznanej kwoty dotacji - (pismo z dnia 27.10.2020 r. z prośbą o rozwiązanie umowy o realizację zadnia publicznego oraz 
porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy z dnia 03.11.2020 r.; kwota oszczędności: 11 360,00 zł – Stowarzyszenie Wsparcia 
i Aktywizacji Rodzin SZTAMA). 

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 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) – tryb pozakonkursowy, na których dofinansowanie zabezpieczono środki w budżecie. 

5. Oszczędności poczynione przy realizacji porozumień z jednostkami administracji publicznej (kwota oszczędności: 2 252,32 zł). 
6. Brak możliwości zorganizowania konferencji profilaktyczno – szkoleniowej, dotyczącej przeciwdziałania zjawiskom patologicznym, ze względu na 

wprowadzone obostrzenia wynikające z panującej w kraju epidemii koronawirusa Sars-CoV-2 (kwota oszczędności: 4 000,00 zł). 
7. Oszczędność poczyniona w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego zakupu środków ochrony indywidualnej dla Warsztatów 

Terapii Zajęciowej oraz Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych z terenu województwa podkarpackiego (kwota oszczędności: 53 544,46 zł) 
8. Brak wniosków o dofinansowanie w  2020 r. pierwszego wyposażenia nowotworzonych na terenie Województwa Podkarpackiego Centrów 

Integracji Społecznej, na które w planie finansowym na 2020 r. zostały zabezpieczone środki. 
 
Niewykorzystane w 2020 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 2021 r., a wydatkować je można jedynie na działania związane z przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie. 
 
Tabela nr 16. 

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

Plan na 2020 r. Wykonanie w 2020 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 

5 198 424,00 0,00  75 635,00 0,00  1 

Liczba organizacji, które 
otrzymały dofinansowanie 
w trybie pozakonkursowym 

    - 

2 - 0,00  19 720,00 0,00  - 
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Liczba podmiotów, z którymi 
prowadzono współpracę w 
zakresie profilaktyki 
uzależnień 

    - 

2 30 000,00 0,00 23 747,68 0,00 - 

Liczba podmiotów, którym 
przekazano środki ochrony 
indywidualnej  

     

53 200 000,00 0,00 146 455,543 0,00  
1 

stan na dzień 31.12.2020 r. 
2 liczba organizacji, które zrezygnowały z przyznanej dotacji 
3 wartość przekazanych środków ochrony indywidualnej 

 
Załącznik Nr 4 

 
Raport z wykonania w 2020 r. „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020”. 
 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2050, t.j.) 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; 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”.  
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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 2020r. do wykorzystania środki w wysokości 150 000,00 zł. w tym na 
realizację „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020” w 2020 r. środki w wysokości:  150 000,00 zł.  
Osiąganie założonego celu głównego „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”  odbywało się w 2020 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 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w ramach otwartego konkursu ofert. 
Dotacji udzielano na podstawie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Uchwałą Nr 124/2899/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
z dnia 18 lutego 2020 r. 
 
Na konkurs wpłynęło 13 ofert z których 1 nie spełniała wymogów formalnych. 
Ocenie merytorycznej poddanych zostało 12 ofert spełniających wymogi formalne o łącznym zapotrzebowaniu na ich realizację 225 200,00 zł.   
Ostatecznie Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr 161/3439/20 z dnia 26 maja 2020 r. wsparciem objęto 1 ofertę do 
realizacji jedynie w obrębie celu szczegółowego 3 na kwotę 20 000,00 zł, której realizacja była możliwa pomimo wprowadzonych obostrzeń 
wynikających z panującej w kraju epidemii koronawirusa Sars-CoV-2.  
Pozostałe oferty poprawne pod względem formalnym i merytorycznym wyłącznie ze względu na sposób ich realizacji, w sytuacji pandemii nie mogły 
być pozytywnie ocenione i zrealizowane (zgodnie z „Opinią prawną oraz informacją prawną na temat procedowania konkursów ogłoszonych przez 
Województwo i jego jednostki organizacyjne w kontekście zaistniałej sytuacji epidemiologicznej” z dnia 16 kwietnia 2020r. znak: OR-
X3.084.1.46.2020.JR).   
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Tabela nr 17. Realizacja 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 Pomocy 
Młodzieży im. Św. Jana 
Pawła II „WZRASTANIE” 
z/s Łopuszka Mała 13 
37 – 220 Kańczuga  
Oddział w Rzeszowie 
Świetlica Profilaktyczno -
Wychowawcza  
ul. Hoffmanowej 23 
35 - 016 Rzeszów 

,,Nie trać życia dla używek’’ 20 000,00 90 

Głównym celem realizowanych działań była profilaktyka i przeciwdziałanie 
uzależnieniom oraz edukacja w tym zakresie, skierowana do wychowanków 
dwóch Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych i Klubu Młodzieżowego 
w Rzeszowie, oraz Świetlicy w miejscowości Radymno oraz Wietrzno. 
 
Zadaniem objęto około 90 dzieci i młodzieży z 3 powiatów: jarosławski, 
krośnieński, rzeszowski. 
 
W ramach zadania przeprowadzono: 
- 188 godzin zajęć: profilaktycznych, logopedycznych, muzyczno-
ruchowych, sportowych, rękodzielniczych, plastycznych, warsztatów 
twórczych połączonych z grami i zabawami ruchowymi dla dzieci, 
warsztatów matematycznych i eksperymentów fizycznych, chemicznych 
i przyrodniczych oraz organizacja spotkań integracyjnych i wyjść np. do 
kina, Fantazji, na kręgielnię, basen czy do muzeum. 
 
W wyniku realizacji zadania uczestnicy m.in. poprawili komunikację 
i współpracę w grupie, zdobyli wiedzę na temat szkodliwości używek, 
poznali zasady zdrowego stylu życia, wzmocnili poczucie własnej wartości, 
odpowiedzialności za swoje czyny, nabyli umiejętność asertywnego 
odmawiania, radzenia sobie z przykrymi emocjami oraz spędzili czas 
w ciekawy, kreatywny sposób.  
 

RAZEM 20 000,00 90  

 
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 2020 roku z zaplanowanych do wykorzystania na działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii środków w wysokości: 
150 000,00 zł  wydano: 20 000,00 zł, w tym na realizację „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020” z planowanej 
kwoty 150.000,00 zł wykorzystano: 20 000,00 zł, tj. 13,33 %. 
 
Przyczyny niewykonania planu wydatków: 

1. W ramach otwartego konkursu ofert na realizacje w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania 
narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020” dofinansowano jedynie 1 zadania 



 26 

publiczne. Realizacja pozostałych zadań  publicznych w całości w terminach wskazanych w ofertach, na dzień oceny nie była możliwa z uwagi 
na panującą w kraju sytuację związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 - kwota oszczędności – 80 000,00 zł. 

2. Brak ofert złożonych w trybie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1057, z późn. zm.) – tryb pozakonkursowy, na których dofinansowanie zabezpieczono środki w budżecie. 

 
Niewykorzystane w 2020 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 2021 r., a wydatkować je można jedynie na działania związane z przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie. 
 
Tabela nr 18. 

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

Plan na 2020 r. Wykonanie w 2020 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 

1 150 000,00  0,00  20 000,00  0,00   

Liczba organizacji, które otrzymały 
dofinansowanie w trybie 
pozakonkursowym 

- - - - - 

0 0 0 0 0  

Inne 
- 
 
 

- - - - - 

1 stan na dzień 31.12.2020r. 
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 2020 r.  
(informacja przekazana przez Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie - pismo znak: OZ-II.9070.4.2021.GG z dnia 23.02.2020 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 zostały przeprowadzone w 2007 r., 
2011 r. oraz na przełomie 2018/2019 r. W następnej edycji „Raportu o narkotykach i narkomanii w województwie podkarpackim w 2020 roku” zostaną 
uwzględnione wyniki z badania socjologicznego przeprowadzonego w latach 2018 - 2019 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, 
które zostały zamieszczone w raporcie opublikowanym pod koniec 2020 r. „Spożywanie alkoholu i używanie substancji psychoaktywnych przez 
młodzież szkolną w województwie podkarpackim”.  
 
II. Leczenie uzależnionych                                                                                                                         
         Wartość podpisanych kontraktów w województwie podkarpackim w 2019 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 33 118 036 zł (2018 r. - 31 413 328  zł).   
Świadczenia medyczne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych zostały zilustrowane w  tabeli 1 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 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 F 10 - zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane 
używaniem alkoholu oraz F 17 - zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu, ponieważ w przyjętej definicji 
„narkotyku” nie uwzględniono niniejszych substancji psychoaktywnych. W związku z tym analizę pacjentów leczonych z uzależnień od alkoholu i tytoniu 
przedstawiono w odrębnej tabeli).  
 
 
Tabela nr 19. Liczba  pacjentów  leczonych ambulatoryjnie i stacjonarnie z  powodu  uzależnień od substancji 
psychoaktywnych w województwie podkarpackim w 2019 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 
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2019 

F11 0 8 22 4 22 

370 1415 

F12 20 41 19 1 55 

F13 5 4 122 33 61 

F14 - - 2 - 2 

F15 2 8 6 1 11 

F16 - 1 - - - 

F18 -    1 1 - - 

F19 102 412 886 83 517 

 
Ogólna  liczba  osób  leczonych  w  2019 r. : 1785 
 

Źródło: Grzegorz Gościński, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Zestawienie  zawierające  podmioty  lecznictwa  ambulatoryjnego 
i stacjonarnego w województwie podkarpackim leczące uzależnionych od substancji psychoaktywnych w 2019 r., Rzeszów 2020, s. 1 - 167.  

