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Załącznik Nr 1 

Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej w 2021 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 2021 skupiono się na dwunastu działaniach wynikających z trzech celów operacyjnych tj. 1;2;3 ww. Programu: 

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) Wdrażanie 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 2021 r. zapisane zostały również w „Programie współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” i zatwierdzone Uchwałą nr XXIX/501/20 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2020 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 277/5533/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 maja 2021 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert (I nabór), na który wpłynęło 

37 ofert o łącznym zapotrzebowaniu na ich realizację 1 354 915,00 zł (w tym jeden podmiot dokładnie nie określił wnioskowanej kwoty), natomiast 

kwota przeznaczona przez Zarząd Województwa Podkarpackiego na realizację Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023 

w 2021 r.  wynosiła 870 000,00 zł. Wszystkie złożone projekty zostały poddane ocenie formalnej i wnikliwej ocenie merytorycznej przez Komisję 

Oceniającą Oferty. 

W dniu 21 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr 299/5918/21 w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych 

z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2021 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). Komisja 

Oceniająca Oferty odrzuciła 6 ofert ze względów formalnych, 12 ofert nie uzyskało minimalnej 50 % ilości punktów z oceny merytorycznej, pozwalającej 

na znalezienie się na liście rankingowej. Ostatecznie decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego rekomendowanych pozytywnie zostało 

19 ocenionych projektów, które otrzymały dofinansowanie w kwocie 600 414,00 zł. 

Z uwagi na posiadane środki finansowe Uchwałą 302/5989/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 sierpnia 2021 r. ogłoszono drugi otwarty 

konkurs ofert (II nabór), na który wpłynęło 10 ofert o łącznym zapotrzebowaniu na ich realizację 216 820,84 zł (w tym jeden podmiot dokładnie nie 

określił wnioskowanej kwoty), natomiast kwota przeznaczona przez Zarząd Województwa Podkarpackiego na realizację Wojewódzkiego Programu 
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Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023 w 2021 r.  wynosiła 300 000,00 zł. Wszystkie złożone projekty zostały kolejno poddane ocenie formalnej 

i wnikliwej ocenie merytorycznej przez Komisję Oceniającą Oferty. 

W dniu 14 września 2021 r Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 311/6223/21 zmienił Uchwałę nr 299/5918/21 z dnia 21 lipca 2021 r, 
uwalniając środki w wysokości 31 419,64 zł. z powodu rezygnacji dwóch podmiotów z przyznanej dotacji, tj. Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu z realizacji zadania pn. "W roli rodzica" – w kwocie 13 620,00 zł oraz Stowarzyszenia „Miłość 
i Odpowiedzialność” Oddział Przemyski z realizacji zadania pn. „Doskonalenie dialogu drogą do odbudowania relacji w małżeństwie i rodzinie, 
zakłóconych przez kryzys psychologiczny lub konflikt” – rezygnacja z dotacji w kwocie 11 700,00 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia kwoty dotacji 
dwóm podmiotom na ich wniosek o które wystąpiło: Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, nazwa zadania „Centrum 
Integracji społecznej szansą na nowe życie” – proponowana kwota dotacji: 29 325,00 zł i Caritas Diecezji Rzeszowskiej – nazwa zadania „Wsparcie 
w dorastaniu”, proponowana kwota dotacji: 49 075,36 zł. Łączna wartość projektów przeznaczonych do dofinansowania w ramach otwartego konkursu 
ofert wyniosła 568 994,36 zł. Powodem zmniejszenia dotacji była aktualizacja i urealnienie harmonogramów realizacji zadań oraz kalkulacji kosztów 
proporcjonalnie do okresu realizacji zadań przez te podmioty. 
W dniu 4 października 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr 317/6368/21 w sprawie wyboru ofert i podziału środków 

finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2021 roku zadań publicznych określonych w „Wojewódzkim Programie Pomocy 

Społecznej na lata 2016-2023”. Komisja Oceniająca Oferty odrzuciła 3 oferty ze względów formalnych, 1 oferta nie uzyskała minimalnej 50 % ilości 

punktów z oceny merytorycznej, pozwalającej na znalezienie się na liście rankingowej. Ostatecznie decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego 

rekomendowanych pozytywnie zostało 6 ocenionych projektów, które otrzymały dofinansowanie w kwocie 126 540,84 zł.  

W 2021 roku w wyniku prowadzonych dwóch otwartych konkursów ofert ogłoszonych w ramach „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 

2016-2023” podpisano 22 umowy na łączna kwotę 679 004,36 zł. Jednemu podmiotowi – Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie odmówiono podpisania umowy z uwagi na rozbieżność zaktualizowanego zakresu realizacji 

zadania w stosunku do zakresu przedstawionego w ofercie.  

Ponadto w ramach Programu Zarząd Województwa Podkarpackiego odrębnymi Uchwałami udzielił 7 dotacji w trybie 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie w łącznej wysokości 62 600,00 zł, następująco: 
1. Uchwała nr 296/5789/21 z dnia 6 lipca 2021 r. -  dotacja w trybie 19a ustawy w wysokości 5 000,00 zł udzielona Polskiemu Stowarzyszeniu 

Diabetyków Przemyskie Koło Terenowe na zadanie pn. „Ogólnopolskie Obchody Dnia Diabetyka, 40 lecie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 

i 100- lecia  odkrycia insuliny”; 

2. Uchwała nr 311/6224/21 z dnia 14 września 2021 r. - dotacja w trybie 19a ustawy w wysokości 10 000,00 zł udzielona Fundacji im. Ks. Kardynała 

Adama Kozłowieckiego „Serce Bez Granic” z Huty Komorowskiej na zadanie pn. „XIV Dni Kard. Adama Kozłowieckiego”; 

3. Uchwała nr 314/6275/21 z dnia 21 września 2021 r. - dotacja w trybie 19a ustawy w wysokości 10 000,00 zł udzielona Fundacji „Libertatem” 

z Brzozowa na zadanie pn. „Zorganizowanie I Forum Pomocy Społecznej dla Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej Województwa 

Podkarpackiego”; 

4. Uchwała nr 330/6525/21 z dnia 2 listopada 2021 r. - dotacja w trybie 19a ustawy w wysokości 10 000,00 zł udzielona Towarzystwu Pomocy im. 

Św. Brata Alberta Koło w Dębicy na zadanie pn. „Prowadzenie izolatorium dla bezdomnych z woj. Podkarpackiego”; 

5. Uchwała nr 341/6681/21 z dnia 30 listopada 2021 r. - dotacja w trybie 19a ustawy w wysokości 8 200,00 zł udzielona Podkarpackiemu Bankowi 

Żywności z Rzeszowa na zadanie pn. „Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Podkarpacia”; 
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6. Uchwała nr 342/6751/21 z dnia 7 grudnia 2021 r. - dotacja w trybie 19a ustawy w wysokości 10 000,00 zł udzielona Stowarzyszeniu Podkarpacka 

Organizacja Wojewódzka Ligii Obrony Kraju z Rzeszowa na zadanie pn. „Mikołajkowy Turniej Sportowy dla Dzieci i Młodzieży”; 

7. Uchwała nr 342/6752/21 z dnia 7 grudnia 2021 r. - dotacja w trybie 19a ustawy w wysokości 9 400,00 zł udzielona Stowarzyszeniu na Rzecz 

Rozwoju Gminy Domaradz na zadanie pn. „Aby NIKT nie czuł się wykluczony”. 

W 2021 roku podpisano 29 umów na realizację 29 projektów na łączną kwotę 741 604,36 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. 

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy 
im. św. Brata Alberta w Rzeszowie                                                                         
ul. Jana Styki 21 
35-006 Rzeszów 

„Centrum Integracji 
Społecznej szansą na nowe 
życie” 

 29 325,00 10 osób 

- 36 godzin treningu kompetencji społecznych; 
- 18 godzin warsztatów motywacyjnych; 
- 24 godziny warsztatów doradztwa zawodowego; 
- 30 godzin kursu obsługi komputera; 
- 24 godziny warsztatów przedsiębiorczości; 
- 18 godzin warsztatów ekonomii społecznej; 
- prowadzenie przez okres 5,5 m-ca warsztatów stolarskich; 
- objęcie zatrudnieniem socjalnym 10 osób; 
- 4 osoby spośród uczestników podjęło zatrudnienie; 
- 2 osoby kontynuują zatrudnienie w CIS. 

2 

Spółka Non Profit "BOHO-ART." 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;  
ul. Architektów 8/45,  
35-082 Rzeszów 

"Włącz się" 
 

36 350,00 12 osób 

- opracowanie 12 indywidualnych planów 
reintegracji/pomocy; 
64 godziny warsztatów motywacyjno – integracyjnych; 
- 64 godziny warsztatów z zakresu aktywizacji zawodowej; 
- 12 szkoleń podnoszących kwalifikacje uczestników projektu. 

3 

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

"Wojewódzki Turniej Piłki 
Nożnej Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną" 
 

15 601,00 150 osób 

- integracja środowiska osób z niepełnosprawnością 
intelektualną; 
- zwiększenie poziomu aktywności i motywacji osób z 
niepełnosprawnością; 
Złagodzenie skutków pandemii, zmniejszenie poziomu 
poczucia osamotnienia i wykluczenia społecznego; 
- poprawa kondycji psychicznej i fizycznej uczestników. 

4 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym Gminy 
Boguchwała;  
Plac Rynek 2,  
36-040 Boguchwała 

„Do nas też przyjdzie Mikołaj, 
bo zawsze będziemy 
dziećmi” 

11 000,00 70 osób 

- udział 23 ON w spotkaniu Mikołajkowym w Mogielnicy; 
- udział 47 osób w spotkaniu mikołajkowym w Pstrągowej; 
- rozdysponowanie 45 nagród dla ON. 
 

RAZEM 92 276,00  242 osoby  

 
Żaden podmiot, który otrzymał dofinansowanie w 2021 roku w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej nie podjął się realizacji 
poniższych działań: 
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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. 
 
Tabela nr 2. Działanie: Wspieranie działań pomocowych realizowanych w placówkach stacjonarnych i dziennych, ogniskach 
wychowawczych, świetlicach i klubach środowiskowych dla dzieci, młodzieży 

LP. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

wsparcia 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

 
 

1. 
 
 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej 
ul. Jana Styki 21 
35-006 Rzeszów 

„Wsparcie w dorastaniu” 49 075,36 120 osób 

- Zwiększenie wsparcia rodziny w szczególności zapewnienie 
usług środowiskowych, opiekuńczych na terenie 
miejscowości: Ropczyce, Wielopole Skrzyńskie, Niedźwiada 
i Trzciana poprzez pomoc w opiece i wychowaniu 120 dzieci 
i młodzieży; 
- 96 rodzin uzyskało wsparcie w realizacji funkcji opiekuńczo-
wychowawczej w 4 świetlicach dla dzieci i młodzieży 
prowadzonych przez Caritas; 
- Zrealizowano 540 h warsztatów zdrowego odżywiania; 
- Zrealizowano 540 h warsztatów rytmiczno-tanecznych. 

2. 

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. 
Jana Pawła II "Wzrastanie"  
ul. Kasztanowa 1, 37-200 Przeworsk, 
Oddział w Rzeszowie Świetlica 
Profilaktyczno-Wychowawcza                                              
ul. Hoffmanowej 23 
35-016 Rzeszów 
 

"Wzrastamy w radości" 29 800,00 74 osoby 

- Przeprowadzenie zajęć kulinarnych (40h), manualno-
rękodzielniczych (20h), logopedycznych (20h), warsztatów 
czytelniczych (20h), kreatywnych – plastycznych (20h), nauki 
gry w szachy (20h), warsztatów matematycznych (40h), 
warsztatów matematycznych i eksperymentów fizycznych, 
chemicznych i przyrodniczych (20h), rekreacyjno-sportowych 
(40h), muzycznych (20h), organizacja wyjść np. do kina, 
Fantazji, na kręgielnię, basen, muzeum itp. – 260 godzin; 
- Złagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, 
odkrycie u dzieci nowych zainteresowań, rozwoju osobowości 
oraz wsparcie dzieci w trudnym okresie dorastania; 
- Nabycie umiejętności określenia swoich mocnych stron, 
dostrzegania nawet drobnych sukcesów, poprawa 
koncentracji i umiejętności pracy zespołowej, wzrost 
zainteresowania nową formą zajęć: warsztaty matematyczne, 
eksperymenty fizyczne, chemiczne poprzez naukę przez 
zabawę. 

3. 

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

"Świetliczaki – fajne 
dzieciaki" 

43 720,00 95 osób 

- Wsparcie rodzin w realizacji funkcji opiekuńczo-
wychowawczych. 
- integracja wychowanków wewnątrz grup świetlicowych 
z 3 placówek; 
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36-100 Kolbuszowa  
 
Stowarzyszenie Moja Mała Ojczyzna 
Komorów 123 A 
36-110 Majdan Królewski 
 

- 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, 4 zajęcia kulinarne, 2 turnieje 
gry w piłkę nożną, 10 zajęć plastyczno – techniczne, 2 
kreatywne zajęcia edukacyjne, zajęcia sportowe, 2 konkursy 
na Miss i Mistera, konkurs plastyczny, konkurs fotograficzny, 
spotkanie integracyjne „Święto Rodziny”. 
- Zorganizowanie 5 dniowych zajęć wakacyjnych dla 50 
osobowej grupy dzieci z Komorowa. 
- Zorganizowanie dwóch 10 dniowych turnusów wakacyjnych 
w świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Kolbuszowej dla 
48 dzieci. 
- Przeprowadzenie13 godzin zajęć o tematyce potrzeb 
społecznych, ekologii dla 25 osób. 

4. 

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

„Mogę, chcę, potrafię” 50 000,00 155 osób 

- 40 godzin warsztatów pn. „Twoje DIY – kreatywne mydełka 
i świeczki zapachowe”; 
- 18 godzin zajęć edukacyjnych pn. „Moja wizytówka to Mądra 
główka”; 
- 24 godziny szkolenia z jazdy konnej; 
- 24 godziny zajęć edukacyjno – integracyjnych pn. „Przygoda 
z konikami” 
- 24 godziny warsztatów informatyczno – technicznych; 
- 36 godzin „Zabaw z gliną”; 
- 45 godzin „Spotkań w kawiarence”; 
- 24 godziny warsztatów kulinarnych; 
- 42 godziny zajęć sportowo – rekreacyjnych; 
- 112 godzin pomocy w nauce; 
- 24 godziny „Warsztatów małego artysty”. 

5 

Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju 
PERSPEKTYWA;  
ul. Płk. Kazimierza Iranka – 
Osmeckiego13/2,  
35-506 Rzeszów 

„Życia nie marnujemy – 
aktywnie w działania się 
angażujemy. Działania 
edukacyjno – 
wychowawcze 
wspierające funkcje 
rodziny” 

21 400,00 129 osób 

- realizacja 25 warsztatów w łącznie 5 powiatach 
województwa podkarpackiego; 
- realizacja łącznie 95 godzin warsztatów ogólnorozwojowych 
dla dzieci i młodzieży; 
- udział 8 rodziców w warsztatach, 
- realizacja 16 godzinnego szkolenia dla wolontariuszy; 
- udzielenie wsparcia 5 placówkom wspierających 
wychowawczo – opiekuńczą funkcje rodziny. 

6 

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

„Pozytywne wzmocnienia 
2021” 

35 650,00 25 osób 

Podniesienie kwalifikacji zawodowej wychowanków 3 
palcówek socjalizacyjnych: 
- zajęcia akrobatyczne dla 3 osób; 
- zajęcia na siłowni dla 6 osób; 
- kurs kosmetyczny dla 11 osób; 
- kurs stylizacji rzęs dla 1 osób; 
- kurs kelnersko  barmański dla 9 osób; 
- warsztaty „Gotowi na asertywność” dla 17 osób; 
- kurs farbowania włosów dla 1 osoby; 
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- kurs języka angielskiego dla 1 osoby; 
- warsztaty opieki nad zwierzętami dla9 osób; 
- warsztaty fotograficzne dla 1 osoby; 
- zajęcia kulinarne dla 6 osób; 
- zakup 15 zestawów kosmetycznych  
 

7 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Mazury; 
Mazury 225, 36-130 Raniżów 

"Czas na kulturę, czas dla 
dzieci i młodzieży" 

46 920,00 32 osoby 

- zapobieganie izolacji i marginalizacji; 
- zwiększenie aktywności fizycznej; 
- zorganizowanie 1 pikniku rodzinnego dla 200 uczestników; 
- zorganizowanie ogniska wychowawczego dla 16 osób; 
- zorganizowanie świetlicy środowiskowej dla 16 osób, 
- 16 godzin poradnictwa zawodowego; 
- zorganizowanie kina letniego - 4 projekcje filmowe.  