 
W  podmiotach  leczniczych  województwa  z  uzależnienia  od  narkotyków  leczyło  się  1785 osób, w  tym 1415  mężczyzn i 370 kobiet. W Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Dębicy leczyło się - 692 pacjentów, Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie - 296 pacjentów, Samodzielnym 
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej  im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu - 168 pacjentów, Specjalistycznym  Psychiatrycznym  Zespole  
Opieki  Zdrowotnej w Leżajsku - 130 pacjentów, Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej 
Woli – 71 pacjentów, Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli – 
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63 pacjentów, Stowarzyszeniu Katolickim Ruchu Antynarkotycznym KARAN Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Interwencji 
Kryzysowej  w Rzeszowie - 58 pacjentów, Fundacji Instytutu Profilaktyki, Innowacji i Rozwoju w Przecławiu - 52 pacjentów, Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w  Rzeszowie - 45 pacjentów, Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku 
Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu - 42 pacjentów, Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego 
w Żurawicy - 39 pacjentów, Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku - 36 pacjentów, Samodzielnym Publicznym Zespole 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie - 33 pacjentów, Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
„SOCRATES” w Leżajsku - 18 pacjentów, Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle - 10 pacjentów, Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Lesku – 10 pacjentów, Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie - 5 pacjentów, Samodzielnym Publicznym Zespole 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku - 5 pacjentów,  Podkarpackim Ośrodku Seksuologii i Psychoterapii w Rzeszowie - 4 pacjentów, Centrum 
Medycznym w Łańcucie i Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. Ks. Bronisława Markiewicza w Brzozowie 
po 3 pacjentów.  
Poddanych leczeniu po raz pierwszy było - 668 pacjentów. Najwięcej leczonych występowało w grupach wiekowych: 30 - 64 lat - 1058 osób, 19 – 29 lat 
- 475 osób, następnie 0 - 18 lat -129 osób oraz powyżej 65 lat - 122 osoby.                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
Rysunek nr 1. Liczby pacjentów leczonych z uzależnień od substancji psychoaktywnych (F 11 - F 19) w podmiotach leczniczych 
woj. podkarpackiego w latach 2015 - 2019.  
 

 
Źródło: Grzegorz Gościński, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Raporty o narkotykach i narkomanii w województwie podkarpackim 
w latach 2015 - 2019. 
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936 824 1007
1233 1415
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od substancji psychoaktywnych 

w latach 2015 - 2019

Ogółem Mężczyźni Kobiety
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Najwięcej leczonych  było z  uzależnienia od: alkoholu spożywanego w połączeniu z lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi i innymi substancjami 
psychoaktywnymi (F 19) - 1483 osób,  substancji nasennych i uspokajających (F 13) - 164 osób, kanabinoli (F 12) - 81 osób, opiatów  (F 11) - 34 osoby, 
innych niż kokaina środków pobudzających, w tym kofeiny (F 15) - 17 osób. Z uzależnień od pozostałych substancji psychoaktywnych leczyło się 
niewielu pacjentów. Z uzależnienia od: kokainy (F 14) i lotnych rozpuszczalników organicznych (F 18) po 2 osoby oraz halucynogenów (F 16) - 1 osoba. 
Spośród ogółu leczonych środki zastępcze „dopalacze” stosowało 479 pacjentów.  
Z porównania danych  leczenia uzależnionych w 2019 r. z danymi w 2018 r. wynika, że liczba leczonych w ostatnim roku zwiększyła się o 270 osób, 
w tym liczba leczonych kobiet o 88 i liczba leczonych mężczyzn o 182. Zmniejszyła się liczba leczonych w przedziale wiekowym 19 - 29 lat o 22 osoby, 
natomiast zwiększyła się liczba leczonych w przedziałach: 0 - 18 lat o 17 osób, 30 - 64 lat o 232 osoby oraz w wieku 65 lat i powyżej o 43 osoby. Liczba 
leczonych po raz pierwszy w 2019 r. zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o 100 osób.                                                              
Zmniejszyła się liczba pacjentów używających: opiaty (F 11) o 26 uzależnionych, kanabinole (F 12) o 22 leczonych, substancje nasenne i uspokajające 
(F 13) o 170 pacjentów, kokainy (F 14) o 1 uzależnionego, innych niż kokaina środków pobudzających, w tym kofeiny (F 15) o 3 osoby, halucynogenów 
(F 16) o 2 uzależnionych, lotnych rozpuszczalników organicznych (F 18) o 27 leczonych. Znacznie zwiększyła się liczba pacjentów przyjmujących 
przemiennie środki wymienione w przedziale (F 10 - F 18) i inne środki psychoaktywne (F 19) o 521 uzależnionych. W 2019 r. zmniejszyła się 
w porównaniu z 2018 r. liczba leczonych z powodu stosowania dopalaczy bądź przemiennie dopalaczy z innymi środkami psychoaktywnymi 
o 152 osoby. Struktura pacjentów leczonych z powodu używania dopalaczy w poprzednich latach wynosiła: w 2017 r. - 621 osób, w 2016 r. - 398 osób, 
w 2015 r. - 443 osób).   
 
Rysunek nr 2. Liczby pacjentów leczonych w podmiotach leczniczych województwa podkarpackiego z uzależnień od substancji 
psychoaktywnych (F11 - F19), którzy stosowali dopalacze (2015 - 2019).   

 
Źródło: Grzegorz Gościński, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Raporty o narkotykach i narkomanii w województwie podkarpackim 
w latach 2015 - 2019. 
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używali dopalecze w latach 2015 - 2019



 31 

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.  
W poniższej tabeli zostały przedstawione dane dotyczące pacjentów leczonych w podmiotach leczniczych na terenie województwa podkarpackiego 
z uzależnienia od alkoholu (F 10) i tytoniu (F 17) w 2019 r. Zgodnie z przytoczoną we wstępie definicją narkotyku alkohol i tytoń zostały wyłączone 
z substancji psychoaktywnych. Niemniej warto zapoznać się z liczbami leczonych z uzależnień od picia alkoholu (F 10) i palenia tytoniu (F 17) w celu 
porównania liczby niniejszych pacjentów z liczbą leczonych z powodu stosowania narkotyków.  
 
Tabela nr 20. Liczby pacjentów leczonych w podmiotach leczniczych (poradnie, oddziały) z uzależnienia od picia alkoholu i palenia tytoniu 
w 2019 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 

2019 

F 10 52 1 130 11 258 864 5 607 2 342 10 962 

F 17 5 0 5 1 7 4 7 

Ogólna liczba osób leczonych z uzależnień w podmiocie leczniczym w 2019 r. : 13 315. 

Źródło: Grzegorz Gościński, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Zestawienie zawierające podmioty lecznictwa ambulatoryjnego 
i stacjonarnego w województwie podkarpackim leczące uzależnionych od substancji psychoaktywnych w 2019 r., Rzeszów 2020, s. 1 - 167.  

 
Z zestawienia zamieszczonego w tabeli wynika, że najwięcej leczonych z uzależnienia od picia alkoholu było w przedziale wiekowym 30 - 64 lat - 
11 258 pacjentów, a najmniej w grupie 0 - 18 lat - 52 osoby. Liczba leczonych od picia alkoholu mężczyzn była zdecydowanie wyższa od liczby 
leczonych kobiet. Łączna liczba  leczonych od spożywania alkoholu wynosiła 13 304 pacjentów. Z uzależnienia od palenia tytoniu leczyło się niewiele 
osób. 

Z powyższego zestawienia wynika, że spośród wszystkich pacjentów leczonych z uzależnień około 90% stanowiły osoby uzależnione od alkoholu. 
Procent osób używających narkotyków będzie jeszcze mniejszy gdy założymy, że u wielu pacjentów z rozpoznaniem chorobowym F 19 (przemienne 
przyjmujących środki wymienione F 10 - F 17 i inne środki psychoaktywne) w bilansie spożywanych środków psychoaktywnych dominował alkohol.  
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          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                                                                                     
 
          W latach 2016 - 2019 funkcjonariusze podkarpackiej Policji wykryli wiele narkotyków  i ich prekursorów. Policja prowadziła rejestr podejrzanych 
o popełnienie przestępstw  z   ustawy  o  przeciwdziałaniu  narkomanii. Ujawnione w 2019 r. przez  Policję  substancje 
psychoaktywne  i  liczba  podejrzanych osób o popełnienie przestępstw z ustawy o   przeciwdziałaniu narkomanii w województwie podkarpackim zostały 
uwzględnione  w tabeli 21.  
 
Tabela nr 21. Ujawniona przez funkcjonariuszy Policji ilość substancji psychoaktywnych i liczba zatrzymanych osób podejrzanych 
o popełnienie przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w 2019 r. 