RAZEM 276 565,36 630 osób  

 

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

LP. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

wsparcia 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

 
 

1. 
 
 

Fundacja na Rzecz 
Psychoprofilaktyki Społecznej  
PRO-FIL;  
ul. Unii Lubelskiej 6/8 
35-016 Rzeszów 
 

„SUPERbohaterzy” 42 000,00 
200 osób/ 40 tys. 

odbiorców kampanii 

- Podniesienie kompetencji instytucji i podmiotów 
funkcjonujących w otoczeniu rodziny poprzez działania 
szkoleniowe; 
- Podniesienie rangi rodziny jako podstawowej komórki 
społecznej oraz istoty ról rodzicielskich w kształtowaniu 
prawidłowego środowiska rodzinnego u dorastającej 
młodzieży i osób młodych poprzez prowadzenie kampanii 
informacyjno-edukacyjnej; 
- 240 h wsparcia szkoleniowego instytucji i podmiotów 
funkcjonujących w otoczeniu rodziny z zakresu profilaktyki 
holistycznej, edukacji medialnej, sztuki prowadzenia 
warsztatów, elementów mediacji rodzinnych; 
- 200 uczestników uzyskało wsparcie szkoleniowe 
podnoszące ich kompetencje; 
- 10 cyklicznych felietonów. rodziny; 10 wywiadów 
z rodzinami; osobami znaczącymi,; 20 postów graficznych 
cytatami autorskimi; artykuły w prasie tradycyjnej i Internecie, 
wywiady i audycje radiowe - 7. 

2. 
Stowarzyszenie Etyka &Energia                             
Myczkowce 10A, 38-623 Uherce 
Mineralne 

„Warsztaty odnowy 
małżeństwa i rodziny” 

24 640,00  120 osób 

- Wypracowanie postaw i zachowań beneficjentów odnośnie 
prawidłowego realizowania ról rodziny – 80 dorosłych i 40 
dzieci; 
- Wzrost wiedzy nt. prawidłowego funkcjonowania rodziny 
u 80 rodziców osób uczestniczących w zajęcia edukacyjnych, 
warsztatowo-wykładowych podczas 1 wyjazdu 3-dniowych 
aktywnych warsztatów szkoleniowych; 
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- Poprawa relacji interpersonalnych w rodzinie, wzmocnienie 
postawy wzajemnego szacunku, akceptacji, zrozumienia 
i partnerstwa; 
- Poznanie roli wzajemnej akceptacji członków rodziny, 
sposobów na poprawę relacji w małżeństwie i rodzinie; 
- Wykłady, warsztaty i konferencja – 9 tematów, łącznie 8,5 h; 
- Zajęcia wspólne dla rodzin w celu wzmocnienia wspólnoty 
rodzinnej – 3 h;  
- Zajęcia integracyjne, konkursy tematyczne, gry i zabawy, 
zajęcia plastyczne dla dzieci, warsztaty artystyczne – łącznie 
8,5 h 

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

"RODZINA NA +’ - Alpaka 
Team - Przygoda z 
Alpaką - jako miejsce 
przyjazne wzmocnieniu 
więzi rodzinnych, 
pozytywnego 
rodzicielstwa i rodzinnego 
spędzania czasu 
wolnego” 

14 850,00 125 osób 

- Przeprowadzenie warsztatów/zajęć dla 31 rodzin z 1 i/lub 
więcej dzieci, w tym 125 osób (osoby dorosłe i dzieci) z 
terenu woj. podkarpackiego tj. miasta Rzeszów, pow. 
łańcuckiego i rzeszowskiego;; 
- Promowanie pozytywnego rodzicielstwa i wzmocnienia więzi  
rodzinnych poprzez udział w warsztatach/zajęciach dla 
rodzin; 
- Aktywne spędzanie czasu wolnego przez rodziny 
- Objęcie wsparciem o 35 osób więcej i 1 rodzinę z pow. 
łańcuckiego więcej niż zakładano. 

4. 

Klub Tenisa Stołowego 
w Tarnobrzegu 
Al. Niepodległości 2 
39-450 Tarnobrzeg 

Mistrzowskie centrum 
tenisa stołowego - chcę, 
mogę, potrafię … 

29 520,00 60 osób 

- Zwiększenie aktywności ruchowej u 60 uczestników, w tym: 
poprawienie sprawności ruchowej, nauka nowych technik 
sportowych, integracja członków projektu, poprawa szybkości 
i zwinności, poprawa kondycji ruchowej, poprawa 
wytrzymałości; 
- Udział osób z rodzin o niższym statusie społecznym 
i ekonomicznym; 
- 300 osób pośrednio uczestniczących w projekcie – rodziny, 
znajomi uczestników; 
- zwiększenie zainteresowania aktywnym spędzaniem czasu 
wolnego; wskazanie prawidłowych bodźców w relacji 
w rodzinie, w grupie rówieśników; 
-  poszerzenie wiedzy na temat fizjoterapii, psychologii, 
zdrowym odżywianiu poprzez udział w zajęciach 
ogólnorozwojowych, z tenisa stołowego (90h), w zajęciach 
z fizjoterapii (10h), psychologii (12h) i dietetyki, (6h) 
cyklicznych turniejach. 

RAZEM 111 010,00 505 osób  

 
 

Działanie: Wspieranie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji w rodzinie – żaden podmiot nie realizował zadania w ramach niniejszego 
działania. 
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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. 
Stowarzyszenie "Razem lepiej"  
Trzciana 24a 
38-450 Dukla 

"Różne pokolenia, a tak wiele 
do dzielenia …" 

19 550,00 80 osób 

- Wzmocnienie integracji oraz rozbudzenie wrażliwości na 
potrzeby poznawania sztuki poprzez uczestnictwo 54 
beneficjentów w spektaklu „Mistrz i Małgorzata” w Teatrze im. 
Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie; 
- Zdobycie umiejętności przez 30 beneficjentów w zakresie 
sadzenia i uprawy roślin; 
- Uczestnictwo w konkursie 40 osób; 
- kultywowanie tradycji rodzinnych związanych z dziedzictwem 
kulturowym mieszkańców Podkarpacia; 
- wzmocnienie międzypokoleniowych więzi i wytworzenie 
wzajemnej solidarności poprzez uczestnictwo w balu 80 osób; 
- Stworzenie inspiracji rodzin do wspólnego kształtowania 
wolnego czasu oraz budowania więzi poprzez wykonanie 
fotoksiążki; 
- zaszczepienie nowych pasji poprzez międzypokoleniową 
pracę. 

RAZEM 19 550,00 80 osób  

 
 
Tabela nr 5.  Działanie: Inicjowanie współpracy instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych na rzecz świadczenia usług 
socjalnych dla osób starszych 

LP. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

wsparcia 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
Efekty realizowanych zadań 

1. 

Fundacja Libertatem;  
ul. Ks. Józefa Bielawskiego 
3/12,  
36-200 Brzozów 

Profesjonalny opiekun = 
bezpieczny senior 

30 000,00 24 osoby 

- 15 godzin szkoleń dla 15 opiekunów nieformalnych; 
- 90 godzin szkoleń dla 9 opiekunów formalnych; 
- 50 godzin doradztwa indywidulanego dla opiekunów. 

RAZEM 30 000,00 24 osoby  
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Tabela nr 6. Działanie: Wzbogacenie oferty w zakresie aktywizacji i organizacji czasu wolnego seniorów 

LP. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

wsparcia 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 

Efekty realizowanych zadań 

1. 

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

„Wirusa zwalczamy i z domu 
wyruszamy” 

49 140,00 104 osoby 

- 104 osoby starsze (z 5 powiatów) nabyło umiejętności 
manualne w pracy nad różnymi formami plastycznymi; 
- 76 godziny zegarowe zajęć warsztatowych; 
- 18 godzin zajęć warsztatów wyjazdowych; 
- 8 godzin zegarowych wycieczki krajoznawczej z 
przewodnikiem na terenie okolic Roztocza i powiatu 
lubaczowskiego w celu poszerzania wiedzy o walorach 
kulturowych, przyrodniczych i historycznych tego regionu; 
- 104 osób starszych poszerzyło zainteresowania artystyczne, 
poznanie nowych technik i sposobów wykorzystania 
dostępnych materiałów; 
- 360 godziny zegarowe pracy wolontariuszy; 
- 48 osób uczestniczyło w uroczystym zamknięciu 
i podsumowaniu projektu 

2. 

Podkarpackie Centrum 
Hipoterapii;  
ul. Armii Krajowej 30 36-030 
Błażowa 

„Klub Aktywnych Seniorów” 38 080,00 30 osób 

- Poprawa stanu psychofizycznego i funkcjonowania 
społecznego u 30 osób – kobiet i mężczyzn powyżej 60 r.ż.; 
- Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia 
w formie zajęć: szkolenie „Komputer krok po kroku” – 12h, 
zajęcia Nordic Walking – 12h, zajęcia artystyczno-
rękodzielnicze – 18h, zajęcia taneczne – 12h; 
- integracja i wzrost aktywizacji społecznej seniorów poprzez 
udział w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, 
zapobieganie izolacji społecznej osób starszych; 
- 1 wizyta studyjna – 8h; 
- 2 wystawy prac uczestników – 8h; 
- 2 spotkania podsumowujące z uczestnikami - 6h; 
- 2 spotkania podsumowujące z uczestnikami - 6h. 

3 

Polski Związek Niewidomych 
Okręg Podkarpacki;   
ul. Hetmańska 9,  
35-045 Rzeszów 

"Aktywizacja Seniorów" 17 368,00 30 osób 

- organizacja 5 dniowych warsztatów dla starszych osób 
niewidomych i słabowidzących w ramach których 
przeprowadzono zajęcia: Doradztwo technologiczne, zajęcia 
z arteterapii, zajęcia z rehabilitacji, piesze wędrówki oraz rejs 
statkiem; 
- zorganizowanie wystawy prac rękodzieła 
- nabycie umiejętności samodzielnego poruszania się u 6 osób 
niewidomych i słabowidzących. 

4 
Stowarzyszenie Kobiet 
Aktywnych  AKACJA;  
38-223 Osiek Jasielski 9 

"Senior z pasją - aktywizacja 
kulturalno-artystyczna" 

19 765,00 110 osób 

- udział 40 osób w warsztatach wykonywania świec; 
- udział 40 osób w warsztatach mydlarskich; 
- udział 40 osób w warsztatach kul kąpielowych; 
- udział 40 osób w warsztatach plastycznych; 
- udział 50 osób w warsztatach kulinarnych; 
- wydanie 100 sztuk książeczki „babcine przepisy”; 
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- udział 50 osób w wyjedzie turystycznym; 
- udział 60 osób w Rajdach Nordic Walking; 
- udział 111 osób w Dniu Seniora. 

5 
Lokalna Grupa Działania Dolina 
Sanu;  
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok 

""SENIOroom" - promocja 
zdrowego stylu życia i 
kreowanie pozytywnego 
wizerunku osób starszych" 

25 250,00 50 osób 

- 30 godzi zajęć Nordic Walking; 
- 30 godzin warsztatów tanecznych; 
- 30 godzin zajęć „Joga dla seniorów”; 
- 30 godzin zajęć „Siłownia dla umysłu – trening dla seniorów”; 
- 30 godzin warsztatów artystycznych; 
- 80 godzin w ramach prowadzonych grup wsparcia dla 
seniorów. 

 
RAZEM 

149 603,00 324 osoby 
 

 

Działanie: Promowanie zdrowego stylu życia i kreowanie pozytywnego wizerunku seniorów – żaden podmiot nie realizował zadania w ramach 
niniejszego działania. 
 
Tabela nr 7. 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 ze zm.), 

LP. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

wsparcia 

Liczba osób objętych 

wsparciem 

Efekty realizowanych zadań 

1. 

Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków Przemyskie Koło 

Terenowe 

„Ogólnopolskie Obchody Dnia 

Diabetyka, 40 lecie Polskiego 

Stowarzyszenia Diabetyków i 

100- lecia  Odkrycia Insuliny”  

5 000,00 150 osób 

- Wzrost wiedzy 150 uczestników na temat cukrzycy i powikłań 

związanych z chorobą; 

- Organizacja 4 wykładów dot. cukrzycy z udziałem 

specjalistów, prelegentów; 

- integracja 150 osób, członków Kół z całej Polski na 

spotkaniach, wymiana doświadczeń i problemów w codziennej 

pracy ; 

- Wzrost aktywności w środowisku na rzecz osób chorych na 

cukrzycę; 

- zakup materiałów edukacyjnych/ upominków i suplementów 

dla diabetyków; 

-Organizacja spotkania integracyjnego, uroczystej kolacji 

i wycieczki na trasie: Kalwaria Pacławska, Arłamów, Ustrzyki 

Dolne, Solina, Zamek w Krasiczynie. 

2. 

Fundacja im. Ks. Kardynała 

Adama Kozłowieckiego „Serce 

Bez Granic” 

Huta Komorowska 32a 

36-110 Majdan Królewski 

XIV Dni Kard. Adama 

Kozłowieckiego 
10 000,00 144 osoby 

- zorganizowanie koncertu mającego na celu budowanie 

trwałych więzi międzypokoleniowych; 

3. 

Fundacja Libertatem 

Ul. Ks. Józefa Bielańskiego 3 

lok.12 

36-200 Brzozów 

Zorganizowanie I Forum 

Pomocy Społecznej dla 

Dyrektorów Domów Pomocy 

10 000,00 70 osób 

- zorganizowanie Forum pomocy społecznej; 

- udział 70 osób z terenu województwa podkarpackiego 
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Społecznej Województwa 

Podkarpackiego 

4. 

Towarzystwo Pomocy im. Św. 

Brata Alberta Koło w Dębicy  

Ul. Brata Alberta 2, 

39 – 200 Dębica 

Prowadzenie izolatorium dla 

bezdomnych z woj. 

Podkarpackiego 

10 000,00 29 osób 

- 29 osób bezdomnych odbyło 10 – dniową obowiązkową 

izolację; 

- zapewnienie potrzebnej odzieży, środków czystości oraz 

wyżywienia.  

5. 

Podkarpacki Bank Żywności 

Ul. Rynek 17/201 

35-064 Rzeszów 

Pomoc żywnościowa dla 

mieszkańców Podkarpacia 
8 200,00 8 000 osób 

- pomoc żywnościowa dla ok. 8 000 mieszkańców 

Podkarpacia; 

- przyjęcie do magazynu 229 978 kg żywności; 

- przekazanie beneficjentom 226 183 kg żywności; 

- zakup używanego ręcznego elektrycznego wózka 

paletowego 

6. 

Stowarzyszenie Podkarpacka 

Organizacja  Wojewódzka Ligii 

Obrony Kraju 

Ul. Gołębia 10 

35-205 Rzeszów 

Mikołajkowy Turniej Sportowy 

dla Dzieci i Młodzieży 
10 000,00 68 osób 

- zorganizowanie 1 turnieju sportowego dla dzieci i młodzieży; 

- wsparcie rodzin w prawidłowej komunikacji i relacji 

społecznych; 

- ukazanie młodemu pokoleniu aktywnych form spędzania 

wolnego czasu. 

7. 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Gminy Domaradz 

36-230 Domaradz 345 

Aby NIKT nie czuł się 

wykluczony 
9 400,00 72 osoby 

- przekazanie 72 paczek żywnościowych dla najbardziej 

potrzebujących mieszkańców powiatu brzozowskiego  

RAZEM 62 600,00 8 533 osoby  

 
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 2021 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 2021 roku zaplanowano kwotę 870.000,00 zł. 
Na realizację 29 zadań publicznych przekazano kwotę 741 604,36 zł. W trakcie roku zmniejszono plan finansowy o 12 701,65 zł (zwroty 
niewykorzystanych dotacji) do kwoty 728 902,71 zł.  Na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały wykorzystane środki w wysokości 728 902,71 zł tj. 83,78 % 
planu. 
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Załącznik Nr 2 
 

Realizacja Programu Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w 2021r. 
 

Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2030 został uchwalony przez Sejmik 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 31 maja 2021 r. Uchwałą Nr XXXVII/603/21. Dokument ten wyznacza główne kierunki działań 
Samorządu Województwa Podkarpackiego w obszarze pieczy zastępczej.  

Celem programu jest  tworzenie warunków do pełnego rozwoju rodziny i prawidłowego jej funkcjonowania. Program ten wyznacza jeden cel główny:  
Wzmocnienie funkcjonowania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a w jego ramach trzy cele szczegółowe: 

1. Wzmacnianie profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodzin i odpowiedzialnego rodzicielstwa. 

2. Wsparcie rodzin w trudnej sytuacji życiowej. 

3. Rozwój sytemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w regionie 

Wykonanie 

W roku 2021 skupiono się na wszystkich trzech celach szczegółowych ww. Programu obejmujących zadania określone w celu głównym tj: 
1. Wzmacnianie profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodzin i odpowiedzialnego rodzicielstwa. 

1) Promowanie pozytywnego wizerunku rodziny poprzez organizację kampanii społecznych, spotkań edukacyjnych, itp. 

2) Upowszechnianie dobrych praktyk współpracy pomiędzy podmiotami pracującymi na rzecz rodziny w środowiskach lokalnych. 

3) Promowanie działań wzmacniających więzi międzypokoleniowe w rodzinie. 

4) Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rodzin wielodzietnych. 

5) Wspieranie inicjatyw i działań wzmacniających rodziny poprzez rozwój poradnictwa specjalistycznego. 

6) Wspieranie działań profilaktycznych mających na celu świadome rodzicielstwo. 

7) Wspieranie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie zjawiskom dysfunkcyjnym mogącym pojawić się w rodzinach. 

8) Wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie kompetencji rodzicielskich. 

9) Rozwój wolontariatu w zakresie wsparcia rodziny. 

2. Wsparcie rodzin w trudnej sytuacji życiowej. 

1) Zwiększenie dostępności do różnorodnych form profesjonalnego i kompleksowego wsparcia rodziny w kryzysie 

2) Poszerzanie oferty placówek działających na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej. 
3) Systemowe wspieranie rozwiązań w pracy z rodziną będącą w trudnej sytuacji życiowej. 
4) Wspieranie działań mających na celu opracowanie standardów pomocy i interwencji w rodzinie. 
5) Pomoc i wsparcie w podnoszeniu kompetencji opiekuńczo - wychowawczych rodzin. 
6) Wspieranie projektów i działań z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu rodzin. 
7) Wspieranie inicjatyw mających na celu reintegrację rodzin. 
8) Promowanie współpracy JST, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji działających na rzecz rodziny w kryzysie. 

3. Rozwój sytemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w regionie. 

1) Działania mające na celu upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie rozwoju pieczy zastępczej. 
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2) Wspieranie działań na rzecz funkcjonujących rodzin zastępczych (szkolenia, poradnictwo specjalistyczne, superwizje, itp.). 
3) Wspieranie działań na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych.   
4) Wspieranie i promowanie działań na rzecz pozyskiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka 

oraz rodzin pomocowych. 
5) Organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych. 
6) Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla kadr realizujących zadania z zakresu pieczy zastępczej. 
7) Wspieranie i promowanie działań na rzecz rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 
8) Działania mające na celu zwiększenie dostępności usług specjalistycznych skierowanych dla środowisk pieczy zastępczej.  
9) Promowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do zwiększenia form pomocowych dla usamodzielniających się wychowanków pieczy 

zastępczej. 
10) Wspieranie i tworzenie specjalistycznych placówek na rzecz pieczy zastępczej. 
11) Promowanie wyróżniających się działań z obszaru wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 

  
Obrane priorytety realizowane w 2021r. zapisane zostały również w „Programie współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego  
z Organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” i zatwierdzone Uchwałą nr 
XXIX/501/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2020r. zmienionego Uchwałą XXXI/517/21 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego 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 
ze zm.) w trybie otwartego konkursu ofert w formie zadań dotacyjnych. Zgodnie  z zapisami wymienionej ustawy art. 5 ust.1 „Organy administracji 
publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa  w art.4 , we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust 3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku 
publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów” oraz zgodnie z ust. 2 tegoż artykułu „Współpraca, o której mowa w ust. 1 , odbywa 
się w szczególności w formach: 
- zlecenia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych   w ustawie”. 
Podmioty ubiegające się o możliwość dofinansowania realizacji zadań określonych w programie Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program 
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2030” 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 rodzinom. 

Uchwałą nr 288/5678/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 czerwca 2021r. ogłoszono otwarty konkurs ofert, na który wpłynęło 5 oferty 
o łącznym zapotrzebowaniu na ich realizację 116 363,40,00 zł, natomiast kwota przeznaczona przez Zarząd Województwa Podkarpackiego na 
realizację projektu Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2030 w 2021 r.  
wynosiła 360 000,00 zł. 

Trzy  projekty, które uzupełniły braki formalne  zostały poddane ocenie formalnej i wnikliwej ocenie merytorycznej przez Komisję Oceniającą Oferty.  
W dniu 10 sierpnia 2021r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr 303/6018/21 w sprawie udzielenia dotacji  
w 2021r. z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań w ramach Programu Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania 
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Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2030. Decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego rekomendowanych pozytywnie zostało 
2 projekty, które otrzymały dofinansowanie w kwocie 72 733,40 zł. Jedna oferta nie uzyskała minimalnej 50% ilości punktów z oceny merytorycznej, 
pozwalającej na znalezienie się na liście rankingowej. 
Wobec powyższego w dniu 10 sierpnia 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałę nr 303/6019/21 ogłosił kolejny konkurs, na który 
wpłynęło 5 ofert o łącznym zapotrzebowaniu na ich realizację 162 613,50 zł. natomiast kwota przeznaczona przez Zarząd Województwa 
Podkarpackiego na realizację Wojewódzkiego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2030 w 2021 r.  wynosiła 
270 000,00 zł. 
 
Dwa projekty, które uzupełniły braki formalne  zostały poddane ocenie formalnej i wnikliwej ocenie merytorycznej przez Komisję Oceniającą Oferty. 
W dniu 04 października 2021r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr 317/6369/21 w sprawie udzielenia dotacji  
w 2021r. z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań w ramach Programu Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania 
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2030. Decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego rekomendowany pozytywnie został 1 projekt 
który otrzymał dofinansowanie w kwocie 25 580,00 zł. Jedna oferta nie uzyskała minimalnej 50% ilości punktów z oceny merytorycznej, pozwalającej 
na znalezienie się na liście rankingowej. 
 
REALIZACJA celu 1: Wzmacnianie profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodzin i odpowiedzialnego rodzicielstwa 
 

Tabela nr 8, Zadanie 6 : Wspieranie działań profilaktycznych mających na celu świadome rodzicielstwo. 

LP. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

wsparcia 

Liczba osób 

objętych 

wsparciem 

Efekty realizowanych zadań 

1 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej  

Ul. Jana Styki 21; 

35-006 Rzeszów 

Szkolenie dotyczące 

spersonalizowanego 

i holistycznego 

podejścia do tematów 

związanych z metodami 

rozpoznawania 

płodności i ze zdrowiem 

prokreacyjnym poprzez 

naukę Modelu 

Creightona 

41 783,40 96 osób 

- wzrost wiedzy i świadomości par na temat przeprowadzonej 

metody Creightona, 

- przeprowadzono szkolenie dla 48 par, 

- 48 par wykonało testy sprawdzające, 

-  wzrost wiedzy u 48 par dotyczących świadomości  wsparcia 

w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod dotyczących 

tworzenia rodziny/prokreacji 

2 

Stowarzyszenie ‘Miłość 

i Odpowiedzialność” Oddział 

Przemyski 

Ul. Klasztorna 1; 37-700 Przemyśl 

Wspieranie działań 

profilaktycznych 

mających na celu 

świadome 

i odpowiedzialne 

rodzicielstwo poprzez 

profesjonalne 

przygotowanie 

25 580,00 68 osób 

- 80 doradców Życia Rodzinnego  wzięło udział w szkoleniu, 

- zdobycie wiedzy i umiejętności 68 osób potwierdzony  

zdanym egzaminem oraz  Dyplom Nauczyciela Planowania 

Rodziny, 

- 50% uczestników szkolenia przeprowadziło konsultacje 

małżeńskie, 

- opracowanie informatora o poradniach Rodzinnych 

i specjalistycznych 
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Doradców Życia 

Rodzinnego 

RAZEM 67 363,40 164  

 
Żaden podmiot, który otrzymał dofinansowanie w 2021 roku w ramach Wojewódzkiego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy 
Zastępczej nie podjął się realizacji poniższych zadań: 
Promowanie pozytywnego wizerunku rodziny poprzez organizację kampanii społecznych, spotkań edukacyjnych, itp. 

Upowszechnianie dobrych praktyk współpracy pomiędzy podmiotami pracującymi na rzecz rodziny w środowiskach lokalnych. 

Promowanie działań wzmacniających więzi międzypokoleniowe w rodzinie. 

Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rodzin wielodzietnych. 

Wspieranie inicjatyw i działań wzmacniających rodziny poprzez rozwój poradnictwa specjalistycznego. 

Wspieranie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie zjawiskom dysfunkcyjnym mogącym pojawić się w rodzinach. 

Wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie kompetencji rodzicielskich. 

Rozwój wolontariatu w zakresie wsparcia rodziny. 

 
REALIZACJA CELU 2: Wsparcie rodzin w trudnej sytuacji życiowej. 
 

Tabela nr 9, Zadanie 2: Poszerzanie oferty placówek działających na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej. 

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 ul. Ofiar 

Katynia 57, 37-450Stalowa Wola 

Razem z Mama, razem 

z Tatą” 
30 950,00 

186 osób 

 

- przeprowadzono 23 godziny zajęć filmowych, 

- przeprowadzono 40 godzin zajęć plastycznych, 

- przeprowadzono 30 godzin warsztatów muzycznych, 

- przeprowadzono 21 godzin warsztatów informatyczno-

technicznych, 

- przeprowadzono 42 godziny warsztatów kulinarnych, 

- 44 godziny pomocy w nauce dla dzieci , 

- 70 osób wzięło udział w wycieczce w Bieszczady, 

- wśród dzieci zwiększyło się zainteresowanie  do 

konstruktywnego spędzania wolnego czasu, 

- zaktywizowano 37 rodziców do aktywnego spędzenia 

czasu z dziećmi, 

- zwiększenie integracji wychowanków ze środowiskiem 

zewnętrznym 

RAZEM 30 950,00 186  
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Żaden podmiot, który otrzymał dofinansowanie w 2021 roku w ramach Wojewódzkiego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy 
Zastępczej nie podjął się realizacji poniższych zadań: 
Zwiększenie dostępności do różnorodnych form profesjonalnego i kompleksowego wsparcia rodziny w kryzysie 
Systemowe wspieranie rozwiązań w pracy z rodziną będącą w trudnej sytuacji życiowej. 
Wspieranie działań mających na celu opracowanie standardów pomocy i interwencji w rodzinie. 
Pomoc i wsparcie w podnoszeniu kompetencji opiekuńczo - wychowawczych rodzin. 
Wspieranie projektów i działań z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu rodzin. 
Wspieranie inicjatyw mających na celu reintegrację rodzin. 
Promowanie współpracy JST, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji działających na rzecz rodziny w kryzysie. 
 
Żaden podmiot, który otrzymał dofinansowanie w 2021 roku w ramach Wojewódzkiego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy 

Zastępczej nie podjął się realizacji poniższych działań w ramach celu 3 „Rozwój sytemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w regionie” : 
Działania mające na celu upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie rozwoju pieczy zastępczej. 
Wspieranie działań na rzecz funkcjonujących rodzin zastępczych (szkolenia, poradnictwo specjalistyczne, superwizje, itp.). 
Wspieranie działań na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych.   
Wspieranie i promowanie działań na rzecz pozyskiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin 
pomocowych. 
Organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych. 
Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla kadr realizujących zadania z zakresu pieczy zastępczej. 
Wspieranie i promowanie działań na rzecz rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 
Działania mające na celu zwiększenie dostępności usług specjalistycznych skierowanych dla środowisk pieczy zastępczej.  
Promowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do zwiększenia form pomocowych dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. 
Wspieranie i tworzenie specjalistycznych placówek na rzecz pieczy zastępczej. 
Promowanie wyróżniających się działań z obszaru wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 
 
Ponadto w ramach Programu Zarząd Województwa Podkarpackiego udzielił dotacji w trybie 19a a ustawy o działalności pożytku publicznego 
 i wolontariacie: 
- Uchwałą nr 277/5538/21 z dnia 18 maja 2021 udzielił dotacji w wysokości 10 000,00 zł Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci w Krośnie na zadanie pn.  
„ Podkarpacki Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”; 
- Uchwałą nr 285/5643/21 z dnia 7 czerwca 2021 r. udzielił dotacji w wysokości 10 000,00 zł Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie 
na zadanie pn. „ Rodzina jest dla wszystkich”,  
- Uchwałą nr 307/6100/21 z dnia 24 sierpnia 2021 r. udzielił dotacji w wysokości 8 200,00 zł Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci w Krośnie pn.  
„ Wojewódzka Konferencja „ Potrzebni Rodzice zastępczy”. 
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Tabela nr 10, 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  ze zm.). 

LP. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

wsparcia 

Liczba osób 

objętych 

wsparciem 

Efekty realizowanych zadań 

1. 

Fundacja Wielkie Serce dla 

Dzieci ul. Kopalniana 2;  

38-400 Krosno 

Podkarpacki Dzień 

Rodzicielstwa Zastępczego 
10 000,00 200 osób 

- 200 osób więzło udział w konferencji na żywo, 

- ponad 1200 wyświetleń on -line, 

- 100 wolontariuszy wzięło udział w konferencji  

2. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Oddział Okręgowy w Krośnie ; 

Ul. Wojska Polskiego 41,  

38-400 Krosno 

„Rodzina jest dla wszystkich” -

kampania społeczna 
10 000,00 170 

- wyprodukowano film promujący rodzicielstwo zastępcze, 

- 170 razy udostępniono film, 

-  123 razy skomentowano film, 

-  396 razy uzyskano reakcje na temat filmu 

3. 

Fundacja Wielkie Serce dla 

Dzieci ul. Kopalniana 2;  

38-400 Krosno 

Wojewódzka Konferencja „ 

Potrzebni rodzice zastępczy” 
8 200,00 144 osoby 

- zorganizowano 1 konferencje, 

- 144 osoby wzięło udział w konferencji 

RAZEM 28 200,00 514  

 
  W 2021 roku podpisano 6 umów na realizację 6 projektów na łączną kwotę 126 513,40 zł. 
 
 
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 2021 – 2030 w roku 2021 

zaplanowano kwotę 400 000,00 zł. Na realizacje 6 zadań publicznych przekazano kwotę 126 513,40 zł. Na dzień 31 grudnia 2021r. zostały 
wykorzystane środki w kwocie 126 513,40 tj. 31,62 % planu. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 19 

Załącznik Nr 3 
 
Realizacja „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (kontynuacja WPPiRPA na lata 
2014-2020)” w 2021 r. 
 
Samorząd Województwa zobowiązany jest przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 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 rok 2021 (kontynuacja WPPiRPA na lata 2014-2020)”, który został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/541/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
15 lutego 2021 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 rok 2021 (kontynuacja WPPiRPA na lata 2014-2020), 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 rok 2021 (kontynuacja WPPiRPA na lata 2014-2020), odbywała się w 2021 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 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 229 200,00 zł. 

2. Współpracę z organami administracji publicznej – w 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 30 000,00 zł. 
3. Dofinasowanie pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej – w 2021r. zaplanowano środki w wysokości 40 000,00 zł. 

 
 
Ad. 1. Udzielanie dotacji celowych 
 

a) tryb konkursowy 

W ramach otwartego konkursu ofert w 2021 r. dotacji udzielono na podstawie uchwały Nr 277/5537/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 18 maja 2021 r., którą został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Województwa 
Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (kontynuacja WPPiRPA na lata 2014-2020)” na kwotę 200 000,00 zł. 
 
Na konkurs wpłynęło łącznie 15 ofert, z których 2 oferty nie spełniały kryteriów formalnych. Ocenie merytorycznej poddanych zostało 13 ofert 
spełniających wymogi formalne, o łącznym zapotrzebowaniu na ich realizację 242 200,00 zł.  
Uchwałą Nr 299/5911/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lipca 2021 r. na realizację w roku 2021 wybrano do realizacji 
11 ofert na łączną kwotę 200 000,00 zł. 
 
Tabela nr 11. Realizacja 1 celu szczegółowego p.n.: „Działania na rzecz promocji zdrowia”. 
 