Rok Asortyment ujawnionych             
substancji 
psychoaktywnych 
 

Ilość narkotyków 
zabezpieczonych 
w danym roku 

Przedziały 
cenowe 
narkotyków 

Liczba osób 
podejrzanych 
o popełnienie 
przestępstw 
z ustawy 
o przeciwdziałaniu 
narkomanii 

 

krzew konopi indyjskiej 
marihuana 
haszysz 
amfetamina 
metamfetamina 
grzyby halucynogenne 
kokaina 
ecstasy 
mefedron 
MDMA 
klofedron 
LSD 
2CB 
25b-NBOMe 
ketamina 

942 szt. 
52 341 g  
263 g 
2 950 g 
36 g 
83 g 
712 g 
6 732 szt. 
2 667 g 
8 111 g 
17 542 g 
55 szt. 
257 g 
61 g 
182 g 

brak danych 
30 - 45 zł/1g 
30 - 45 zł/1g 
40 - 50 zł/1g 
30 zł/1g 
brak danych 
200 - 250 zł/1g 
40 - 50 zł/1 szt. 
30 - 50 zł/1g 
40 zł/1g 
brak danych 
20 zł 
brak danych 
brak danych 
brak danych  

474 osób, w tym  
60 nieletnich  

Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. Dane dotyczące zrealizowanych programów profilaktycznych przeciwdziałania narkomanii i ujawnionych 
substancji psychoaktywnych w województwie podkarpackim w 2019 r., (pismo znak: WKS-229/2020 z 19.06.2020 r.), Rzeszów 2019. 

 



 33 

W latach 2016 - 2019 przestępstwa z ustawy o  przeciwdziałaniu narkomanii popełniło 2 547 osób, w tym 220 nieletnich. W 2019 r. zarejestrowano 
474 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw, w tym 60 nieletnich. 
Do największych ujawnień narkotyków dokonanych przez funkcjonariuszy Policji w latach 2016 - 2019  możemy  zaliczyć  zarekwirowanie  
w: 2016 r. - 1 551 szt. krzewów konopi indyjskich, 90 000 g marihuany, 3 700 g mefedronu, 2017 r. - 7 289 szt. krzewów konopi indyjskich, 172 700 g 
marihuany, 2018 r. - 3 999 szt. krzewów konopi indyjskich, 194 100 g marihuany, 1 000 tab. ekstazy1, 2019 r. - 52 341 g marihuany, 17 542 g 
klofedronu i 942 szt. krzewów konopi indyjskich. Przejęcie w: 2017 r. przez Policję Podkarpacką 7 289 szt. krzewów konopi indyjskich, 2018 r. - 
194 100 g marihuany należy do największych ujawnień w ostatnich latach substancji psychoaktywnych. 2      
  
W tabeli 22 podano wykaz substancji psychoaktywnych zarekwirowanych przez funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego, 
przedziały cenowe narkotyków i liczbę osób podejrzanych o popełnienie przestępstw narkotykowych w 2019 r. 
 
Tabela nr 22.  Ujawniona   przez   funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego ilość substancji psychoaktywnych i liczba 
zatrzymanych osób podejrzanych o popełnienie przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w 2019 r. 

Rok Asortyment ujawnionej 
substancji  
psychoaktywnej 

Łączna ilość  
narkotyków 
zabezpieczonych 
w danym roku 

Przedziały ceno
we narkotyków 
(złotych za 
jednostkę) 

Ogólna liczba 
osób  
podejrzanych  
o popełnienie 
przestępstw  
z ustawy  
o przeciwdziałaniu 
narkomanii 

2019 

marihuana 
amfetamina 
krzew konopi indyjskiej  
mefedron (3-MMC) 
metafedron (4-MMC) 
eutylon (stymulant) 
NEP                                      
(N-etylonorpentedron) 
sterydy anaboliczne 

5 811,1 g 
2,8 g 
8 szt. 
3 000 g 
10,3 g 
1 014 g 
 
616 g 
3 465 ml 
 

30 - 45 zł/1g 
30 - 35 zł/1g 
2 250 zł/1 szt. 
29 - 31 zł/1g 
35 - 45 zł/1g 
4 - 5 zł/1g 
 
8 - 50 zł/1g 
2,40 - 30 zł/1ml 
 

11 osób 

Źródło: Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu. Ujawnione substancje  psychoaktywne i  zatrzymane osoby przez funkcjonariuszy Służby Celnej 
w 2019 roku,  (pismo znak: 408000-408000-CZR.0322.3.2020), Przemyśl 2020, s. 2. 
    

W latach 2016 - 2019 do największych ujawnień narkotyków przez Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy możemy zaliczyć przejęcie 
w: 2016 r. - 39 031 g marihuany, 135 tabletek, 3 777 ampułek, 403 fiolek i 300 g sterydów anabolicznych, 2017 r. - 23 988 tabletek prekursora Acatar 
actitab, 2018 r. - 692,70 l GBL (gamma-butyrolacton), 1 000 tabletek i 3 838 ml sterydów anabolicznych, 2019 r. - 5 811,1 g marihuany i 8 szt. krzewów 
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konopi indyjskich.  W 2019 r. funkcjonariusze zatrzymali 11 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw z  ustawy o  przeciwdziałaniu narkomanii 
(największy wskaźnik przestępczości odnotowano w 2016 r. - 23 podejrzenia). Postępowania z tytułu dokonanych przestępstw poza Podkarpackim 
Urzędem Celno-Skarbowym prowadziły Policja i Straż Graniczna. Narkotyki przeważnie ukrywano w mieszkaniach, samochodach osobowych oraz 
autokarach.          

W tabeli 23 przedstawiono ujawnione substancje psychoaktywne i liczbę zatrzymanych osób  podejrzanych o popełnienie przestępstw z ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii przez BOSG w 2019 r. 
  
Tabela nr 23.  Ujawniona   przez   funkcjonariuszy   BOSG   ilość   substancji    psychoaktywnych  i liczba zatrzymanych osób podejrzanych 
o popełnianie przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w 2019 r. 

Rok Asortyment ujawnionych 
substancji  
psychoaktywnych 

Łączna ilość  
narkotyków 
zabezpieczonych  
w danym roku 

Ceny     
ujawnionych 
narkotyków 

Ogólna liczba osób 
podejrzanych 
o popełnienie 
przestępstw  
z ustawy  
o przeciwdziałaniu 
narkomanii 

2019 
Marihuana (ziele konopi 
indyjskiej) 

 
5 400,1 g 

 
23 - 50 zł/1g 

4 

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 2019 r. (pismo Bi-OI.4134.1.2020 z 6.10.2020), Przemyśl 2020, s. 4.  

 
Do największego ujawnienia narkotyków przez funkcjonariuszy BOSG w latach 2016 - 2019 możemy  zaliczyć: zabezpieczenie w 2016 r. 134 
szt. konopi indyjskich, 3 654 g marihuany, konfiskatę w 2017 r. - 247 663 g haszyszu, 15 737 g metamfetaminy, 65 301 g marihuany, 2 634 szt. 
krzewów konopi indyjskich, przejęcie w 2018 r. - 28 206 g marihuany i 48 szt. krzewów konopi indyjskich, skonfiskowanie            w 2019 r. -  400,1 g 
marihuany. W powyższym przedziale czasowym funkcjonariusze straży zatrzymali 63 osoby podejrzane o przemyt narkotyków, z czego najwięcej                       
w 2016 r. - 34 osoby. W 2019 r. zatrzymano 4 osoby. Najczęściej przemycanymi narkotykami były marihuana i amfetamina. 

 
          Policja, Służba Celno-Skarbowa, 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.  
 
IV. Zakażenia wirusem HIV i zachorowania na AIDS 
Zakażenia wirusem HIV i zachorowania na AIDS w latach 2018 - 2019  zostały zarejestrowane w tabeli 24. 
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Tabela nr 24. Liczba osób zakażonych wirusem HIV i chorujących na AIDS w województwie podkarpackim w latach 2016 - 2019. 

Rok Liczba nowych 
zakażeń wirusem HIV 

Liczba nowych chorych 
na AIDS 

2018 30 3 

2019 42 5 

Źródło: Grzegorz Gościński, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Raport o narkotykach i narkomanii w województwie podkarpackim  
w 2018 roku,  Rzeszów 2019, s.30, Dane Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.  Zakażenia wirusem HIV, zachorowania na AIDS 
i zrealizowane programy profilaktyczne w województwie podkarpackim  w  2019 r.,  (pismo znak: SO.9023.1.20.2020 z 25.06.2020 r.), Rzeszów 2020, s.1.  

 
W 2019 r. odnotowano 42 nowe zakażenia wirusem HIV oraz 5 chorych na AIDS. Zakażeni wirusem HIV i chorzy na AIDS rzadko stosowali substancje  
psychoaktywne.  W 2019 r. 1 osoba zakażona wirusem HIV zażywała środki odurzające, a w roku poprzednim 1 osoba zakażona wirusem HIV oraz 
1 osoba chora na AIDS przyjmowały narkotyki. W 2019 r. w stosunku do 2018 r. nastąpił wzrost zakażeń o 12 pacjentów, a także wzrost chorych na 
AIDS o 2 osoby.  

 
V. Sprawozdawczość z realizacji gminnych programów przeciwdziałania narkomanii oraz wojewódzkiego programu przeciwdziałania 
narkomanii 
 
         Ekspert wojewódzki koordynował sprawozdawczość z realizacji „Gminnych Programów  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  2019 roku”  -  art. 11 
ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 z późn. zm.). 
W oparciu o sprawozdania z gmin za 2019 r. oraz z poprzednich lat, a także dane statystyczne opracował zestawienia z lat 2015 - 2019 obejmujące 
liczby: przysłanych sprawozdań, gminnych programów przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom, zrealizowanych programów profilaktycznych 
rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN). 
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Rysunek nr 3. Wykaz procentowy samorządów gminnych, które realizowały/wspierały programy profilaktyczne przeciwdziałania narkomanii 
rekomendowane przez KBPN  w latach 2015 - 2019). 
 