Lp. 
Nazwa i adres 
organizacji 

Nazwa zadania Kwota wsparcia 
Liczba osób objętych 
wsparciem 

Efekty realizowanych zadań 

1. 

Fundacja Pomagam bo 
Kocham 
im. Bł. Ks. Władysława 
Findysza 
ul. Zamkowa 4 
35-032 Rzeszów 

Profilaktyka 
i zapobieganie 
alkoholizmowi poprzez 
zorganizowanie 
poradnictwa dla osób 
uzależnionych 
i współuzależnionych 

20 000,00 100 

Zadanie miało na celu przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych 
dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów 
i ich otoczenia oraz poprawę funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych z terenu 
województwa podkarpackiego w środowisku lokalnym i ukazanie zagrożeń 
wynikających z sięgania po alkohol. 
Głównymi odbiorcami zadania były rodziny z dysfunkcją alkoholową, osoby 
uzależnione i współuzależnione z terenu województwa podkarpackiego. 
Wsparciem objęto 100 osób z terenu powiatów: miasto Rzeszów, powiat 
rzeszowski, powiat łańcucki, powiat strzyżowski, powiat ropczycko-sędziszowski. 
Uczestnicy zadania skorzystali z bezpłatnego poradnictwa podczas konsultacji ze 
specjalistami: psychoterapeutą – specjalistą terapii uzależnień, psychologiem, 
duszpasterzem z przygotowaniem w kierunku terapii uzależnień, doradcą rodzin, 
doradcą ds. osób współuzależnionych, doradcą ds. uzależnień. Zapoznali się 
z ryzykiem używania środków psychoaktywnych i destrukcyjnym ich wpływem na 
pozostałych członków rodziny. Poznali zalety aktywności społecznej poprzez 
możliwość zaangażowania w wolontariat oraz alternatywne sposoby spędzania 
wolnego czasu (bez alkoholu). 
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2. 

Stowarzyszenie  
WESELE WESEL 
Bór, ul. Kościelna 19 
34 - 424 Szaflary 

V Bieszczadzkie 
Trzeźwe Wesele – 
Myczkowce 2021 

18 400,00 120 

Głównym celem zadania była promocja idei trzeźwego stylu życia poprzez 
organizację rodzinnego spotkania wszystkich, którzy identyfikują się z tą ideą, 
a przez to redukcja szkód wywołanych przez nadużywanie alkoholu. 
W ramach realizacji zadania publicznego przeprowadzono w dniu 21.08.2021r. 
ogólnopolskie spotkanie małżeństw, które organizowały wesela bezalkoholowe, 
narzeczonych, którzy takie wesele chcą zorganizować oraz osób zainteresowanych 
formami spędzania wolnego czasu bez alkoholu. 
Miejscem realizacji spotkania był Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny 
w Myczkowcach. Program spotkania obejmował m.in. modlitwę, prezentacje, 
koncerty, konferencje „Jak zerwać z uzależnieniami (alkoholizm, narkotyki, 
pornografia)”, „Mądre wychowanie dzieci najlepszą ochroną przed uzależnieniami”, 
dyskusja panelowa i indywidualne rozmowy z prelegentami oraz animacje 
i konkursy dla dzieci młodzieży. 
Rezultaty realizacji zadania: 

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

• - zwiększenie świadomości potrzeby organizowania wesel i zabaw bez alkoholu,  

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

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

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

• - umocnienie więzi rodzinnych jako czynnik profilaktyki uzależnień,  

• - pokazanie możliwości organizacji przyjęć bezalkoholowych. 
Adresatami zadania byli mieszkańcy województwa podkarpackiego (całe rodziny). 
W zadaniu udział wzięło ponad 120 osób, głównie z powiatów: rzeszowskiego, 
krośnieńskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego. 

3. 

Ruch Apostolstwa 
Młodzieży Archidiecezji 
Przemyskiej – Publiczne 
Stowarzyszenie 
Wiernych Kościoła 
Katolickiego 
ul. Fredry 5/7  
37-700 Przemyśl 

Alkoholizm – 
zagrożenie - 
spustoszenie 

20 000,0 85 

Głównym celem realizacji zadania było ukształtowanie postawy abstynenckiej 
u osób niepełnoletnich oraz postawy wstrzemięźliwości w korzystaniu z alkoholu 
u osób pełnoletnich.  
Środkiem do osiągniecia ww. celu było przekazanie uczestnikom wiedzy 
o substancjach psychoaktywnych o ich zgubnym działaniu i przykrych 
następstwach nałogu, mechanizmach rozwoju uzależnienia, tak aby obudzić 
w młodych ludziach świadomość zagrożenia (organizacja 6 konferencji oraz 
4 warsztatów).  
Przeprowadzono także 2 treningi ważnych umiejętności interpersonalnych oraz 
psychologicznych m.in. podejmowanie racjonalnych wyborów, radzenie sobie ze 
stresem, odreagowanie napięć, rozwijanie asertywności, rozwiazywanie konfliktów. 
Ponadto w ramach realizacji zadania wnioskodawca prowadził wsparcie 
indywidualne (50 indywidualnych rozmów) oraz przeprowadził ćwiczenia 
z pedagogiki zabawy. 
W sumie wsparciem objęto 85 osób w wieku 16-25 lat, mieszkańców Województwa 
Podkarpackiego, z powiatów: brzozowskiego (6 osób), jarosławskiego (28 osób) , 
krośnieńskiego (8 osób), leżajskiego (5 osób), łańcuckiego (12 osób), 
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przemyskiego (10 osób), przeworskiego (12 osób), rzeszowskiego (2 osoby) oraz 
sanockiego (2 osoby), ze środowisk zagrożonych problemami uzależnienia od 
alkoholu. 

4. 
NOWE HORYZONTY 
ul. Chałubińskiego 8 
00-613 Warszawa 

Kampania edukacyjna 
kierowana do 
sprzedawców napojów 
alkoholowych 
„Sprzedawco! Popatrz 
dwa razy komu 
sprzedajesz” 

20 000,00 400 

Głównym celem realizacji zadania było zwiększenie wiedzy sprzedawców napojów 
alkoholowych dotyczącej aspektów prawnych sprzedaży alkoholu osobom 
nieletnim i nietrzeźwym oraz wykształcenie u sprzedawców napojów alkoholowych 
postawy asertywnego odmawiania sprzedaży alkoholu osobom nieletnim 
i nietrzeźwym. 
W ramach realizacji zadania przeprowadzono indywidualne spotkania szkoleniowe 
ze sprzedawcami napojów alkoholowych w punktach sprzedaży (sklep, bar, 
restauracja) na terenie 5 powiatów województwa podkarpackiego. 
Przeszkolonych zostało ponad 400 przedsiębiorców i ich pracowników. 
Indywidualne szkolenie trwało każdorazowo minimum 20 min. Program szkolenia 
obejmował prawne aspekty sprzedaży i podawania alkoholu oraz trening 
asertywności – jak odmawiać sprzedaży alkoholu nieletnim. 
Podczas każdej wizyty przeprowadzony został również audyt punktu sprzedaży 
napojów alkoholowych, polegający na sprawdzeniu czy: 
- są widoczne informacje na temat szkodliwości alkoholu,  
- są widoczne informacje dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 

18 r.ż., 
- w obrębie punktu sprzedaży są obecne osoby spożywające alkohol, 
- zachowane są wymagane przepisami prawa odległości punktu sprzedaży od 

szkoły, 
- w punkcie sprzedaży obecne są osoby niepełnoletnie podające/sprzedające 

alkohol.  

5. 

Akademia Rozwoju 
Społecznego 
ul. Myśliwska 16 
36-030 Błażowa 

Rodzinny Piknik 
Profilaktyczny 

19 254,21 1022 

Zadanie polegało na zorganizowaniu trzech jednodniowych profilaktycznych 
pikników rodzinnych skierowanych do mieszkańców trzech powiatów woj. 
podkarpackiego: łańcuckiego (Albigowa),rzeszowskiego (Futoma) oraz 
przeworskiego (Manasterz). 
Celem wydarzeń było wsparcie lokalnych działań profilaktycznych poprzez 
przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych dotyczącej ryzyka szkód wynikających ze spożycia alkoholu dla 
konsumentów i ich otoczenia. 
Imprezy plenerowe promowały trzeźwy styl życia i zabawę bez alkoholu, a w ich 
programie uwzględniono m.in.: 
- prelekcje/wykłady na temat problemu alkoholowego i szkód wynikających ze 
spożywania alkoholu, 
- punkty informacyjno – konsultacyjne w których uzyskać można było informacje 
dot. profilaktyki uzależnień, a także osobiste porady dot. choroby alkoholowej 
(udzielono w sumie 157 porad), 
- punkty informacyjne zorganizowane przez komisariaty Policji, gdzie również 
można było uzyskać informacje dot. wsparcia i pomocy jeśli chodzi o zagrożenia 
płynące z nadużywania alkoholu w rodzinach (udzielono w sumie 86 porad). 
Szacuje się, ze ogólna liczba osób biorących udział w piknikach to ponad 1022 
osoby. 

RAZEM 97 654,21 1727  
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Tabela nr 12. 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” 
Zul. Kasztanowa 1, 
37-200 Przeworsk 
Oddział w Rzeszowie 
Świetlica Profilaktyczno-
Wychowawcza 
ul. Hoffmanowej 23 
35-016 Rzeszów 

Uczę się odmawiać 
i wybieram zdrowie 

12 100,00 46 

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,  

• zajęć logopedycznych,  

• spotkań i wyjść integracyjnych. 
Łącznie zrealizowano 90 godzin różnych zajęć. 
Zadanie było skierowane do dzieci w wieku 6-15 lat – podopiecznych 
dwóch Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych z powiatu Miasto Rzeszów 
i Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Radymnie z powiatu jarosławskiego. 
Wzięło w nim udział 46 dzieci. 

2. 

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

„Kropla drąży skałę” 20 000,00 169 

Realizacja zadania miała na celu poszerzenie i udoskonalenie oferty zajęć 
realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży w czterech placówkach wsparcia 
dziennego 
Zadanie było skierowane do dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, 
wieloproblemowych, niepełnych lub niewydolnych wychowawczo, głównie 
z problemem alkoholowym z terenu powiatów: stalowowolskiego i niżańskiego. 
Różnymi formami profilaktyki objęto  grupę 147 dzieci i młodzieży oraz 
22 rodziców. 
W ramach realizacji zadania zorganizowano:  
1. Zajęcia profilaktyczne (105 godz.), 
2. Terapia logopedyczna „Językowe harce” (21 godz.), 
3. Warsztaty „ Tworzymy razem - w świecie Decopuage” (21 godz.), 
4. Warsztaty kulinarne „Smacznie i zdrowo” (21 godz.), 
5. Zajęcia sportowe „W zdrowym ciele zdrowy duch” (15 godz.), 
6. Zajęcia rekreacyjno-sportowe (18 godz.), 
7. Wsparcie psychologiczne (40 godz.), 
8. Wieczory filmowe (6 godz.), 
9. Warsztaty pierwszej pomocy (6 godz.). 
Realizacja zadania umożliwiła: 
- objęcie różnymi formami profilaktyki uniwersalnej grupy 147 dzieci i młodzieży; 
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- zrekompensowanie deficytów występujących w rodzinach dysfunkcyjnych, 
a przez to umożliwienie/przyspieszenie rozwoju dzieci w sferze intelektualnej 
i społecznej; 

- wdrożenie dzieci i młodzieży do prowadzenia zdrowego stylu życia, 
w szczególności w sferze zdrowego i racjonalnego odżywiania się; 

- osiągnięcie większej sprawności fizycznej beneficjentów, a tym samym 
obniżenie ryzyka wystąpienia deficytów rozwojowych; 

- stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i pasji; 
- osiągnięcie większej sprawności intelektualnej uczestników, zmniejszenie 

poziomu deficytów szkolnych a tym samym podniesienie ich poczucia własnej 
wartości i wiary we własne możliwości; 

- zwiększenie kompetencji wychowawczych i pedagogicznych rodziców poprzez 
udzielenie wsparcia psychologicznego i oddziaływań terapeutycznych;  

- podniesienie kompetencji życiowych dzieci i młodzieży, wykształcenie postaw 
otwartych i aktywnych w sferze własnego rozwoju i samodoskonalenia, ale 

i wrażliwości na potrzeby grupy. 

3. 

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

 /oferta wspólna/ 

„Na zdrowo przeciwko 
uzależnieniom!” – 
program profilaktyki 
uzależnień wśród dzieci 
i młodzieży 

20 000,00 1019 

W ramach realizowanego zadania publicznego zostały przeprowadzone 
warsztaty profilaktyczne pn. „ Na zdrowo przeciwko uzależnieniom” (288 godz. 
dydaktycznych) należące do tzw. profilaktyki uniwersalnej (pierwszorzędowej) 
wśród uczniów uczęszczających do klas IV – VIII szkoły podstawowej na terenie 
12 szkół z powiatów: łańcuckiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego, 
przeworskiego i ropczycko – sędziszowskiego.  
Ponadto wsparciem objęci zostali także wychowawcy zespołów klasowych 
biorących udział w warsztatach, którzy wzięli udział w indywidualnych 
konsultacjach mających na celu omówienie oraz wyciągnięcie wniosków po 
przeprowadzonych warsztatach oraz wypracowaniu strategii prowadzenia 
oddziaływań wychowawczo – profilaktycznych oraz właściwego udzielania 
wsparcia dzieciom (48 godz.). 
Na terenie każdej ze szkół biorących udział w zadaniu zrealizowano także 
kampanie edukacyjną – profilaktyczną (12 kampanii profilaktycznych). 
W sumie w ramach realizowanego zadania wsparciem objęto 971 uczniów oraz 
48 wychowawców z 12 szkół z 5 powiatów województwa podkarpackiego. 
Osiągnięte rezultaty realizacji zadania to m.in.: 

- wzrost wiedzy i rozwój umiejętności uczniów szkół podstawowych 
i wychowawców biorących udział w realizacji zadania w obszarze profilaktyki 
uzależnień od alkoholu, kreatywnej organizacji czasu wolnego, promocji 
zdrowego stylu życia, 

- podniesienie wiedzy i świadomości wychowawców w kwestii metod pracy 
z wychowankami oraz w zakresie wspierania i monitorowania rozwoju dzieci 
i młodzieży, 

- podniesienie kompetencji wychowawców biorących udział konsultacjach 
indywidualnych w zakresie pracy z wychowankami oraz w zakresie wspierania 
i monitorowania rozwoju dzieci i młodzieży,  

- rozwój kompetencji społecznych i intrapsychicznych uczniów oraz 
mechanizmów budowania i korzystania ze wsparcia . 

RAZEM 52 100,00 1234  
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Tabela nr 13. 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 
Zagubione Owce 
w Rzeszowie 
ul. Dębicka 332 
35-213 Rzeszów 

Zapobieganie patologii 
społecznej oraz wsparcie 
dla osób uzależnionych 
i ich rodzin 

18 500,00 100 

Realizacja zadania miała na celu: 
- zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu 

(psycholog, duchowny, psychiatra); 
- udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 

wspieranie ich w podejmowaniu działań ukierunkowanych na wyjście 
z uzależnienia i współuzależnienia; 

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

Przeprowadzono: 
1. Piknik rodzinny „Zdrowa rodzina = trzeźwa rodzina”, w trakcie którego 

organizowane były m.in. konkursy o tematyce profilaktycznej oraz punkt zdrowia 
(edukacja, informacja, biblioteczka o tematyce profilaktycznej). 

2. Rekolekcje trzeźwościowe „Miłość i rozwój” dla rodzin z problemem 
alkoholowym (zajęcia z terapeutą dla dorosłych, warsztaty z psychologiem dla 
dorosłych, zajęcia z animatorem dla dzieci, zajęcia profilaktyczne/informacyjno-
edukacyjne dla dzieci. 

Odbiorcami zadania były rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym oraz  
rodziny, w których występuje problem alkoholowy z powiatów: rzeszowskiego 
i łańcuckiego, łącznie 100 osób. 

2. 

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

„RAZEM ŁATWIEJ - 
WSPIERANIE 
DZIAŁALNOŚCI 
ŚRODOWISK 
ABSTYNENCKICH” 

20 000,00 178 

Celem realizowanego zadania było zmniejszenie szkód spowodowanych 
nadużywaniem alkoholu, reintegracja społeczna osób dotkniętych nałogiem 
alkoholowym oraz członków ich rodzin, promowanie trzeźwego stylu życia oraz 
uświadomienie uczestnikom zadania szkodliwości nadużywania alkoholu. 
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 (2 numery) o tematyce uzależnienia od 

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

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: 
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- 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, 

- stworzona została możliwość do poprawy relacji między członkami rodzin 
z problemem alkoholowym, 

- uczestnicy byli motywowani do organizowania uroczystości okolicznościowych 
bez alkoholu. 

3. 

Akademia Innowacji 
Społecznych 
Bieganów 72A 
96-316 Jaktorów 

Wsparcie psychologiczne 
i terapeutyczne dla 
uzależnionych od 
alkoholu podopiecznych 
schroniska z usługami 
opiekuńczymi 
w Gwizdaju. 

11 000,00 20 

Zadanie miało na celu zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji 
zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu lub zwiększenie 
dostępności do istniejących form wsparcia. 
Skierowane było do osób bezdomnych nadużywających alkoholu lub pijących 
szkodliwie – mieszkańców schroniska z usługami opiekuńczymi, świadczącego 
usługi dla gmin położonych w powiatach: przeworskim, krośnieńskim, 
stalowowolskim, przemyskim, łańcuckim, dębickim, rzeszowskim, leżajskim 
i niżańskim. Wsparciem objętych zostało 20 osób. 
W ramach realizacji zadania przeprowadzono: 
- zajęcia dla grupy psychoedukacyjnej (16 godz.); 
- indywidualne konsultacje psychologiczne (60 godz.); 
- indywidualne konsultacje ze specjalistą terapii uzależnień (60 godz.). 
Uczestnictwo w projekcie pozwoliło zwiększyć u uczestników zasoby wiedzy 
z zakresu problematyki nadużywania alkoholu, picia szkodliwego i uzależnienia 
(przyczyny, konsekwencje, osobiste korzyści i szkody związane z używaniem 
alkoholu, alternatywne sposoby zmniejszania napięcia psychicznego) oraz 
umożliwiło podniesienie świadomości osobistych uwarunkowań szkodliwego czy 
ryzykownego picia oraz rozwijanie czynników chroniących przed powrotem do 
destrukcyjnego używania alkoholu. Dzięki wspólnemu uczestnictwu w podjętych 
działaniach zostało osiągnięte zmniejszenie poczucia wstydu i izolacji związanych 
z problemami alkoholowymi, a tym samym zwiększenie gotowości do 
poszukiwania w przyszłości ewentualnej pomocy w tym zakresie. Dzięki 
uświadomieniu związku szkodliwego picia alkoholu /uzależnienia z innymi 
niekorzystnymi wydarzeniami w życiu uczestników (m.in. postępująca społeczna 
marginalizacja, pogarszająca się sytuacja socjoekonomiczna) została 
wzmocniona motywacja do poszukiwania wsparcia po zakończeniu projektu 
w środowiskach trzeźwościowych (takich jak grupy AA czy kluby abstynenta) i/lub 
u specjalistów. 

RAZEM 49 500,00 298  
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a) 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 2021 roku dofinansowaniem objęto 3 oferty: 
 

1. Uchwałą Nr 299/5915/21 z dnia 21.07.2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uznał za celową realizację  zadania 
publicznego pod nazwą: Wejdź na dobra drogę – działania informacyjno – edukacyjne dotyczące ryzyka uzależnień we współczesnym 
świecie przez Fundację Pomagam bo kocham im. Bł. Ks. Władysława Findysza 

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

Lp. 
Nazwa i adres 
organizacji 

Nazwa zadania Kwota wsparcia 
Liczba osób objętych 
wsparciem 

Efekty realizowanych zadań 

1. 

Fundacja Pomagam 
bo kocham 
im. Bł. Ks. 
Władysława 
Findysza 
ul. Zamkowa 4 
35-032 Rzeszów 

Wejdź na dobra drogę – 
działania informacyjno – 
edukacyjne dotyczące 
ryzyka uzależnień we 
współczesnym świecie 

10 000,00 1000 

Celem zadania było przeprowadzenie wśród uczestników 44 Rzeszowskiej 
Pielgrzymki na Jasną Górę działań informacyjno – edukacyjnych dotyczących 
profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych.  
Przeprowadzone działania (m.in. konferencje – 20h wykładów tematycznych, 
rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych, spotkania z osobami 
które żyją w trzeźwości i propagują taki styl życia) uświadomiły uczestnikom skalę 
konsekwencji wynikających z uzależnienia od alkoholu i innych środków 
odurzających.  
Realizacja projektu odbyła się podczas rekolekcji w drodze, co było także 
promowaniem zdrowego trybu życia i zachętą do aktywności fizycznej. 
W działaniach wzięło udział łącznie 1000 osób, mieszkańców Województwa 
Podkarpackiego. 
Program realizowany był przez 10 dni od 4 do 13 sierpnia 2021 r.  
W trakcie projektu zrealizowano dodatkowo film promujący projekt oraz trzeźwy styl 
życia. 

RAZEM 10 000,00 1000  

 
2. Uchwałą Nr 307/6099/21 z dnia 24.08.2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uznał za celową realizację  zadania 

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

Strzelec. 

 

Tabela nr 15. Realizacja 1 celu szczegółowego p.n.: „Działania na rzecz promocji zdrowia”. 

Lp. 
Nazwa i adres 
organizacji 

Nazwa zadania Kwota wsparcia 
Liczba osób objętych 
wsparciem 

Efekty realizowanych zadań 

1. 

Towarzystwo 
Przyjaciół Związku 
Strzeleckiego 
„Strzelec” 
Ul. Jagiellońska 6 
35-025 Rzeszów 

„3 Kroki ze Strzelcem do 

Wolności od Uzależnień”   

 

9 200,00 103 

Celem realizowanego programu było propagowanie wśród młodych ludzi zdrowego 
stylu życia, wolnego od uzależnień , opartego na aktywnych sposobach spędzania 
wolnego czasu, poszukiwaniu wartości takich jak przyjaźń, szczęście, miłość, 
wolność, opartych na wartościach wspólnotowych. 
W ramach realizowano zadnia przeprowadzono: 
1. 3-dniowy rajd szlakiem Iranka Osmeckiego w Bieszczadach. 
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2. Wyjazd edukacyjny do Przemyśla, Bolestraszyc i Żurawicy. 
3. Zawody w marszach na orientację połączone ze strzeleckimi zajęciami 

szkoleniowymi w Trzciańcu. 
W ramach powyższych działań uwzględniono realizację projektu wg. scenariusza 
opracowanego przez dr Dariusza Ziębę na podstawie ogólnopolskiego programu 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
W trakcie realizacji działań mocno podkreślano i propagowano wśród młodych ludzi 
zdrowy styl życia oparty na aktywnych sposobach spędzania wolnego czasu  
Zadanie skierowane było do młodzieży szkolnej z województwa podkarpackiego. 
W zadaniu wzięło udział w sumie 103 uczestników. 

RAZEM 9 200,00 103  

 
 

3. Uchwałą Nr 323/6453/21 z dnia 19.10.2021 r.  Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uznał za celową realizację  zadania 

publicznego pod nazwą: „Zmień wspomaganie w mądre działaniem 2.0” przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji 

Rzeszowskiej. 

 

Tabela nr 16. 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 działaniem 
2.0” 

10 000,00 0 

W dniu 3.01.2022 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie 
wpłynęło pismo w sprawie niezrealizowania zadania publicznego pt. „Zmień 
wspomaganie w mądre działanie 2.0” od Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
Diecezji Rzeszowskiej (Rzeszów). Podmiot w piśmie wskazał, że w związku 
z sytuacją epidemiologiczną w kraju - 
problemami zdrowotnymi uczestników oraz realizatorów zadania, przedsięwzięcie 
nie zostało zrealizowane. W wyniku powyższego rozwiązano ze stroną umowę 
nr 28/PU/DOT/2021 z dnia 21.10.2021 r. ze skutkiem natychmiastowym. Wezwano 
podmiot do zwrotu kwoty dotacji wraz z odsetkami. Środki finansowe wpłynęły na 
rachunek ROPS w dniu 21.01.2022 r. 

RAZEM 10 000,00 0  

 
 
Ad 2. Współpraca  z jednostkami administracji publicznej: 
 
✓ Uchwała Nr 299/5917/21  Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie uznania za celową współpracę 

z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Rzeszowie w zakresie profilaktyki uzależnień w 2021 r. 
(14 000,00 zł; Porozumienie - nr 2/PU/POR/2021 z dnia 14.09.2021 r.)  
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Tabela nr 17 

 Rodzaj zadania 
Kwota 

(zł) 
Wydano 

(zł) 

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

4 000,00 zł 4 000,00 zł 

b 
 Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach” 
skierowany do młodzieży starszych klas podstawowych i ponadpodstawowych– koszt zakupu 
nagród dla młodzieży 

6 000,00 zł 5 985,10 zł 

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

4 000,00 zł 4 000,00 zł 

 
Suma 

14  000,00 zł 13 985,10 zł 

 
✓ Uchwała Nr 299/5916/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie uznania za celową współpracę 

z Wojewódzką Komendą Policji w Rzeszowie w zakresie profilaktyki uzależnień w 2021 r. 
(16 000,00 zł, Porozumienie – Nr 1 / PU / POR / 2021  z dnia 3.08.2021 r.) 

 
Tabela nr 18 

 Rodzaj zadania 
Kwota 

(zł) 

Wydano 
(zł) 

a 
finał działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pn. „Konkurs plastyczny dla dzieci i 
młodzieży Bezpieczne Wakacje 2021”- koszt zakupu nagród dla zwycięzców 

5 000,00 zł 4 981,09 zł 

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

5 000,00 zł 

 
4 852,76 zł 

     

c 

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

2 000,00 zł 1 999,70 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.  

d 
działania informacyjno – edukacyjne wśród społeczności lokalnych dotyczących problematyki 
alkoholizmu i narkomanii – zlecenie wykonania wydruku materiałów promocyjno – 
informacyjno – edukacyjnych   

4 000,00 zł 
 

3985,20 zł 

 
Suma 

16 000,00 zł 15 818,75 zł 
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Ad.3 Dofinasowanie w 2021 r. pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej: 
 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym wskazuje źródło finansowania kosztów utworzenia Centrum Integracji Społecznej - jest to 
m.in. dotacja na pierwsze wyposażenie pochodząca z dochodów własnych samorządu województwa, przeznaczonych na realizację wojewódzkiego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Uchwałą nr 268 / 5332 /21 wprowadzającą procedurę naboru i oceny 
wniosków oraz  udzielaną na zasadach określonych w porozumieniu. 

 
W planie finansowym  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na rok 2021 zaplanowano środki finansowe m.in. na realizację zadań 
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Założono również, możliwość wyasygnowania środków na dofinansowanie pierwszego 
wyposażenia nowoutworzonych na terenie województwa podkarpackiego centrów integracji społecznej. 
 
Pismem z dnia 16 lutego 2021 r. ROPS w Rzeszowie wystąpił do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie informacji dotyczącej: 
- wszczętych przez Wojewodę Podkarpackiego w okresie od 1 stycznia  2020 r. do dnia dzisiejszego procedur o przyznanie statusu Centrum Integracji 

Społecznej, 
- liczby nadanych ww. okresie statusów Centrum Integracji Społecznej, 
- danych teleadresowych ww. Centrum Integracji Społecznej. 
W odpowiedzi na ww. pismo Wojewoda Podkarpacki poinformował ROPS, że w roku 2020 Wojewoda Podkarpacki wszczął jedną procedurę 
o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej, zakończoną nadaniem statusu.  
Informacja o możliwości pozyskania środków finansowych z przeznaczeniem na nowoutworzone Centra Integracji Społecznej wraz procedurą naboru 
i oceny wniosków oraz z formularzem wniosku zamieszczona została na stronie internetowej ROPS w Rzeszowie. 
W dniu 12 października 2021 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynął wniosek Gminy Przeworsk (instytucji tworzącej 
CIS) o dofinansowanie pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Chałupkach (adres: Chałupki 109; 37 - 200 Przeworsk). 
Wnioskowana kwota dofinansowania: 40 000,00 zł.  
Wojewoda Podkarpacki decyzją znak: S-I.9420.4.6.2020.AT z dnia 20 października 2020 r. przyznał gminnej jednostce organizacyjnej pod nazwą 
Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Chałupkach – status centrum integracji społecznej.  
Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Chałupkach zostało utworzone Uchwałą Nr XVII/147/2020 Rady Gminy Przeworsk z dnia 19 czerwca 
2020 r.  
Zgodnie z założeniami wnioskodawcy CIS w Chałupkach działa w formie samorządowej jednostki budżetowej i rozpoczął działalność od dnia 1 stycznia 
2021 r.  
Wnioskodawca zapewnia CIS odpowiednią bazę lokalową na terenie powiatu przeworskiego, w budynku Szkoły Podstawowej w Chałupkach (Chałupki 
109, 37 – 200 Przeworsk). W ramach utworzonego Centrum planowana działalność zawodowa obejmuje usługi, które realizowane będą w ramach 
trzech warsztatów: rekreacyjno-gospodarczo-administracyjnego, krawieckiego oraz gastronomicznego. 
Oceny merytorycznej ww. wniosków dokonała Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 35/2021 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie z dnia 15 października 2021 r. 
 
Komisja pracowała w dniu 20.10.2021 r. zgodnie z zasadami określonymi w „Procedurze naboru i oceny wniosków o dotację na pierwsze wyposażenie 
centrum integracji społecznej” (Uchwała Nr 268/5332/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 kwietnia 2021 r.). Komisja 
zarekomendowała Zarządowi Województwa Podkarpackiego dofinansowanie przedmiotowego wniosku w kwocie 40 000,00zł. 
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Uchwałą Nr 341 / 6682 /21 z dnia 30 listopada 2021 r. Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie udzielił dotacji z budżetu Województwa 
Podkarpackiego Gminie Przeworsk - instytucji tworzącej Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Chałupkach, z przeznaczeniem na pierwsze 
wyposażenie w kwocie: 40 000,00 zł. 
Środki pochodzą z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18 proc. alkoholu oraz opłat za 
wydawanie innych decyzji, wynikających z ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
 
Podpisanie porozumienia w sprawie dotacji na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Chałupkach nastąpiło  3.12.2021 r.  
 

Tabela nr 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizacja „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (kontynuacja WPPiRPA na lata 
2014-2020)” jest monitorowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie poprzez analizę sprawozdań złożonych przez podmioty 
realizujące zadania określone w Programie. 
 
Podsumowanie 
Na realizację „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (kontynuacja WPPiRPA na lata 
2014-2020)” w 2021 r. zaplanowano w budżecie do wykorzystania środki w wysokości: 299 200,00 zł.  
Ostatecznie w 2021 r. z ww. kwoty wykorzystano: 298 258,06 zł, tj. 99,69 % planu. 
 
Przyczyny niewykonania planu wydatków: 
Zadanie realizowane było zgodnie z założeniami „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. Niewykonanie 
wydatków wynika ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przez dotowany podmiot (Akademię Rozwoju Społecznego – Błażowa zwrot w kwocie 745,79 zł) 
oraz oszczędności poczynione przy realizacji porozumień z jednostkami administracji publicznej (kwota oszczędności: 196,15 zł). 
 
Niewykorzystane w 2021 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 2022 r., a wydatkować je można jedynie na działania związane z przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie. 

 Wnioskodawca 
Nazwa / Adres 

Nazwa i adres CIS Kwota dotacji Szczegóły 

1 

Gmina Przeworsk 
ul. Bernardyńska 1A,  
37-200 Przeworsk  
 

Centrum Integracji Społecznej 
w Chałupkach 
Chałupki 109, 
 37-200 Przeworsk  
 
 

40 000,00 
Porozumienie 
nr 3 / PU / POR / 2021  
z dnia 3.12.2021 
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Tabela nr 20. 