 

          

         

         

         

    

 

    

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
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 - 2019,  Rzeszów 
2020, s. 1 - 4.  

 
Na podstawie danych z 2019 r. opracował „Sprawozdanie  z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku” dla KBPN 
- art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 z późn. zm.).  
VI. Raporty, kampanie społeczne, opinie, badania ankietowe 
Ekspert wojewódzki:  
- sporządził „Raport o narkotykach i narkomanii w województwie podkarpackim w 2019 roku”, 
- koordynował na terenie województwa podkarpackiego drugą edycję kampanii społecznej „Krzywo weszło - zmień ustawienia” - edukującą młodzież 
i rodziców o zagrożeniach związanych z używaniem narkotyków i tzw. dopalaczy, prowadzoną przez Fundację Polska Sieć Polityki Narkotykowej 
i KBPN, 
- włączył się w ogólnopolską kampanię społeczną „Bez chemii na drodze” realizowaną w ramach Narodowego Programu Zdrowia na zlecenie KBPN. 
Kampania miała na celu budowanie świadomości zagrożeń związanych z prowadzeniem pojazdów pod wpływem środków odurzających, 
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- opiniował projekty ustaw dotyczących profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom i zjawiska narkomanii, 
- prowadził w województwie podkarpackim badanie ankietowe zainicjowane przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii 
(EMCDDA) oraz KBPN, którego celem było podniesienie stanu wiedzy i usług w zakresie leczenia uzależnień w dobie epidemii COVD-19. 
  
VII. Udostępnianie publikacji 
         W 2020 r. ekspert wojewódzki zaopatrywał samorządy gminne w wydawnictwa poświęcone zjawisku narkomanii i narkotykom: „Serwis 
Informacyjny Narkomania”, „Serwis Informacyjny Uzależnienia”, „Raport o stanie narkomanii - 2019” itp.). 
 
VIII. Wnioski i rekomendacje 
1. Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie w 2019 r. przeznaczył na leczenie i na świadczenia rehabilitacyjne uzależnionych kwotę 
większą niż w roku poprzednim o 1 704 708 zł.   
2. Z porównania danych leczenia uzależnionych w 2019 r. z danymi w 2018 r. wynika, że liczba leczonych w ostatnim roku zwiększyła się o 270 osób, 
w tym liczba leczonych kobiet o 88 i liczba leczonych mężczyzn o 182. Analogicznie do powyższego przedziału czasowego zmniejszyła się liczba 
leczonych stosujących dopalacze o 152 osoby. Należy w dalszym ciągu monitorować zjawisko leczonych z uzależnienia od dopalaczy (czy 
mniejsza liczba pacjentów uzależnionych od dopalaczy w 2019 r. w stosunku do poprzedniego roku ma charakter incydentalny czy ciągły). 
3. W 2019 r. funkcjonariusze Policji, Urzędu Celno-Skarbowego i BOSG zatrzymali 489 osób (2018 r. - 634 osoby) podejrzanych o popełnienie 
przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 
Do największych ujawnień narkotyków dokonanych przez funkcjonariuszy Policji w 2019 r. możemy zaliczyć zarekwirowanie: 942 szt. konopi indyjskich 
i 52 341 g marihuany. Funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w niniejszym roku przejęli między innymi 5 811 g marihuany oraz 
3 465 ml sterydów anabolicznych, a pracownicy BOSG 5 400 g marihuany.  
4. W 2019 r. w województwie liczba zakażeń wirusem HIV i liczba chorych na AIDS były na niskim poziomie w stosunku do liczby innych chorób 
zakaźnych. Z analizy danych statystycznych 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.  
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Załącznik Nr 5 

 
Realizacja „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020” w 2020r. 
 
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 2020 r., poz. 218, 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. 

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 2020 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 



 39 

podkarpackim” odbywało się w 2020 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 2020r., poz. 1057, z późn. zm.): 
 
W ramach otwartych konkursów ofert w 2020 roku dotacji udzielono na podstawie: 
 

• Uchwały Nr 124 / 2898 / 20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizacje w roku 2020 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 
13 ofert, z których 2 nie spełniały wymogów formalnych. W wyniku prac Komisji Konkursowej pozytywne rekomendacje otrzymało 3 oferty. Łącznie 
rozdzielono do realizacji ww. zadań kwotę 52 280,00 zł z ogólnej planowanej do wydania puli 100 000,00 zł. 

Ostatecznie Uchwałą Nr 161 / 3440 / 20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2020 r. wsparciem objęto 3 oferty na kwotę 
52 280,00 zł, których realizacja była możliwa pomimo wprowadzonych obostrzeń wynikających z panującej w kraju epidemii koronawirusa Sars-CoV- 2. 
Pozostałe oferty poprawne pod względem formalnym i merytorycznym, w sytuacji pandemii nie mogły być pozytywnie ocenione i zrealizowane (zgodnie 
z „Opinią prawną oraz informacją prawną na temat procedowania konkursów ogłoszonych przez Województwo i jego jednostki organizacyjne 
w kontekście zaistniałej sytuacji epidemiologicznej” z dnia 16 kwietnia 2020r. znak: OR-X3.084.1.46.2020.JR).   
 

• Uchwały Nr 196 / 4028 / 20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 8 września  2020 r.  w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert 
na realizację w 2020 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie - na kwotę 100 000,00 zł. 
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). 

Z uwagi na panującą sytuację w kraju związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 dopuszczona została możliwość prowadzenia szkoleń również 
za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji. Pomimo powyższego, w odpowiedzi na otwarty konkurs wpłynęła jedynie 1 oferta, która spełniała 
wymogi formalne i została poddana ocenie merytorycznej.  
Uchwałą Nr 212 / 4312 / 20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 października 2020 r. ostatecznie wybrano do realizacji 
1 ofertę na kwotę 13 380,00 zł., której realizacja była możliwa pomimo wprowadzonych obostrzeń wynikających z panującej w kraju epidemii 
koronawirusa Sars-CoV-2.  
 
Tabela nr 25. 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. 

Fundacja Pomocy 
Młodzieży im. Jana Pawła II 
„WZRASTANIE”  
z/s Łopuszka Mała 13 
37-220 Kańczuga 

„Przemoc nie jest 
rozwiązaniem” 

20 000,00 
100 

 

 
Celem zadania była profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy.  
W ramach zadania zostały przeprowadzone: 
-zajęcia socjoterapeutyczne przeciwko agresji z wykorzystaniem gier 
i zabaw 
-zajęcia profilaktyczne z wykorzystaniem bajek terapeutycznych 
dotyczących wyrażania trudnych emocji, 
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Oddział w Rzeszowie 
Świetlica Profilaktyczno – 
Wychowawcza,   
ul. Hoffmanowej 23,  
35-016 Rzeszów 

-zajęcia z psychologiem dla dzieci, 
-zajęcia profilaktyczne skierowane na rozwijanie mocnych stron 
i komunikacji bez agresji, 
- zajęcia profilaktyczne zapobiegające agresji dzieci,  
- zajęcia profilaktyczne „Podziel się sobą bez agresji, złości i przemocy”” 
 -zajęcia logopedyczne korygujące problemy w komunikacji dla dzieci, 
- zajęcia edukacyjno – ruchowe z elementami pedagogiki zabawy, 
- zajęcia muzyczno – ruchowe , 
- zajęcia z dogoterapii, 
- zajęcia sportowe dla młodzieży np. tenis stołowy, piłka nożna 
- zajęcia muzyczno – ruchowe „W rytmie piosenek, skoków i podskoków”  
- jednodniowe spotkania integracyjne, 
- wyjęcie do kina, basen, 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 (powiat jarosławski), dzieci i młodzież ze świetlicy 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr” w Wietrznie 
(powiat krośnieński). Łącznie 100 uczestników.  
 