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

Plan na 2021r. Wykonanie w 2021 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 

12 200 000,00 0,00  199 254,21 0,00  - 

Liczba organizacji, które 
otrzymały dofinansowanie 
w trybie pozakonkursowym 

     

3 29 200,00 0,00  29 200,00 0,00  1 

Liczba podmiotów, z którymi 
prowadzono współpracę 
w zakresie profilaktyki 
uzależnień 

     

2 30 000,00 0,00 29 803,85 0,00 - 

Liczba dofinansowanych 
Centrów Informacji 
Społecznej  

     

1 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00  
1 

stan na dzień 31.12.2021 r. 
2 liczba organizacji, które nie zrealizowały zadania i zostały zobowiązane do zwrotu otrzymanej kwoty dotacji po 01.01.2022 r. 
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Załącznik Nr 4 
 
Raport z wykonania „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (kontynuacja WPPN na lata 2017-2020)” w 2021 r. 
 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2050, z późn.zm.) określiła polski system przeciwdziałania 
narkomanii, a także zadania i podmioty zobowiązane do ich realizacji w ramach systemu. Zgodnie z ww. ustawą przeciwdziałanie narkomanii realizuje 
się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególność poprzez: działalność 
wychowawczą; edukacyjną; informacyjną i profilaktyczną; leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych; ograniczenie szkód zdrowotnych 
i społecznych; nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii; 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 XXXII/542/21 z dnia 15 lutego 2021r. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął do realizacji „Wojewódzki Program 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (kontynuacja WPPN na lata 2017 – 2020)”. 
 
W programie określono cel główny, którym jest: ograniczenie używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 
zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych na terenie województwa 
podkarpackiego. 
 
Program określa też cel operacyjny (Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami 
behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi) oraz 5 celów szczegółowych: 

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

• Cel 2.  Wspieranie rozwoju kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, 
• Cel 3.  Wsparcie działań profilaktycznych, 
• Cel 4.  Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna, 
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• 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 2021 r. do wykorzystania środki w wysokości 150 000,00zł. w tym na 
realizację „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (kontynuacja WPPN na lata 2017 – 2020)” w 2021 r. środki 
w wysokości:  150 000,00 zł.  
Osiąganie założonego celu głównego „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (kontynuacja WPPN na lata 2017 – 2020)”  
odbywało się w 2021 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 277/5536/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
z dnia 18 maja 2021 r. 
 
Na konkurs wpłynęło łącznie 10 ofert, z których 4 nie spełniały wymogów formalnych. 

Ocenie merytorycznej poddanych zostało 6 ofert spełniających wymogi formalne o łącznym zapotrzebowaniu na ich realizację 113 280,00 zł. 

Ostatecznie Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr 299/35912/21 z dnia 21 lipca 2021 r. wsparciem objęto 6 ofert na kwotę 
111 280,00  zł.  
 
Tabela nr 21. Realizację zadań w obszarze celu szczegółowego nr 1: „Wspieranie działań edukacyjnych i informacyjnych wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych w obszarze problematyki związanej z używaniem środków odurzających, substancji psychoaktywnych, środków 
zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych”. 

LP. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania Kwota wsparcia 
Liczba 
osób objętych 
wsparciem 

Efekty realizowanych zadań 

1. 
Stowarzyszenie „POMOC” 
ul. PCK 2/10 
35 – 060 Rzeszów 

„Nasze granice 
i możliwości – edycja 2021” 

13 280,00 1653  

Głównym celem programu było zapobieganie (profilaktyka) używania środków 
zmieniających świadomość (w tym narkotyków, środków zastępczych, 
odurzających oraz stosowania pozamedycznego uzależniających produktów 
leczniczych) przez dzieci i młodzież szkolną. Projekt był realizowany 
w placówkach oświatowych (szkolnych) zlokalizowanych na terenie Miasta 
Rzeszowa oraz powiatu rzeszowskiego. W ramach zadania zrealizowano: 
warsztaty psychoedukacyjne (warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży) 
oraz trening umiejętności psychospołecznych (ćwiczenia z zakresu komunikacji 
interpersonalnej i z asertywności).  
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Łącznie wzięło udział w zajęciach 1653 uczniów z ośmiu placówek oświatowych.  
Dzięki realizacji zajęć podniesiono wiedzę nt. zagrożeń wynikających 
z używania środków zmieniających świadomość, ukazano perspektywę 
zdrowego stylu życia, kreowano postawy asertywne w odniesieniu do 
eksperymentowania ze środkami odurzającymi. Uczestnicy warsztatów mieli 
okazję nabyć umiejętności psychospołeczne potrzebne w sytuacjach trudnych, 
zwłaszcza w perspektywie presji grupowej.  

2. 

Ruch Apostolstwa 
Młodzieży 
Archidiecezji Przemyskiej  
– Publiczne 
Stowarzyszenie Wiernych 
Kościoła Katolickiego 
ul. Fredry 5/7 
37 – 700 Przemyśl 

Narkomania  - naiwną 
próbą ucieczki od 
problemów. 

20 000,00 385  

Zadanie dotyczyło przeprowadzenia działań edukacyjnych w celu zwiększenia 
wiedzy wśród dzieci i młodzieży z terenu województwa podkarpackiego na 
temat istoty problemu spożywania i uzależnienia od środków odurzających, 
psychoaktywnych i innych środków zastępczych.  
W ramach zadania zrealizowano: 14 konferencji, 4 warsztaty, 2 treningi 
interpersonalne, 2 ćwiczenia z pedagogiki zabawy, udzielono wsparcia poprzez 
indywidualne rozmowy.  
W wyniku realizacji zadania u uczestników m.in. zwiększył się poziom wiedzy 
na temat uzyskania pomocy w sytuacji pojawienia się problemu uzależnienia.   
Adresatami zadania były dzieci  i młodzież w wieku 10-25 lat pochodząca 
z całego obszaru województwa podkarpackiego (385 osób) – uczestnicy 
turnusów wakacyjnych RAM, które odbyły się w Ustrzykach Górnych oraz 
w Wybrzeżu k. Dubiecka. 
W ramach zadania ponadto: wykonano czynności mające na celu promocję 
działań samopomocowych, podjęto działania mające na celu promocję życia 
wolnego od nałogów, podniesiono poziom wiedzy uczestników na temat 
możliwości uzyskania pomocy przez osoby borykające się z problemem 
uzależnień, zaangażowano młodzież do działań profilaktycznych. Dodatkowo 
podjęto działania edukacyjne w zakresie konsekwencji zdrowotnych, 
społecznych i prawnych związanych z podejmowaniem ryzykowanych 
zachowań związanych z zażywaniem środków uzależniających.  

3.  

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

Wakacyjny wypoczynek 
bez dopingu i używek. 

18 000,00 40  

Zadanie dotyczyło zorganizowania turnusu edukacyjno – wypoczynkowego dla 
młodzieży (40 osób w wieku 13-15 lat), którego celem był wzrost poziomu 
wiedzy nt. profilaktyki i rozwiazywania problemów związanych z narkomanią. 
W ramach zadania zrealizowano: 20 godzin warsztatów, dyskusje w grupach, 
zajęcia dydaktyczne  z funkcjonariuszem policji, z personelem medycznym, 
psychologiem, warsztaty z asertywności, warsztaty prawne, spotkanie z osobą, 
która była uzależniona od narkotyków i wyszła z nałogu, grę terenową 
(podchody antynarkotykowe). 
Dzięki realizacji zadania nastąpiła zmiana postawy dot. przyjmowania 
narkotyków oraz wzrost poziomu wiedz nt. zagrożeń wynikających ze 
spożywania narkotyków i innych środków psychoaktywnych, które mogą 
prowadzić do uzależnienia.  

RAZEM 51 280,00  2078  
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Tabela nr 22.  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” 
ul. Kasztanowa 1 
37 – 200 Przeworsk  
Oddział w Rzeszowie 
Świetlica Profilaktyczno -
Wychowawcza  
ul. Hoffmanowej 23 
35 - 016 Rzeszów 

Żyję twórczo bez 
używek 

20 000,00 80  

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 80 dzieci i młodzieży z 3 powiatów: jarosławski, 
krośnieński, rzeszowski. 
W ramach zadania przeprowadzono: 
- 180 godzin zajęć: profilaktycznych, logopedycznych, muzyczno-ruchowych, 
sportowych, warsztatów twórczych połączonych z grami i zabawami ruchowymi 
dla dzieci, warsztatów matematycznych i eksperymentów fizycznych, 
chemicznych i przyrodniczych oraz organizację wyjść, np. do kina, sali zabaw 
czy na basen. Dodatkowo zapewniono pomoc dzieciom i młodzieży w nauce, 
odrabianiu zadań domowych i nadrabianiu zaległości szkolnych.  
W wyniku realizacji zadania uczestnicy m.in. poprawili komunikację i współpracę 
w grupie, zdobyli wiedzę na temat skutków uzależnienia od środków 
psychoaktywnych, poznali zasady zdrowego stylu życia, wzmocnili poczucie 
własnej wartości, nabyli umiejętność asertywnego odmawiania, radzenia sobie 
z przykrymi emocjami w sposób akceptowany społecznie oraz spędzili czas 
w ciekawy i kreatywny sposób.  

2. 

Fundacja na Rzecz 
Psychoprofilaktyki 
Społecznej PRO-FIL 
ul. Unii Lubelskiej 6 / 8 
35 – 016 Rzeszów 
oraz 
Stowarzyszenie Inspiracji 
i Rozwoju 
PERSPEKTYWA 
ul. Płk. Kazimierza Iranka – 
Osmeckiego 13/2 
35 – 506 Rzeszów 
(Oferta wspólna) 

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

20 000,00 1016  

W ramach realizowanego zadania publicznego zostały przeprowadzone 
warsztaty profilaktyczne pn. „ W uzależnienie nie wpadamy na zdrowy styl życia 
stawiamy!” (288 godz. dydaktycznych) należące do tzw. profilaktyki 
uniwersalnej (pierwszorzędowej) wśród uczniów uczęszczających do klas IV – 
VIII szkoły podstawowej na terenie 12 szkół z powiatów: łańcuckiego, 
rzeszowskiego, strzyżowskiego, przeworskiego i ropczycko – sędziszowskiego.  
Ponadto wsparciem objęci zostali także wychowawcy zespołów klasowych 
biorących udział w warsztatach, którzy wzięli udział w indywidualnych 
konsultacjach mających na celu: omówienie oraz wyciągnięcie wniosków po 
przeprowadzonych warsztatach jak również wypracowanie strategii 
prowadzenia oddziaływań wychowawczo – profilaktycznych oraz właściwego 
udzielania wsparcia dzieciom (48 godz.). 
Na terenie każdej ze szkół biorących udział w zadaniu zrealizowano także 
kampanię edukacyjno – profilaktyczną (12 kampanii profilaktycznych). 
W sumie w ramach realizowanego zadania wsparciem objęto 968 uczniów oraz 
48 wychowawców z 12 szkół z 5 powiatów województwa podkarpackiego. 
Osiągnięte rezultaty realizacji zadania to m.in.: 
- wzrost wiedzy i rozwój umiejętności uczniów szkół podstawowych 

i wychowawców biorących udział w realizacji zadania z zakresu organizacji 
czasu wolnego, promocji zdrowia i aktywnego stylu życia oraz profilaktyki 
uzależnień, 
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- podniesienie poziomu wiedzy uczniów biorących udział w realizacji zadania na 
temat symptomów i mechanizmów uzależnień od substancji 
psychoaktywnych, 

- podniesienie kompetencji wychowawców biorących udział konsultacjach 
indywidualnych w zakresie pracy z wychowankami oraz w zakresie 
wspierania i monitorowania rozwoju dzieci i młodzieży,  

- kreowanie zdrowego stylu życia oraz rozwój kompetencji społecznych 
i interpersonalnych wśród uczniów.   

3. 

Fundacja Wychowanie 
i Profilaktyka 
im. Jana Pawła II  
ul. Skałki 4 
28-100 Busko-Zdrój 

ARCHIPELAG 
SKARBÓW 

20 000,00 497  

W ramach realizowanego zadania publicznego został przeprowadzony  
program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów” skierowany do 
nastolatków w okresie dojrzewania oraz ich rodziców i nauczycieli. Program 
przeciwdziała całemu spektrum zachowań ryzykownych i problemowych 
młodzieży, promuje zdrowy tryb życia i pomaga w całościowym rozwoju młodych 
ludzi.  
W 5 realizacjach programu profilaktycznego wzięło udział  ok. 246 uczniów szkół 
podstawowych, 151 nauczycieli i 100 rodziców z terenu powiatów: 
rzeszowskiego, tarnobrzeskiego, jasielskiego i mieleckiego.  
Dla każdej szkoły przygotowano sprawozdanie (na podstawie ankiet kontrolnych 
przeprowadzonych wśród uczniów i pedagogów biorących udział w programie) 
z realizacji programu, zawierające rezultaty działań profilaktycznych.  
Każda edycja programu składała się ze: 
1.Spotkania z młodzieżą szkolną (2 dni). Na koniec każdej edycji 

przeprowadzona została ankieta ewaluacyjna. 
2.Spotkanie z rodzicami. 
3.Szkolenie dla kadry pedagogicznej. 

RAZEM 60 000,00 1593  

 
Realizacja „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (kontynuacja WPPN na lata 2017 – 2020)” jest monitorowana przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie poprzez analizę sprawozdań złożonych przez podmioty realizujące zadania określone 
w Programie. 
 
Podsumowanie 
 
Łącznie w 2021 roku z zaplanowanych do wykorzystania na działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii środków w wysokości 150 000,00 zł  
wydano 111 280,00 zł, w tym na realizację „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (kontynuacja WPPN na lata 2017 – 
2020” z planowanej kwoty 150 000,00 zł wykorzystano: 111 280,00 zł, tj. 74,19%. 
 
Przyczyny niewykonania planu wydatków: 
1. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania 

narkomanii, wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (kontynuacja WPPN na lata 2017 – 2020)” 
dofinansowano jedynie 6 zadań publicznych - kwota oszczędności: 38 720,00 zł. 
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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 2021 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 2022 r., a wydatkować je można jedynie na działania związane z przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie. 
 
Tabela nr 23. 

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

Plan na 2021 r. Wykonanie w 2021 r.1  

środki finansowe  
z budżetu 
województwa 

Środki finansowe z 
innych źródeł, 
PFRON 

środki finansowe  
z budżetu 
województwa 

Środki 
finansowe 
z innych źródeł 
PFRON 

Uwagi2 

7 150 000,00  0,00  111 280,00  0,00   

Liczba organizacji, które otrzymały 
dofinansowanie w trybie 
pozakonkursowym 

- - - - - 

0 0 0 0 0  

Inne 
- 
 
 

- - - - - 

2 stan na dzień 31.12.2021r. 

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

 
   
Informacja z realizacji zadań Eksperta Wojewódzkiego do spraw informacji  o narkotykach i narkomanii w 2021 r.  
(informacja przekazana przez Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie – pismo znak: OZ-II.9070.2.2022.GG z dnia 07.02.2022r.) 
 
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. Wyniki badań zostały przedstawione w raportach. Dane z ostatniego badania wykonanego przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zostały zamieszczone w publikacji „Spożywanie alkoholu i używanie substancji psychoaktywnych przez 
młodzież szkolną w  województwie podkarpackim”. Problematyczne jest przeprowadzenie porównań wyników badań z 2007 r. i z 2011 r. z danymi z 
badania 2018/2019 ze względu na wprowadzenie w tym ostatnim dodatkowych zmiennych „brak odpowiedzi” czy „nie wiem”. 
 

II. Leczenie uzależnionych                                                                                                                         

        Wartość podpisanych kontraktów w województwie podkarpackim w 2020 r. przez 26 podmioty lecznicze z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim 
Narodowego Funduszu Zdrowia (POW NFZ) w Rzeszowie na zakup świadczeń na leczenie i rehabilitację uzależnionych od alkoholu oraz na leczenie 
i rehabilitację uzależnionych od środków psychoaktywnych wynosiła łącznie 28 231 525 zł (2019 r. – 33 118 036  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.  
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Tabela nr 24. Liczby pacjentów leczonych w podmiotach leczniczych (poradni, poradniach, oddziale, oddziałach, poradni i na oddziale) 

z uzależnienia od substancji psychoaktywnych w 2020 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2020 r., Rzeszów 2021, s. 1 – 162 
 

W podmiotach leczniczych województwa z uzależnienia od narkotyków leczyło się 1435 osób, w tym 1156  mężczyzn i 279 kobiet. W Zespole Opieki 
Zdrowotnej w  Dębicy leczyło się - 464 pacjentów, Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w  Rzeszowie - 297 pacjentów, Samodzielnym Publicznym 
Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu - 140 pacjentów, Specjalistycznym  Psychiatrycznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Leżajsku - 104 pacjentów, Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w  Stalowej Woli - 63 pacjentów, 
Fundacji Instytutu Profilaktyki, Innowacji i Rozwoju w  Przecławiu - 50 pacjentów, Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. 
Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy - 47 pacjentów, Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowym Szpitalu 

Kody 

lek. 

Grupa 

wiekowa 

0-18 

Grupa 

wiekowa 

19-29 

Grupa 

wiekowa 

30-64 

Grupa 

wiekowa 

65 

i więcej 

Osoby 

leczone 

po raz 

pierwszy 

Ogólna 

liczba 

kobiet 

Ogólna 

liczba 

mężczyzn 

F11 2 12 13 2 16 11 18 

F12 20 29 16 0 42 9 56 

F13 2 6 96 27 52 67 64 

F14 0 0 0 0 0 0 0 

F15 5 5 6 0 10 3 13 

F16 0 1 2 0 0 0 3 

F18 0 0 3 0 0 1 2 

F19 73 342 719 54 390 188 1000 

Ogólna liczba osób leczonych z uzależnień od substancji psychoaktywnych 
w podmiocie leczniczym w 2020 r. : 1 435. 
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Specjalistycznym w Stalowej Woli - 46 pacjentów, Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie - 41 pacjentów, 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie - 33 pacjentów, Niepublicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu - 29 pacjentów,  Stowarzyszeniu Katolickim Ruchu Antynarkotycznym KARAN 
Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie - 26 pacjentów, Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. 
Jana Pawła II w Krośnie - 20 pacjentów, Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle - 17 pacjentów, Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach - 14 pacjentów, 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przeworsku - 8 pacjentów, Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poradni Profilaktyki 
i Terapii Uzależnień „SOCRATES” w Leżajsku - 8 pacjentów, Centrum Medycznym w Łańcucie - 7  pacjentów, Samodzielnym Publicznym Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Lesku - 6  pacjentów, Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. Ks. Bronisława 
Markiewicza w Brzozowie - 5 pacjentów, Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Nisku - 5 pacjentów, Samodzielnym Publicznym 
Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku - 4 pacjentów, Podkarpackim Ośrodku Seksuologii i Psychoterapii w Rzeszowie - 1 pacjent. 
Poddanych leczeniu po raz pierwszy było - 510 pacjentów. Najwięcej leczonych występowało w grupach  wiekowych:  30 - 64 lat - 855 osób, 19 - 29  
lat - 395 osób, następnie 0 - 18 lat - 102 osoby oraz powyżej 65 lat - 83 osoby. 
 
Rysunek 1. Liczby pacjentów leczonych z uzależnień od substancji psychoaktywnych (F 11 - F 19) w podmiotach leczniczych 
woj. podkarpackiego w latach 2017 - 2020. 
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Źródło: Grzegorz Gościński, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w  Rzeszowie, Raporty o narkotykach i narkomanii w województwie podkarpackim 
w latach 2017 - 2019, Grzegorz Gościński, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w  Rzeszowie. Zestawienie zawierające podmioty  lecznictwa 
ambulatoryjnego i stacjonarnego w województwie podkarpackim leczące uzależnionych od substancji psychoaktywnych w 2020 r., Rzeszów 2021, s. 1 - 162. 

 
Najwięcej leczonych  było z uzależnienia od: alkoholu spożywanego w połączeniu z  lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi i innymi substancjami 
psychoaktywnymi (F 19) - 1 188 osób, substancji nasennych i uspokajających (F 13) - 131 osób, kanabinoli (F 12) - 65 osób, opiatów (F 11) – 29 osób, 
innych niż kokaina środków pobudzających, w tym kofeiny (F 15) - 16 osób. Z uzależnień od pozostałych substancji psychoaktywnych leczyło się 
niewielu pacjentów. Z uzależnienia od halucynogenów (F 16) i lotnych rozpuszczalników organicznych (F 18) leczyło się po 3 osoby. Z uzależnienia od 
kokainy (F 14) nie leczono pacjentów. Spośród ogółu leczonych środki zastępcze „dopalacze” stosowało 436 pacjentów. Struktura pacjentów leczonych 
z powodu używania dopalaczy w poprzednich latach wynosiła w 2019 r. - 479 osób, 2018 r. - 631 osób, 2017 r. - 621 osób. 

 
Rysunek 2. Liczby pacjentów leczonych w podmiotach leczniczych woj. podkarpackiego z uzależnień od substancji psychoaktywnych 
(F 11 - F 19), którzy stosowali dopalacze (2017 - 2020). 
 

 
 
Źródło: Grzegorz Gościński, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w  Rzeszowie, Raporty o narkotykach i narkomanii w województwie podkarpackim 
w latach 2017 - 2019, Grzegorz Gościński, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w  Rzeszowie. Zestawienie zawierające podmioty lecznictwa  
ambulatoryjnego i stacjonarnego w województwie podkarpackim leczące uzależnionych od substancji psychoaktywnych w 2020 r., Rzeszów 2021, s. 1 - 162. 
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Z porównania danych  leczenia uzależnionych w 2020 r. z danymi w 2019 r. wynika, że liczba leczonych w ostatnim roku zmniejszyła się o 350 osób, 
w tym liczba leczonych kobiet o 91 i liczba leczonych mężczyzn o 259. Zmniejszyła się również liczba leczonych we wszystkich przedziałach wiekowych: 
0 -18 lat o 27 osób, 19 - 29 lat o 80 osób, 30 - 64 lat o 203 osoby oraz w wieku  65 lat i powyżej o 39 osób. Liczba leczonych po raz pierwszy w 2020 r. 
zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 158 osób. 
Zmniejszyła się liczba pacjentów używających: opiaty (F 11) o 5 uzależnionych, kanabinole (F 12) o 16 leczonych, substancje nasenne i uspokajające 
(F 13) o 33 pacjentów, kokainy (F 14) o 2 uzależnionych, przyjmujących przemiennie środki wymienione w przedziale (F 10 - F 18) i inne środki 
psychoaktywne (F 19) o 295 uzależnionych. Zwiększyła się nieznacznie liczba pacjentów używających halucynogeny (F 16) o 2 uzależnionych 
i odurzających się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi (F 18) o 1 osobę. W 2020 r. zmniejszyła się w porównaniu z 2019 r. liczba leczonych 
z powodu stosowania dopalaczy bądź przemiennie dopalaczy z innymi środkami psychoaktywnymi o 43 osoby. 
Świadczenia zdrowotne w zakresie detoksykacji były świadczone przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku i Wojewódzki 
Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. 
 
Na podstawie przedstawionych danych nie możemy oszacować liczby osób uzależnionych od narkotyków w województwie podkarpackim. 
Nie możemy też stwierdzić czy liczba osób uzależnionych od narkotyków zmniejszała się czy wzrastała. 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                                                                                     
 

Ze względu na usytuowanie województwa podkarpackiego w strefie przygranicznej istniały sprzyjające warunki do przemytu substancji 
psychoaktywnych. Z danych Komendy Wojewódzkiej Policji, Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego (PUC-S), Bieszczadzkiego Oddziału Straży 
Granicznej (BOSG) wynika, że co roku popełnianych było wiele przestępstw naruszających ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Co roku funkcjonariusze podkarpackiej Policji wykrywali wiele narkotyków i ich prekursorów. Policja prowadziła rejestry podejrzanych 
o popełnienie przestępstw z  ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ujawnione w 2020 r. przez Policję substancje psychoaktywne i liczba podejrzanych 
osób o popełnienie przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w województwie podkarpackim zostały uwzględnione w tabeli 23. 
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Tabela nr 25. Ujawnione przez funkcjonariuszy Policji substancje psychoaktywne i liczba zatrzymanych osób podejrzanych o popełnienie 
przestępstw z ustawy o  przeciwdziałaniu narkomanii w 2020 r. 
 

Asortyment ujawnionych             

substancji psychoaktywnych 

Ilość 

zabezpieczonych 

narkotyków 

Przedziały cenowe 

narkotyków 

Liczba osób podejrzanych 

o popełnienie przestępstw 

z ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii 

marihuana 
haszysz 
amfetamina 
metamfetamina 
kokaina 
ecstasy 
heroina 
mefedron 
MDMA 
LSD 
IP-LSD 
kleofedron 
2CB 
25b-NBOMe 
Hex-en 
Eutylon 
NEP 
Flunitrazolam 
4-HO-MIPT 
AB-CHMINACA 

87 320,7 g  
115,3 g 
10 858,8 g 
83,5 g 
12,9 g 
617 szt. 
0,8g 
975,9 g 
54,1 g 
3 szt. 
1,3 g 
3 129 g 
37,4 g 
299,1 g 
44,6 
819 g 
21 g 
4,4 g 
11 g 
3,2 g 

30 - 40 zł/1g 
40-50 zł/1g 
40 - 50 zł/1g 
50 - 70 zł/1g 
250 - 400 zł/1g 
10 - 20 zł/1 szt. 
60 - 80 zł/1g 
40 - 50 zł/1g 
30 -  50 zł/1g 
20 - 30 zł/1 szt. 
40 - 50 zł/1g 
40 - 50 zł/1g 
30 - 40 zł/1g 
40 - 50 zł/1g 
40 - 50 zł/1g 
40 - 50 zł/1g 
40 - 50 zł/1g 
40 - 50 zł/1g  
40 - 50 zł/1g  
40 - 50 zł/1g  

888 osób 
  

 
Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. Dane dotyczące zrealizowanych programów profilaktycznych przeciwdziałania narkomanii i ujawnionych 
substancji psychoaktywnych w województwie podkarpackim w 2020 r., (pismo znak: WKS-59/2021 z 23.03.2021 r.), Rzeszów 2021. 

 
W 2020 r. funkcjonariusze Policji spośród wszystkich ujawnionych substancji psychoaktywnych najwięcej zabezpieczyli marihuany - 87 321 g, 
amfetaminy - 10 859 g, kleofedronu - 3 129 g. 

Do największych ujawnień narkotyków dokonanych przez Policję w poprzednich latach możemy  zaliczyć  zarekwirowanie  w: 2019 r. - 52 341 g 
marihuany, 17 542 g klofedronu i 942 szt. krzewów konopi indyjskich, 2018 r. - 3 999 szt. krzewów konopi indyjskich, 194 100 g marihuany, 1 000 tab. 
ekstazy. Przejęcie w 2018 r. - 3 999 krzewów konopi indyjskich i 194 100 g marihuany należy do największych ujawnień w ostatnich latach substancji 
psychoaktywnych. 
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W 2020 r. Policja zatrzymała 888 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w roku poprzednim 474 osoby, 
w 2018 r. 604 osoby. 

W tabeli nr 26 podano wykaz substancji psychoaktywnych zarekwirowanych przez funkcjonariuszy PUC-S, przedziały cenowe narkotyków i liczbę osób 
podejrzanych o popełnienie przestępstw narkotykowych w 2020 r. 
 
Tabela nr 26. Ujawnione przez funkcjonariuszy PUC-S substancje psychoaktywne i liczba zatrzymanych osób podejrzanych o popełnienie 
przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w 2020 r. 

Asortyment ujawnionej 

substancji  

psychoaktywnej 

Łączna ilość 

zabezpieczonych 

narkotyków  

Przedziały 
cenowe 
narkotyków 

Liczba osób 

podejrzanych  

o popełnienie 

przestępstw  

z ustawy  

o przeciwdziałaniu 

narkomanii 

marihuana 
krzewy konopi indyjskich  
amfetamina 
MDMA 
mefedron (4-MMC) 
4-CMC 
Sterydy anaboliczne 

897,8 g 
10 szt. 
28 g 
16 g 
1 763,5 g 
40,2 g 
18 ml 
 

30 - 45 zł/1g 
1 000 zł/1 szt. 
30 - 35 zł/1g 
85 - 95 zł/1g 
36 - 44 zł/1g 
37 - 43 zł/1g 
3,30 - 3,40 zł/1ml 
 

12 osób 

 
Źródło: Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu. Ujawnione substancje psychoaktywne i zatrzymane osoby przez funkcjonariuszy Służby Celnej w 2020 
roku, (pismo znak: 408000-408000-CZR.0322.9.2021), Przemyśl 2021. 

 
Do największych ujawnień narkotyków w 2020 r. przez pracowników PUC-S możemy zaliczyć przejęcie 1 763,5 g mefedronu (4-MMC) i 897,8 g 
marihuany. Spośród znaczących ujawnień przez funkcjonariuszy środków odurzających we wcześniejszych latach należy uwzględnić zabezpieczenie 
w 2019 r. - 5 811,1 g marihuany i 8 szt. krzewów konopi indyjskich, 2018 r. - 692,70 l GBL (gamma-butyrolacton), 1 000 tabletek i 3 838 ml sterydów 
anabolicznych. W 2020 r. funkcjonariusze zatrzymali 12 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (w 
2019 r. wskaźnik przestępczości zamknął się liczbą - 11 podejrzanych). Postępowania z tytułu dokonanych przestępstw poza PUC-S prowadziły Policja 
i Straż Graniczna. 

W tabeli nr 27 przedstawiono ujawnione substancje psychoaktywne i liczbę zatrzymanych osób  podejrzanych o popełnienie przestępstw z ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii przez BOSG w 2020 r. 
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Tabela nr 27. Ujawnione przez funkcjonariuszy BOSG substancje psychoaktywne i liczba zatrzymanych osób podejrzanych o popełnianie 
przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w 2020 r. 

Asortyment 

ujawnionych 

substancji  

psychoaktywnych 

Łączna ilość 

zabezpieczonych  

narkotyków 

Łączna wartość 

kwotowa przejętych 

narkotyków 

Liczba osób 

podejrzanych 

o popełnienie 

przestępstw  

z ustawy  

o przeciwdziałaniu 

narkomanii 

marihuana  

krzewy konopi 

indyjskich 

amfetamina 

substancja z grupy 

alkaloidów  

181,2 g 

 

132 szt. 

1,7 g 

 

2,2 g 

28 496,02 zł 

 

132 000 zł 

50 zł 

 

brak danych 

11 osób 

 
Źródło: BOSG im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu. Ujawnione substancje psychoaktywne i zatrzymane osoby podejrzane o popełnienie 
przestępstw z  ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w 2020 r. (pismo BI-OŚ-SKIN.072.1.2021 z 24.03.2021), Przemyśl 2021, s. 1 - 2. 

 
 Do największych ujawnień narkotyków przez funkcjonariuszy BOSG możemy zaliczyć skonfiskowanie w: 2020 r. - 132 szt. krzewów konopi 
indyjskich,  2019 r. - 400,1 g marihuany, 2018 r. - 28 206 g marihuany i 48 szt. krzewów konopi indyjskich. W  2020 r. funkcjonariusze straży zatrzymali 
11 osób podejrzanych o przemyt narkotyków. Rok wcześniej z tego tytułu zatrzymanych zostało 4 podejrzanych. Najczęściej przemycanymi narkotykami 
były marihuana i krzewy konopi indyjskich. 

Policja, Służba Celno-Skarbowa, BOSG podejmowały działania ograniczające podaż narkotyków na terenie województwa. Niniejsze instytucje 
przeprowadzały działania przeciwko przestępczości narkotykowej w przypisanym im ustawowo obszarze funkcjonowania. W wielu przypadkach 
jednostki podejmowały akcje wspólnie lub uzupełniały się. 

 
IV. Zakażenia wirusem HIV i zachorowania na AIDS w kontekście używania substancji psychoaktywnych 

Na podstawie danych Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PPWIS) w Rzeszowie zarejestrowanych 
pacjentów zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS nie możemy oszacować problemowych użytkowników środków odurzających.  

Liczby pacjentów zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS w latach 2017 - 2020 zostały zarejestrowane w tabeli nr 28. 



 47 

 
Tabela nr 28. Liczba osób zakażonych wirusem HIV i chorujących na AIDS w województwie podkarpackim w latach 2017 - 2020. 
 

Rok Liczba nowych osób 
zakażonych wirusem HIV 

Liczba nowych osób chorych 
na AIDS 

2017 27 1 

2018 30 3 

2019 42 5 

2020 12 3 

 
Źródło: Grzegorz Gościński, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w  Rzeszowie. Raport o narkotykach i narkomanii w województwie podkarpackim 
w 2019 roku, Rzeszów 2020, s.30, Adam Sidor - PPWIS, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. Zakażenia wirusem HIV, zachorowania na 
AIDS oraz zrealizowane programy profilaktyczne w województwie podkarpackim w 2020 r., (pismo znak: SO.966.6.4.2021 z 7.04.2021 r.), Rzeszów 2021, s. 1.  

 

W 2020 r. odnotowano 12 nowych osób zakażonych wirusem HIV oraz 3 nowe osoby, które zachorowały na AIDS. Zakażeni wirusem HIV i chorzy na 
AIDS rzadko stosowali substancje psychoaktywne. W 2020 r. spośród wszystkich pacjentów zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS, tylko jedna 
osoba zakażona wirusem HIV zażywała środki odurzające. Podobna sytuacja miała miejsce w 2019 r. W 2020 r. w stosunku do 2019 r. nastąpił spadek 
liczby zakażonych wirusem HIV o 30 pacjentów, a także spadek liczby chorych na AIDS o 2 osoby. 