W ramach realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 
- udział w zadaniu 100 wychowanków z 3 powiatów: rzeszowski, 
krośnieński, jarosławski  
- przeprowadzono zajęcia: profilaktyczne, socjoterapeutyczne, 
terapeutyczne, logopedyczne, dogoterapia, edukacyjno – ruchowe, 
sportowe, muzyczne – łącznie 206 godzin,  
-  poprawiła się komunikacja i współpraca w grupie,  
- zwiększyło się przestrzeganie zasad i prawidłowych wzorców życia 
w grupie,  
- dzieci potrafiły wymienić i zastosować sposoby konstruktywnego 
rozwiazywania konfliktów, bez użycia agresji i przemocy,  
- dzieci potrafiły wymienić swoje mocne strony,  
- dzieci poznały sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami,  
- zmniejszył się lęk u dzieci, a zwiększyło się otwarcie na rozmowy na 
temat trudnych sytuacji,  
- wychowankowie nabyli wiedzę dotyczącą możliwości uzyskania pomocy 
w sytuacji przemocy w rodzinie, 
- na podstawie diagnozy z zajęć logopedycznych i ćwiczeń dzieci 
otrzymały pomoc w korekcie wad wymowy,  
- wychowankowie mieli zagospodarowany czas wolny w atmosferze 
akceptacji, współpracy, bez przemocy 
 

RAZEM 20 000,00 100 osób  

 



 41 

Tabela nr 26. Realizacja 3 celu szczegółowego p.n.: „Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie”  
 

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 
 

„Uratuj relacje, ochroń 
rodzinę – kontroluj złość – 
Prowadzenie punktu 
konsultacyjnego dla 
mężczyzn z trudnościami 
w kontrolowaniu emocji i 
zachowaniami 
przemocowymi” 

19 900,00 
49 
 

 
Celem zadania publicznego było zwiększenie skuteczności oddziaływań 
wobec osób stosujących przemoc w rodzinie poprzez wsparcie działań na 
ich rzecz w formie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób 
mających trudności z kontrolowaniem emocji / złości mających wpływ na 
zagrożenie występowania przemocy w rodzinie.  
W ramach zadania zrealizowano 56 godzin dyżurów w punkcie 
konsultacyjnym dla mężczyzn z trudnościami w kontrolowaniu emocji/ 
złości (7 miesięcy x 4 tygodnie x 2 godziny) oraz przeprowadzono 
120 godzin indywidualnych oddziaływań edukacyjno -terapeutycznych 
dla 15 osób w formie indywidualnej (od 6 do 10 godzin na osobę 
w zależności od potrzeby).  
Projekt przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa rodzin, podniesienia 
umiejętności mężczyzn w rozpoznawaniu emocji i przyczyn ich 
powstawania, rozpowszechniono idę odpowiedzialności za zachowania 
przemocowe, promowano zachowania antyprzemocowe w życiu 
społecznym, rodzinnym poprzez propagowanie umiejętności radzenia 
sobie z trudnymi emocjami ze szczególnym uwzględnieniem złości.  
W ramach realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 
- promocję projektu przeprowadzono na terenie 2 powiatów województwa 
podkarpackiego - 18 instytucji w tym: PCPR, MOPS, SR, SO) 
- zrealizowano 56 godzin dyżurów w punkcie konsultacyjnym dla 
49  mężczyzn  
- zrealizowano 120 godzin indywidualnych oddziaływań edukacyjno – 
terapeutycznych dla 15 osób 
- podniesiono wiedzę i umiejętności radzenia sobie z emocjami / złością 
wśród 15 osób uczestniczących w oddziaływaniach edukacyjno - 
terapeutycznych  
Dodatkowo dzięki realizacji zadania publicznego zwiększono 
skuteczność odziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 
oraz zwiększyć bezpieczeństwo członków rodzin z tereny 2 powiatów 
poprzez zmniejszenie ryzyka występowania przemocy w rodzinie 
wynikającego z braku umiejętności kontrolowania złości u mężczyzn.  
 

RAZEM 19 900,00 49 osób  
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Tabela nr 27. 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 4 – 
Przeprowadzenie 
profesjonalnych szkoleń 
dla członków 9 Zespołów 
Interdyscyplinarnych z 
terenu 3 powiatów woj. 
podkarpackiego” 

13 380,00 56 

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 poprzez 
przeprowadzenie dla 8 powiatów 3 dniowych szkoleń z zakresu 
przeciwdziałania przemocy dla członków zespołów 
interdyscyplinarnych z terenu gmin wiejskich 
i małomiasteczkowych.  
Przeprowadzono 72 godziny szkoleń (3 grupy x 24 godziny 
w rozbiciu na 3 dni) łącznie dla 56. Szkolenia przeprowadzone 
w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. 
 
W ramach realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 
- zrealizowano 72 godzin szkolenia, 
- przeszkolono 56 członków zespołów interdyscyplinarnych i grup 
roboczych, 
-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 na terenie 11 gmin,  
- nastąpiło zwiększenie bezpieczeństwa członków rodzin z terenu 
11 gmin  zagrożonych występowaniem przemocy w rodzinie 
poprzez szybsze i skuteczniejsze podejmowanie interwencji 
w sytuacji zagrożenia. 
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. 

RAZEM 13 380,00 56 osób  
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Tabela nr 28. 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 

Stowarzyszenie 
Wsparcia  
i Aktywizacji Rodzin 
„SZTAMA” 
ul. Podleśna 15 pok. 415 
37-450 Stalowa Wola 

Przeprowadzenie 
szkolenia pt. Trudności 
regulacyjne i emocjonalne 
dzieci po doświadczeniu 
przemocy. 

12 380,00 25 

Celem głównym zadania było  wzmocnienie współpracy i zwiększenie 
koordynacji działań instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu efektywniejszego kształtowania 
polityki społecznej w tej dziedzinie.  
Zadanie polegało na przeprowadzeniu trzydniowego  profesjonalnego szkolenia 
- szkolenie prowadzone było przez dr Małgorzatę Klecką. Na szkoleniu 
zapewniony był posiłek oraz uczestnicy otrzymali materiały biurowe tj. skoroszyt, 
długopis.  
Grupa docelowa : w szkoleniu wzięło udział 25 osób  pracujących w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie (przedstawiciele MOPS, PCPR, KPP) 
z terenu powiatu stalowowolskiego, tarnobrzeskiego oraz niżańskiego.  
 
W ramach realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 
- zrealizowano 24 h szkolenia (3 dni po 8h) 
-  przeszkolono 25 osób  zamieszkujących na terenie 3 powiatów województwa 
podkarpackiego 
- uczestnicy szkolenia nabyli profesjonalną  wiedzę na temat budowania zaufania 
w ciele, umiejętność rozpoznawania czynników spustowych, nabyli wiedzę 
dotycząca stosowania techniki holdingu – unieruchomienia dziecka w momencie 
tzw. „napadu szału”  
- nastąpiła wymiana doświadczeń przedstawicieli instytucji i podmiotów 
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
integracja osób z tereny 3 powiatów  
- nastąpiło wzbogacenie wiedzy w temacie charakterystycznych mechanizmów 
dla traumy związanej z przemocą, 
- nastąpiło poszerzenie wiedzy o trudnościach emocjonalnych dzieci po 
doświadczeniu przemocy, 
-podniesiono kompetencje przedstawicieli instytucji realizujących zadania 
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez uczestnictwo 
w szkoleniu. 
 

RAZEM 12 380,00 25 osób  
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Podsumowanie 
 
Na realizację „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020” w 2020 roku z zaplanowanych do wykorzystania 
środków w wysokości 200 000,00 zł, wykorzystano kwotę 64 760,00 zł,  tj. 32,38%. 
 
Przyczyny niewykonania planu wydatków: 
 

1. Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji przez dofinansowany podmiot (Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS, zadanie pn. „Nie 
daj się wypalić jak FENIKS edycja 4 – Przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń dla członków 9 Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu 
3 powiatów woj. podkarpackiego” kwota: 900,00 zł). 

2. W ramach otwartego konkursu ofert na realizacje w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020” dofinansowano 
jedynie 3 zadania publiczne, realizacja pozostałych zadań  publicznego w całości zgłoszonych do otwartego konkursu, w terminach wskazanych 
w ofertach, na dzień oceny nie była możliwa z uwagi na panującą w kraju sytuację związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 - kwota 
oszczędności – 47 720,00 zł. 

3. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie, z uwagi na panującą w kraju sytuację związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 dano możliwość realizacji szkoleń również za 
pośrednictwem zdalnych środków komunikacji, pomimo tego wpłynęła tylko 1 oferta – kwota oszczędności – 86 620,00 zł. 

4. Brak ofert złożonych w trybie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1057, z późn. zm.) – tryb pozakonkursowy, na których dofinansowanie zabezpieczono środki w budżecie. 

 
 
Tabela nr 29. 

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

Plan na 2020 r. Wykonanie w 2020 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 

3 100 000,00  100 000,00  52 280,00 12 480,00 - 

Liczba organizacji, które 
otrzymały dofinansowanie 
w trybie pozakonkursowym 

     

0 0 0 0 0  

Inne     - 

1 stan na dzień 31.12.2020r. 
2 np. liczba organizacji, które zrezygnowały z przyznanej dotacji, i inne 
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 Załącznik Nr 6 
 

Realizacja Wojewódzkiego Programu na rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu 
Społecznemu w 2020 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  niepełnosprawnościami przez Samorząd Województwa przy udziale organizacji pozarządowych. Program 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. Dokument ten wyznacza główne kierunki działań Samorządu Województwa Podkarpackiego 
w obszarze włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami. 

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 2020 skupiono się na sześciu 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 3.1 – Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji. 
Cel operacyjny 3.2 – Tworzenie klimatu do wzrostu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 
Cel strategiczny nr 4 – Tworzenie warunków do wzrostu integracji społecznej osób niepełnosprawnych. 



 46 

Cel operacyjny 4.1 – Wspieranie działalności na rzecz dostępu osób niepełnosprawnych do usług kulturalnych, sportowych, turystycznych 
i rekreacyjnych. 
Cel operacyjny 4.2 – Wspieranie polityki informacyjnej w zakresie podnoszenia świadomości osób niepełnosprawnych. 
 
Obrane priorytety realizowane w 2020 r. zapisane zostały również w Programie współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 i zatwierdzone Uchwałą Nr XIV/249/19 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2019 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 o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 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.  

Konkurs ofert ogłoszono Uchwałą Nr 124/2901/20  Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 lutego 2020 roku, zmienioną Uchwałą 
Nr 142/3214/20 z dnia 07 kwietnia 2020 r. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 62 oferty. Ocenie merytorycznej poddanych zostało 55 ofert spełniające 
wymogi formalne, o łącznym zapotrzebowaniu na ich realizację w wysokości 1 759 691,21 zł. Jeden oferent wycofał ofertę realizacji w związku 
z pandemią koronawirusa COVID-19. Kolejna oferta po korekcie kalkulacji kosztów zadania w związku  z wprowadzeniem nowych kategorii kosztów 
na etapie usuwania błędów formalnych  nie spełniła wymogu minimalnej wnioskowanej kwoty wnioskowanej dotacji  
11 000,00 zł. Jedno zadanie nie uzyskało minimalnej ilości 50% punktów z oceny merytorycznej, pozwalającej na znalezienie się na liście rankingowej. 
Wszystkie złożone projekty zostały poddane ocenie formalnej i ocenie merytorycznej przez Komisję powołaną Uchwałą Nr 133/3107/20 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 marca 2020 r.   
W dniu 26 maja 2020 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr 161/3442/20 w sprawie wyboru ofert i podziału środków 
finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego rekomendowanych pozytywnie zostało 17 projektów, którym przyznano 
dofinansowanie w kwocie 548 537,00 zł.    

Pozostałe oferty nie otrzymały dofinansowania, ponieważ obowiązujące ograniczenia, w związku z sytuacją epidemiczną wywołaną wirusem Sars-
CoV -2 w Polsce uniemożliwiały ich wykonanie.  

Uchwałą Nr 176/3676/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 lipca 2020 r. ogłoszono kolejny otwarty konkurs ofert, na który 
wpłynął 1 projekt, który spełniał wymogi formalne o łącznym zapotrzebowaniu na jego realizację 350 000,00 zł. Kwota przeznaczona przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego wynosiła 350 000,00 zł. 
Złożony projekt został poddany ocenie formalnej i ocenie merytorycznej przez Komisję oceniającą oferty, powołaną Uchwałą nr 182/3805/20 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lipca 2020 r.  
W dniu 18 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął Uchwałę Nr 189/3915/20 w sprawie wyboru ofert i podziału 
środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich 
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Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”. Decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego rekomendowany pozytywnie został 1 oceniony projekt, 
który otrzymał dofinansowanie w kwocie 350 000,00 zł. 

W ramach otwartych konkursów ofert dofinansowaniem zostało objętych 18 projektów: 
 
1. Cel strategiczny nr 2 - Wzrost efektywności wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej, 

Tabela nr 30. 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 na Rzecz 

Dzieci z Dysfunkcjami 

Rozwojowymi BRUNO  

ul. Miła  14A/10 

35-314 Rzeszów 

Pracownia Porozumiewania się 

PAPUŁA 
32 995,00 35 

Celem zadania było wyposażenie Pracowni Porozumiewania 

się PAPUŁA, będącej specjalistycznym gabinetem do terapii 

logopedycznej i neurologopedycznej dla dzieci ze złożonymi 

problemami komunikacyjnymi, wymagającymi wsparcia 

w porozumiewaniu się z użyciem wspomagających                                   

i  alternatywnych metod.  

Realizacja zadania pozwoliła na bogate wyposażenie 

specjalistycznego gabinetu, w którym systematycznym 

wsparciem specjalistów, mogą być objęte dzieci z deficytami 

w zakresie mowy, a także z towarzyszącymi im innymi 

niepełnosprawnościami.  

 

2. 

Fundacja Rudek Dla Życia 

ul. Hetmańska 40A 

35-045 Rzeszów 

Wsparcie dzieci z dysfunkcjami  37 515,50 31 

 

Celem zadania było zapewnienie jak najlepszych warunków 

rozwoju dzieci, poprzez zakup specjalistycznego sprzętu, 

który umożliwi większej liczbie dzieci korzystanie ze 

specjalistycznej Terapii SI. 

Podczas realizacji zadania zakupiono wyposażenie gabinetu 

integracji sensorycznej oraz przeprowadzono łącznie 

310 godzin terapii SI (31 dzieci po 10 godz.).  Podczas zajęć 

osiągnięto poprawę pracy zmysłów, poprzez stymulację 

dotyku, słuchu, wzroku, smaku, zmysłu równowagi. Po 

zakończonej trapi dzieci lepiej funkcjonują w sferze ruchowej, 

emocjonalnej i poznawczej, pokonując swoje dysfunkcje.  

 

3. 

Fundacja Podkarpackie 

Hospicjum dla Dzieci 

ul. Lwowska 132 

35-301 Rzeszów 

Poprawa jakości rehabilitacji  13 815,00 56 

 

Celem projektu było doposażenie dodatkowej Sali 

terapeutycznej, służącej rehabilitacji dzieci oraz terapii 

grupowej w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji. Zakupiony 
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sprzęt umożliwił zwiększenie kompleksowości w zakresie 

rehabilitacji. Wsparciem zostało objętych 56 dzieci.  

 

4. 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej 

ul. Jana Styki 21 

35-006 Rzeszów 

Zwiększenie dostępu do 

lecznictwa i rehabilitacji poprzez 

przebudowę i termomodernizację 

infrastruktury Ośrodka 

Wypoczynkowo – 

Rehabilitacyjnego 

w Myczkowcach 

350 000,00 600 

 

Podczas realizacji projektu wykonano kompleksową 

termomodernizację pawilonów mieszkalnych. 

Przeprowadzono także modernizację systemu 

przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dzięki przebudowie 

i termomodernizacji infrastruktury w Ośrodku 

w Myczkowcach znacznie poprawi się dostępność placówki, 

tj. zwiększy się liczba osób mogących korzystać z rehabilitacji 

leczniczej i społecznej, średniorocznie to ok 600 osób. 

Zwiększony dostęp do rehabilitacji pozytywnie wpłynie na 

ograniczenie pogłębiania się niepełnosprawności. 

Modernizacja obiektów służących rehabilitacji przyczyniła się 

do poszerzenia oferty rehabilitacji, wzrosła jakość 

świadczonych usług. Ma to przełożenie na pozytywny odbiór 

i zadowolenie wśród osób niepełnosprawnych korzystających 

z rehabilitacji.  

 

RAZEM 434 325,50 722 - 

 

2.Cel strategiczny nr 2 - Wzrost efektywności wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej, 

   Tabela nr 31. 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 PRO ALIA 

ul. Hanasiewicza 19 

35-103 Rzeszów 

„Chcę - Spróbuję - Opanuję" 

podnoszenie poziomu 

samodzielności u dzieci z różnym 

rodzajem i stopniem 

niepełnosprawności 

37 002,00 32 

Celem projektu jest kontynuacja działań zmierzających do  

wzrostu efektywnego wsparcia osób/dzieci 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji, przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu, poprawa funkcjonowania rodzin 

borykających się z problemem niepełnosprawności dziecka. 

Nadrzędnym celem programu było wspieranie 

podopiecznych w indywidualnej drodze do samodzielności, 

budowanie w dzieciach pozytywnej samooceny. 

W ramach projektu zrealizowano 160 godz. Integracji 

Sensorycznej, 64 godz. Terapii behawioralnej. 64 godz. 

Integracji odruchów ustno-twarzowych, 64 godz. Gimnastyki 

korekcyjnej, 32 godz. Refleksologii, 112 godz. Terapii 

pedagogicznej, 64 godz. Logopedii, 64 godz. Terapii 
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psychologicznej, 64 godz. Treningu umiejętności 

społecznych, 64 godz. Terapii ręki.  

Osiągnięte rezultaty: poprawa samooceny u wszystkich 

uczestników, szczególnie u rodziców, którzy otrzymali 

wsparcie; wzrost motywacji; wzrost wiary we własne siły; 

zwiększenie aktywności w życiu społecznym i kulturalnym, 

rozwinięcie umiejętności współdziałania w grupie, 

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji; wzrost 

otwartości; zwiększenie integracji dzieci i ich rodziców oraz 

ich wspólna integracja ze środowiskiem. 

 

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 2020 

37 990,00 50 

Bezpośrednim efektem jest objecie wsparciem 53 dzieci 

z terenu Podkarpacia, które wykazały deficyty i zaburzenia 

rozwojowe, utrudniające im naukę. W ramach zadania odbyło 

się 500 godzin zajęć terapeutycznych oraz 50 godzin 

indywidualnych konsultacji psychologicznych.  

Ogólne rezultaty w zakresie wszystkich metod 

terapeutycznych w ramach projektu: 

- zmniejszenie nieprawidłowych zachowań spowodowanych 

objawami nadpobudliwości psychoruchowej; 

- zmniejszenie nieprawidłowych reakcji wynikających                   

z impulsywności; 

- poprawa koncentracji uwagi u dzieci. 

W ramach zadania Stowarzyszenie doposażyło sale 

terapeutyczne w nowe sprzęty pozwalające na szersze 

działania terapeutyczne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

3. 

Sanocka Fundacja Ochrony 

Zdrowia 

ul. Konarskiego 26 

38-500 Sanok   

Doposażenie Wypożyczalni dla 

osób niepełnosprawnych 

w Sanoku 

38 132,40 360 

Celem zadania było doposażenie wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego. Tym samym zwiększenie ilości 

beneficjentów mogących skorzystać ze sprzętu oraz 

skrócenie czasu oczekiwania.  

W ramach zadania zakupiono: rowerki rehabilitacyjne 

(18szt.), wózki inwalidzkie (10szt.), materace (24szt.), krzesła 

sanitarne (8szt.), rotory rehabilitacyjne (10szt.), wyściółki do 

materacy przeciwodleżynowych (20szt.), balkoniki (12szt.), 

kule łokciowe (20szt.), nasadki na sedes (10szt.).  

Wypożyczony sprzęt pozwolił na rehabilitację domową co za 

tym idzie poprawę sprawności oraz ograniczenie pogłębiania 

się niepełnosprawności wśród beneficjentów programu. 

W ramach programu miesięcznie korzysta ok 50 osób.  
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4. 

Jarosławskie Stowarzyszenie 

Osób Niepełnosprawnych 

ul. Cerkiewna 3 

37-500 Jarosław 

Wypożyczalnia w Jarosławiu 40 000,00 110 

Celem zadania było doposażenie wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego. W ramach zadania zakupiono: łóżko 

rehabilitacyjne elektryczne, uchwyt podciąg do łóżka 

rehabilitacyjnego (8 szt.), koncentrator tlenu, podpórka 

AMBONA, poręcze do nauki chodzeni, stół rehabilitacyjny, 

trenażer eliptyczny. Realizacja zadania złagodzi negatywne 

skutki problemu ograniczonego dostępu do sprzętu 

umożliwiającego codzienne funkcjonowanie, rehabilitację 

leczniczą, społeczną czy zawodową społeczności osób 

niepełnosprawnych. Nastąpiło ograniczenie pogłębiania się 

niepełnosprawności.   

RAZEM 153 124,40 552 - 

 
3. Cel strategiczny nr 4 - Tworzenie warunków do wzrostu integracji społecznej osób niepełnosprawnych 

Tabela nr 32. 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 

Jakości Życia  

Widaczów 75 

37-232 Jawornik Polski  

oraz 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. 

MB Fatimskiej  

w Rozborzu 

Rozbórz 293 

37-200 Przeworsk 

Powrót do sprawności 40 000,00 60 

Celem zadania  było stworzenie warunków do wzrostu 

integracji społecznej poprzez umożliwienie udziału                             

w zabiegach rehabilitacyjnych oraz objęcie wsparcie 

rzeczowym. 

W ramach realizacji zadania 60 osób zostało objętych 

zabiegami rehabilitacyjnymi (600 godz. zajęć rehabilitacji 

w domach uczestników) oraz dostarczono 60 kompletów  

wsparcia rzeczowego w postaci upominków.  

Poprzez zabiegi rehabilitacyjne: 

- podtrzymano sprawność ułatwiającą samodzielne 

funkcjonowanie w czynnościach dnia codziennego;  

- umożliwiono integracje społeczną poprzez podtrzymanie 

lub podniesieni sprawności ruchowej,  

- poprawa ogólnego samopoczucia , dzięki poprawie zdrowia 

fizycznego oraz spotkaniom z fizjoterapeutą (możliwość 

rozmowy) otrzymanie upominku. 

2.  

Fundacja na Rzecz Dzieci, 

Młodzieży i Osób 

Niepełnosprawnych 

"PARASOL" 

Wsparcie terapeutyczne dla 

dzieci, młodzieży i osób 

z dysfunkcjami na Podkarpaciu 

33 250,00 31 

Celem zadania była poprawa jakości życia i funkcjonowania 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez specjalistyczne, 

indywidualne terapie. 

Zaplanowano i zrealizowano: 

- 210 godz. konsultacji fizjoterapeutycznych/masażu 20 osób, 



 51 

ul. Popiełuszki 12/31 

35-325 Rzeszów  

- 210 godz. zajęć pedagogicznych dla 20 dzieci, 

- 90 godz. terapii widzenia  dla 8 dzieci, 

- 90 godz. terapii logopedycznej dla 10 dzieci,   

3.  

Fundacja Podaruj Miłość 

Plac Rynek 2 

36-040 Boguchwała 

Alpakoterapia/dogoterapia/  

refleksologia – innowacyjne 

i nowatorskie formy rehabilitacji 

dla osób 

z niepełnosprawnościami 

40 000,00 200 

Celem zadania było umożliwienie dostępu do innowacyjnych, 

nowatorskich form wsparcia dla osób                                                             

z niepełnosprawnościami. W ramach zadania 

przeprowadzono 300 godzin zajęć z zakresu: alpakoterapii, 

dogoterapii i refleksologii i usługą objęto 200 osób. 

Poprzez zrealizowanie zadania zostały osiągnięte zmiany                

w zakresie ogólnej poprawy samopoczucia, w sferze 

funkcjonowania fizycznego i psychicznego oraz kontaktów 

społecznych, a w szczególności: poprawa kondycji fizycznej, 

usprawnienie ruchowe, zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa, wyciszenie zachowań agresywnych, 

wyzwolenie potrzeb spontanicznej k0omunkacji, ułatwienie 

w nawiązywaniu kontaktów z obcą osobą, wydłużenie czasu 

koncentracji i wagi, zni9welowanie blokady lęku przed 

zwierzętami, rozwinięcie funkcji opiekuńczych, nauka 

samodzielności w czynnościach życia codziennego, 

wzmocnienie poczucia odpowiedzialności. 

4.  

Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym 

Gminy Kamień w Kamieniu 

36-053 Kamień 287 

Czas na aktywność - wsparcie 

oraz promocja dokonań osób 

niepełnosprawnych 

37 700,00 35 

W ramach zadani wsparciem objęto 35 uczestników. 

Przeprowadzono 5 rodzajów zajęć warsztatowych 

zmierzających do budowania zaradności życiowej, tj. 

warsztaty scrapbookingu,, teatralno-promocyjne, sztuki na 

drewnie, wyrobu mydła i świec, zajęcia aktywności ruchowej. 

Zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia zajęć 

warsztatowych.  Zakupiono nagrody motywacyjne. Działania 

podjęte w ramach zadania przyczyniły się do polepszenia 

wizerunku uczestników wśród społeczności lokalnej. 

Pokazały, że osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą 

funkcjonować jak osoby w pełni sprawne. Dostrzeżono 

zasoby jakimi te osoby dysponują, obalony został stereotyp, 

że nic nie potrafią.  

5.  

Podkarpackie Centrum 

Hipoterapii 

ul. Armii Krajowej 30 

36-030 Błażowa 

Zwierzęta - Dzieciom 40 000,00 35 

Celem zadania jest rozwijanie, nabywanie i podtrzymywanie 

umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania 

osób niepełnosprawnych ja k również przysłużyć się mogą 

zwiększeniu integracji społecznej osób niepełnosprawnych, 

wzrostu zainteresowania społecznego problemem 

niepełnosprawności i niwelowanie skutków negatywnych 

przekonań funkcjonujących w społeczeństwie. 

Realizacja zadania polegała na prowadzeniu zajęć 

rehabilitacyjnych: hipoterapii (350 zajęć), kynoterapii (70 

zajęć), felinoterapii (70 zajęć), alpakoterapii (40zajęć). 
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W ramach projekt objęto wsparciem 35 osób.  Realizacja 

zadania przyczyniła się do złagodzenia negatywnych 

skutków niepełnosprawności. Przyczyniła się do wsparcia 

osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację.  

6.  

Stowarzyszenie ESTEKA 

ul. 11 Listopada 8a 

39-400 Tarnobrzeg 

Hipoterapia to zdrowie 32 650,00 35 

Celem zadania było zorganizowanie zajęć 

hipoterapeutycznych dla  grupy 35 osób. W ramach projektu 

przeprowadzono po 15 trzydziestominutowych zajęć na 

uczestnika.  

7.  

Fundacja Radosna Zagroda 

Iwierzyce 202 

39-124 Iwierzyce 

Zwierzęta jako najlepsi terapeuci 13 322,50 28 

Celem zadania jest rozwój osobowy i społeczny osób                          

z niepełnosprawnością. Program opierał się na działaniach 

terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczych, których 

podstawą był udział zwierząt. Wsparciem objęto 28 osób.             

W sumie przeprowadzono 440 zajęć z zooterapii (240 zajęć 

z alpakoterapii oraz 200 zajęć z hipoterapii). 

U większości dzieci objętych działaniami odnotowano 

pozytywny kontakt ze zwierzętami, który przeniósł się na 

sferę psychiczną, co rzutowało na poprawę relacji z innymi 

ludźmi. Nastąpiło zwiększenie aktywności fizycznej                               

i społecznej.  

8.  

Stowarzyszenie POZYTYWKA  

ul. Gombrowicza 37,  

38-700 Ustrzyki Dolne 

„Otworzyć drzwi przyszłości” 19 944,60 8 

Celem zadania była kompleksowa rehabilitacja 

podopiecznych Stowarzyszenia połączona z integracją                     

i ćwiczeniem umiejętności Treningów Umiejętności 

Społecznych. Zadanie polega na zorganizowaniu wyjazdu 

dla dwóch grup na turnusy rehabilitacyjne. Dzieci 

niepełnosprawne objęte zostały kompleksową rehabilitacją                   

i terapią. Wsparciem objęto 8 dzieci oraz 8 opiekunów.                       

U dzieci, które ukończyły turnus rehabilitacyjny, nastąpiła 

poprawa sprawności psychofizycznej oraz wzrost 

umiejętności komunikacyjnych i społecznych. Opiekunowie 

skorzystali ze spotkań w ramach grupy wsparcia, nabyli nowe 

umiejętności do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem 

oraz do prowadzenia domowej terapii celem wzmocnienia 

efektów profesjonalnej rehabilitacja dzieci.  

RAZEM 256 867,10 432 - 
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4. Cel strategiczny nr 4 - Tworzenie warunków do wzrostu integracji społecznej osób niepełnosprawnych, 

Tabela nr 33. Cel operacyjny nr 4.2 – Wspieranie polityki informacyjnej w zakresie podnoszenia świadomości osób niepełnosprawnych. 

Lp. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania Kwota wsparcia 

(kwota 

przekazana 

zgodnie z umową) 

Liczba osób 

objętych wsparciem 

Efekty realizowanych zadań 

1.  

Podkarpackie Stowarzyszenie 

Głuchych  

ul. Sobieskiego 3 

35-002 Rzeszów 

SamaBadam – podnoszenie 

świadomości kobiet 

niepełnosprawnych – 

niesłyszących 

33 600,00 30 

Celem zadania jest zwiększenie świadomości prozdrowtnej 

na temat profilaktyki raka piersi u niepełnosprawnych kobiet 

z dysfunkcją narządu słuchy i mowy poprzez prowadzenie 

kampanii medialno-informacyjnej.  

- Utworzono stronę internetową z której mogą korzystać oby 

niesłyszące, na której umieszczane są informacje dotyczące 

profilaktyki raka piersi u kobiet i u mężczyzn; 

- odbyły się warsztaty informacyjno-edukacyjne, na których 

ćwiczono samobadanie piersi; 

- opracowano aplikację mobilną w języku migowym „Sama 

badam” 

2.  

Polski Związek Organizatorów 

ZAZ i WTZ 

ul. Rejtana 10 

35-310 Rzeszów 

Informator Polskiego Związku 

Organizatorów ZAZ i WTZ 
20 620,00 

(1000 sztuk 

informatorów) 

W ramach projektu pn. „Informator Polskiego Związku 

Organizatorów ZAZ i WTZ” wydana została publikacja 

o nakładzie 1000 egzemplarzy. Informator jest  publikacją 

informacyjną oraz edukacyjną dotyczącą pracy oraz 

niezależnego życia osób niepełnosprawnych. Zawiera 

informację o ofercie zakładów aktywności zawodowej                        

w kontekście możliwości podejmowania zatrudnienia przez 

osoby o różnym poziomie umiejętności i sprawności.  

RAZEM 54 220,00 30  

 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) w 2020 roku dofinansowaniem objęto 3 oferty: 

1. Uchwała Nr 228/4542/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie uznania za celową 
realizację zadania publicznego pod nazwą „Praca Zawodowa Sukcesem Osób z Niepełnosprawnością”, zgłoszonego przez Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej, ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów, 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 
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Tabela nr 34. 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 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej 

ul. Jana Styki 21 

35-006 Rzeszów 

Praca Zawodowa Sukcesem 

Osób z Niepełnosprawnością 
10 000,00 36 

Celem zadania był kompleksowy rozwój i wspieranie 

zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Budach 

Głogowskich. W ramach zadania przeprowadzono szkolenia 

zawodowe oraz zakupiono sprzęt umożliwiający 

przekwalifikowanie działalności ZAZ na usługi cateringowe.  

W ramach projektu zakupiono dodatkowy sprzęt do obsługi 

cateringu oraz kasę fiskalną i przeprowadzono szkolenia                    

z obsługi sprzętów (zgrzewarka dopakowania produktów 

cateringowych, termos i podgrzewacze do transportu 

żywności). Realizacja zadania przyczyniła się do 

podniesienia konkurencyjności Zakładu oraz podniesienia 

liczby odbiorców oraz nabycie przez niepełnosprawnych 

pracowników ZAZ nowych kompetencji i umiejętności 

zawodowych. Niepełnosprawni pracownicy zastali mocniej 

zaangażowani do pracy w dziale gastronomii, który z powodu 

pandemii miał ograniczoną działalność.  

RAZEM 10 000,00 36  

 
2. Uchwała Nr 231/4641/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie uznania za celową 

realizację zadania publicznego pod nazwą „Program profilaktyki covid19”, zgłoszonego przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, 
ul. Lwowska 132,35-301 Rzeszów, w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych 
i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020. 

 
 Cel strategiczny nr 2 – Zintegrowanie działań podmiotów wspierających osoby niepełnosprawne. 
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Tabela nr 35. Cel operacyjny nr 1.3 – Wspieranie działalności organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Lp. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania 

Kwota wsparcia 

(kwota 

przekazana 

zgodnie z umową) 

Liczba osób 

objętych wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

1 

Fundacja Podkarpackie 

Hospicjum dla Dzieci 

ul. Lwowska 132, 

35-301 Rzeszów 

Program profilaktyki covid19 8 930,00 49 

Celem zadania była ochrona osób niepełnosprawnych 

będących pacjentami hospicjum dla dzieci oraz 

wychowanków Regionalnej Placówki Opiekuńczo 

Terapeutycznej „Tęczowy Domek” (łącznie 49 dzieci 

niepełnosprawnych), poprzez zaopatrzenie w środki ochrony 

osobistej, tj.: rękawiczki nitrylowe, maski oraz kombinezony 

ochronne. Zakup planowanych środków ochrony przyczyni 

się w znacznym stopniu do poprawy sytuacji osób 

niepełnosprawnych spowodowanej COVID 19, a tym samym 

przyczyni się do poprawy jakości rehabilitacji. 

W ramach zadania zakupiono 86 opakowań rękawiczek 

nitrylowych, 126 sztuk masek ochronnych, 40 sztuk 

kombinezonów.  

RAZEM 8 930,00 49  

 
3. Uchwała Nr 231/4642/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie uznania za celową realizację 

zadania publicznego pod nazwą „Rehabilitacja poprzez sport”, zgłoszonego przez Rzeszowskie Stowarzyszenie Rugby na Wózkach „Flying Wings”, 
ul. Malczewskiego 9/56, 35-114 Rzeszów, 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 
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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 

Rzeszowskie Stowarzyszenie 

Rugby na Wózkach „Flying 

Wings 

ul. Malczewskiego 9/56 

35-114 Rzeszów 

 

Rehabilitacja poprzez sport 9 900,00 20 

Celem zadania było umożliwienie uczestnictwa osobom 

niepełnosprawnym (ze względu na uraz rdzenia kręgowego 

w odcinku szyjnym i czterokończynowe porażenie) w życiu 

społecznym. W ramach zadania zakupiono koszulki dla 

zawodników oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia 

treningów, tj.: dętki, opony, obręcze do kół. Aby móc 

kontynuować spotkania, nieodzowny jest sprzęt sportowy, 

który ze względu na specyfikę dyscypliny ulega często 

zniszczeniu. Uczestniczenie w treningach sportowych rugby 

na wózkach jest niejednokrotnie jedyną możliwością wyjścia 

z domu i sposobem na aktywizację osób niepełnosprawnych. 

Sport jest formą rehabilitacji, daje możliwość spotkania 

z innymi zawodnikami i wolontariuszami, ogranicza 

pogłębianie się niepełnosprawności oraz korzystnie wpływa 

na samopoczucie i integrację społeczną.  

RAZEM 9 900,00 20  

 

 
Tabela nr 37. 

 

 

Środki finansowe  

z budżetu 

Województwa- plan* 

Środki finansowe  

z budżetu 

Województwa- 

wykorzystanie** 

Uwagi 

 

Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie  

w ramach otwartych konkursów ofert na realizację Programu 

   

 

 

18 

 

 

899 161,00 

 

898 231,72 

 

Liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały 

dofinansowanie w trybie art. 19a ustawy o pożytku  
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3 

 

 

28 830,00 28 830,00 

 

SUMA 927 991,00* 927 061,72**  

* plan po zmniejszeniu o 200 000,00 zł. 
** środki przekazane, pomniejszone o zwroty na dzień 31.12.2020 r. 

 
Podsumowanie 
 
Zaplanowana na 2020 rok kwota 1 127 991,00 zł na realizację zadań wynikających  z  „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans 
Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 – 2020”, Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
Nr XXV/422/20 z dnia 8 lipca 2020 r. została zmniejszona o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na likwidowanie skutków powodzi w województwie 
podkarpackim  -  do kwoty   927 991,00 zł  (§ 2360 – 577 991,00 zł oraz § 6190 - 350 000,00 zł). 
W 2020 roku przyznano dotacje w wysokości 927 367,00 zł, w tym w trybie konkursowym 898 537,00 zł (I konkurs 548 537,00 zł,  II konkurs – 
350 000,00 zł) oraz w trybie pozakonkursowym (28 830,00 zł). Z puli środków możliwych do wykorzystania - nie wykorzystano kwoty  
w wysokości 624,00 zł oraz zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji przez oferentów  w wysokości 305,28 zł. Niewykorzystanie pełnej puli 
środków   wynika przede wszystkim  ze stanu epidemii w Kraju, a w związku z tym brakiem możliwości realizacji niektórych działań na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami.  
Łącznie wykorzystano kwotę w wysokości 927 061,72 zł co stanowi  99,90 % planu.  

 