Na podstawie niniejszych danych nie możemy ustalić związku przyczynowego pomiędzy osobami spożywającymi środki psychoaktywne, a osobami 
zakażonymi wirusem HIV bądź chorymi na AIDS. 
 
 
V. Sprawozdawczość z realizacji gminnych programów przeciwdziałania narkomanii oraz wojewódzkiego programu przeciwdziałania 

narkomanii 

Ekspert wojewódzki koordynował sprawozdawczość z realizacji „Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii w 2020”. 
W oparciu o sprawozdania z gmin za 2020 r. oraz z poprzednich lat opracował zestawienie z lat 2017 - 2020 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 3. Wykaz procentowy samorządów gminnych, które realizowały/wspierały programy profilaktyczne przeciwdziałania narkomanii 

rekomendowane przez KBPN w latach 2017 - 2020). 

 
 

 
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 2017 - 2020, Rzeszów 2021, s. 1 - 4. 

 

Ekspert na podstawie danych z 2020 r. opracował „Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku” dla 

KBPN. 
 
VI. Raporty, kampanie społeczne, opinie, badania ankietowe 

Ekspert wojewódzki: 
- przygotował uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie „Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 - 2025”. Propozycje zmian 
w rozporządzeniu zostały przekazane Panu Waldemarowi Krasce - Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Zdrowia,  
- sporządził „Raport o narkotykach i narkomanii w województwie podkarpackim w 2020 roku”, 
- opracował propozycje zmian w przepisach odnoszących się do leczenia uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Przygotowane koncepcje 
zmian zostały przesłane Panu Piotrowi Jabłońskiemu - Przewodniczącemu Zespołu do spraw opracowania reformy systemu leczenia uzależnień, 
- koordynował udział samorządów gminnych woj. podkarpackiego w programie szkoleniowym „Przeciw uzależnieniom - skuteczny samorząd 2021” 

20%

26%

32%

18%

2017 2018 2019 2020

Zestawienie procentowe samorządów, które realizowały/wspierały 

programy profilaktyczne przeciwdziałania narkomanii 

rekomendowane przez KBPN (2017 - 2020) 
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(organizatorzy -KBPN, Fundacja Pozytywnej Profilaktyki). 
 
VII. Udostępnianie publikacji 

W 2021 r. ekspert wojewódzki zaopatrywał samorządy gminne w wydawnictwa poświęcone zjawisku narkomanii i narkotykom: „Serwis 
Informacyjny Narkomania”, „Serwis Informacyjny Uzależnienia”, „Raport o stanie narkomanii w Polsce - 2020”, „Przeciwdziałanie uzależnieniom - 
perspektywa lokalna, krajowa oraz międzynarodowa” itp.). 
 
VIII. Wnioski i rekomendacje 
1. W następnej edycji badania socjologicznego używania substancji psychoaktywnych przez młodzież w województwie podkarpackim należy: 
- w zestawie pytań uwzględnić pytanie otwarte dotyczące używania środków psychoaktywnych, 
- w pytaniu zamkniętym odnoszącym się do używania narkotyków należy wprowadzić środki wziewne (w poprzednich badaniach przedmiotowa 
substancja sklasyfikowana została w rankingu używanych substancji na wysokiej pozycji), 
- w kolejnych badaniach w wykazie odpowiedzi należy uwzględniać przyjęte w ostatnim badaniu spektrum zmiennych, 
- respondentów stosujących środki odurzające należy zapytać o przyczyny sięgania po narkotyki. 
2. POW NFZ w Rzeszowie w 2020 r. przeznaczył na leczenie i na świadczenia rehabilitacyjne uzależnionych kwotę mniejszą niż w 2019r. o 4 886 511zł. 
3. Z porównania danych leczenia uzależnionych w 2020 r. z danymi w 2019 r. wynika, że liczba leczonych w ostatnim roku zmniejszyła się o 350 osób, 
w tym liczba leczonych kobiet o 91 i liczba leczonych mężczyzn o 259. Od 2019 r. zmniejsza się liczba pacjentów stosujących dopalacze (2019 r. - 479 
osób, 2020 r. - 436 osób). Należy monitorować zjawisko leczonych z uzależnienia od dopalaczy (czy utrzymująca się od dwóch lat tendencja spadkowa 
liczby pacjentów przyjmujących dopalacze ma charakter incydentalny czy permanentny?). 
4. W 2020 r. funkcjonariusze Policji, PUC-S i BOSG zatrzymali 911 osób (2019 r. - 489 osób) podejrzanych o popełnienie przestępstw z ustawy                          
o przeciwdziałaniu narkomanii. 
Do największych ujawnień narkotyków dokonanych przez funkcjonariuszy Policji w  2020 r. możemy zaliczyć zarekwirowanie: 87 320,7 g marihuany                  
i 10 858,8 g amfetaminy. Funkcjonariusze PUC-S w niniejszym roku przejęli między innymi 1 763,5 g mefedronu (4-MMC), a pracownicy BOSG 132 szt. 
krzewów konopi indyjskich. 
5. W 2020 r. w województwie liczba osób zakażonych wirusem HIV i liczba osób chorych na AIDS były na niskim poziomie w stosunku do liczby chorych 
na inne choroby zakaźne (HIV - 27 zakażonych, AIDS - 1 osoba chora) Z analizy danych statystycznych PPWIS wynika, że nie można utożsamiać 
zakażonych HIV i chorych na AIDS z używaniem przez nich substancji psychoaktywnych. 
6. Z otrzymanych 160 „Sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.” wynika, że samorządy gminne 
zrealizowały 68 programów profilaktycznych przeciwdziałania narkomanii rekomendowanych przez KBPN. Zasadnym jest aby w następnych latach 
samorządy realizowały więcej programów profilaktycznych ocenionych przez specjalistów, poddanych ewaluacji i posiadających wysokie wskaźniki 
skuteczności oddziaływania. 
7. Przy występujących w czasie pandemii utrudnieniach w realizowaniu szkoleń, sympozjów, warsztatów, programów profilaktycznych etc, wysyłane 
do samorządów publikacje o tematyce uzależnień powinny być źródłem do pogłębiania u pracowników samorządowych wiedzy o zjawisku narkomanii 
oraz o programach profilaktycznych przeciwdziałania uzależnieniom chemicznych i behawioralnym. 
 

 
 



 50 

 
Załącznik Nr 5 

 
Realizacja „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (kontynuacja WPPPwR na lata 2014 – 2020)” 
w 2021r. 
 
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 2021 r., poz. 1249, tj.) 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 15 lutego 2021r. (Uchwała nr XXXII/543/21) Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął do 
realizacji „Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021” stanowiący kontynuację Wojewódzkiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020. 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  rok 2021 (kontynuacja WPPPwR 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 rok 2021 (kontynuacja WPPPwR na lata 2014 – 2020)” w 2021 r. 
zaplanowano do wykorzystania środki w wysokości 160 720,00zł, w tym: 
- 100 000,00 zł ze środków Województwa Podkarpackiego, 
- 60 720,00 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 rok 2021 (kontynuacja WPPPwR na lata 
2014 – 2020)”, tj. „zwiększenie skuteczności działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego 
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zjawiska w województwie podkarpackim” odbywało się w 2021 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 2021 roku dotacji udzielono na podstawie: 
 

• Uchwały Nr 277 / 5534 / 21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizacje w roku 2021 r. zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających 
z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (kontynuacja WPPPwR na lata 2014 – 2020)” -  na kwotę 
100 000,00 zł. Na konkurs wpłynęło łącznie 8 ofert, z których 2 nie spełniały wymogów formalnych. W wyniku prac Komisji Konkursowej pozytywne 
rekomendacje otrzymało 5 ofert. Łącznie rozdzielono do realizacji ww. zadań kwotę 91 167,50 zł z ogólnej planowanej do wydania puli 100 000,00 
zł. 
Ostatecznie Uchwałą Nr 299 / 5913 / 21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 21 lipca 2021 r. wsparciem objęto 5 ofert na kwotę 
91 167,50 zł.  

 

• Uchwały Nr 277 / 5535 / 21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 maja  2021 r.  w sprawie ogłoszenia  otwartego 
konkursu ofert na organizację w 2021 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 wpłynęły jedynie 2 oferty, które 
spełniały wymogi formalne i zostały poddane ocenie merytorycznej.  
Uchwałą Nr 299 / 5914 / 21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lipca 2021 r. ostatecznie wybrano do realizacji 2 oferty 
na kwotę 29 570,00 zł.  

 

• Uchwały Nr 307 / 6098 / 21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 sierpnia  2021 r.  w sprawie ogłoszenia  drugiego 
otwartego konkursu ofert na organizację w 2021 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 
- na kwotę 70 400,00 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 wpłynęły jedynie 2 oferty, które 
spełniały wymogi formalne i zostały poddane ocenie merytorycznej.  
Uchwałą Nr 317 / 6367 / 21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 października 2021 r. ostatecznie wybrano do realizacji 
2 oferty na kwotę 31 150,00 zł.  
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Tabela nr 29. 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” 
ul. Kasztanowa 1 
37-200 Przeworsk 
Oddział w Rzeszowie 
Świetlica Profilaktyczno-
Wychowawcza 
ul. Hoffmanowej 23 
35-016 Rzeszów  

Razem przeciwko 
przemocy 

20 000,00 75 

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,  zajęcia profilaktyczne zapobiegające agresji dzieci,  logopedyczne 
korygujące problemy w komunikacji dla dzieci, edukacyjno – ruchowe 
z elementami pedagogiki zabawy, zajęcia z dogoterapii, zajęcia sportowe dla 
dzieci i młodzieży, np. tenis stołowy, piłka nożna, zajęcia muzyczno–ruchowe 
„W rytmie piosenek, skoków i podskoków”, wyjścia do kina, na basen, 
kręgielni, muzeum, sali zabaw.  Dodatkowo zorganizowano  pomoc w nauce 
dzieciom i młodzieży. 
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 
75 uczestników.   
W ramach realizacji zadania osiągnięto m.in. następujące rezultaty: 
- udział w zadaniu 75 wychowanków z 3 powiatów: rzeszowski, krośnieński, 

jarosławski  
-  przeprowadzono 162 godziny zajęć,    
-  poprawiła się komunikacja i współpraca w grupie,   
- dzieci nauczyły się w sposób konstruktywny rozwiązywań konflikty, bez 

użycia agresji i przemocy,  
- 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. 

2. 

Stowarzyszenie 
„RÓWNOWAGA” 
ul. M. Dąbrowskiej 3 
37-464 Stalowa Wola 

„Mamo Tato Kochacie 
Mnie? 3” 

18 100,00  ok. 344 

Celem głównym realizacji zadania publicznego było zintensyfikowanie działań 
profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
wzmocnienie profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny i 
odpowiedzialnego rodzicielstwa.  
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W ramach zadania zorganizowano: zajęcia pn. „Szkoła dla rodziców” dzięki 
którym rodzice mogli podnieść swoje umiejętności wychowawcze oraz wzrosła 
ich świadomość co do wychowania dzieci bez przemocy (2 cykle, każdy  trwał 
40 godzin warsztatowych), 1- dniowy warsztat zadaniowo–wyjazdowy dla 
20 licealistów ze stalowowolskich szkół, których celem było stworzenie grupy 
młodzieżowych liderów, którzy przygotowali wspólnie akcje dla rówieśników 
promującą działania wzmacniające więzi rodzinne oraz zorganizowano 
warsztaty „Rodzina to jest siła” prowadzone w szkołach dla młodzieży. 
Grupę docelową stanowiło 344 osób z powiatu stalowowolskiego, niżańskiego 
i tarnobrzeskiego, młodzież, rodzice z dziećmi, rodzice mający problemy 
z dziećmi, chcący podnieść swoją świadomość by skutecznie i z pełną 
odpowiedzialnością pomagać swoim dzieciom i być dla nich wsparciem 
w kryzysie.  
W ramach realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 
- grupa 24 rodziców znacząco wzmocniła i poprawiła  swoje umiejętności 

wychowawcze w wyniku udziału w warsztatach „Szkoła dla rodziców” – 
40 godzin x 2 grupy warsztatowe. 

- 24 rodziców ukończyło szkolenie „Szkoła dla rodziców” i otrzymało certyfikat, 
- 24 rodziców poprawiło swoje relacje z dziećmi, wzrosły umiejętności 

społeczne i komunikacyjne uczestników,  
- 20 licealistów (liderów młodzieżowych) wzięło udział w warsztatach 

wyjazdowo –zadaniowych, 
- zorganizowano  spotkania liderów w klasach z 2 szkół x 6 klas (około 300 

uczniów) na temat „Rodzina to jest siła” 
- zwiększyły się umiejętności społeczne i komunikacyjne u dzieci i rodziców,  
- nastąpiło odbudowanie i wzmocnienie więzi rodzinnych. 

3. 
NOWE HORYZONTY  
ul.Tytusa Chałubińskiego 8 
00-613 Warszawa 

Diagnoza zjawiska 
przemocy w rodzinie na 
obszarze województwa 
podkarpackiego 

20 000,00 1500 

Celem zadania było przeprowadzenie badania społecznego na terenie 
województwa podkarpackiego w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie 
poprzez zbadanie skali, przyczyn oraz skutków tego zjawiska.   
W rezultacie opracowano raport ”Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na 
terenie województwa podkarpackiego” uwzględniającego dane zastane 
z województwa oraz badania społeczne mieszkańców z 5 powiatów 
województwa podkarpackiego (powiat: dębicki, jasielski, łańcucki, mielecki, 
rzeszowski). Łącznie w badaniach wzięło udział 1500 mieszkańców, z czego 
1000 osób stanowiły osoby dorosłe a 500 osób było uczniami szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych.   

4. 

Stowarzyszenie Kobiet 
Aktywnych ”AKACJA” 
Osiek Jasielski 9 
38-223 Osiek Jasielski 

Rodzinnie – bez przemocy 13 347,50 110  

Głównym celem projektu była promocja działań służących wzmacnianiu więzi 
rodzinnych i pozytywnego rodzicielstwa głównie dzięki aktywizacji rodzin oraz 
ich integracji poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego, uczestnictwo w 
warsztatach, wycieczce i spotkaniach. W ramach zadania zorganizowano:  
- Piknik Rodzinny podczas którego, odbyły się pokazy strażackie, zabawy 
z chustą animacyjna, konkurencje sportowe,  
- spotkanie z policjantem,  
- konkurs plastyczny „Kochaj – nie bij” (nagrodzonych zostało  40 uczestników 
konkursu) 
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- warsztaty artystyczne – podczas których uczestnicy nauczyli się wytwarzania 
biżuterii z koralików, wytwarzania świec zapachowych, oraz zapoznali się 
z takimi technikami plastycznymi jak.: malowanie na szkle i kamieniach, 
decupage, wyklejanki itp.  
- wyjazd turystyczno – krajoznawczy w Bieszczady, pozwolił on poznać 
atrakcje turystyczne naszego regionu, dla wielu uczestników był to pierwszy 
wspólny wyjazd rodzinny.  
- spotkanie z terapeutą – warsztaty profilaktyczne „Stop przemocy” 
Grupę docelową stanowiły rodziny z gminy Osiek Jasielski (powiat jasielski) 
oraz z gminy Dulka (powiat krośnieński).  W sumie udział w zadaniu wzięło 
110 osób (dzieci, dorośli, rodziny).  
Rezultatami zadania były: integracja rodzin w środowisku lokalnym, pozytywne 
relacje pomiędzy członkami rodzin, wzmocnienie poczucia własnej wartości, 
motywowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, propagowanie 
zdrowego stylu życia oraz dostrzeżenie korzyści płynących ze wspólnego 
spędzania czasu.  

RAZEM 71 447,50 2029   

 
Tabela nr 30. 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 – 
edycja 2-Prowadzenie 
punktu konsultacyjnego dla 
mężczyzn   
z trudnościami   
w kontrolowaniu emocji 
i zachowaniami 
przemocowymi. 

19 720,00 ok. 44 

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 akcji promocyjnej przeprowadzono dwa spotkania informacyjne dla 
przedstawicieli pomocy społecznej oraz kuratorów sądowych z terenu 
5 powiatów (rzeszowski ziemski, grodzki, łańcucki, strzyżowski i kolbuszowski), 
podczas których przedstawiono ideę projektu, zademonstrowano metody pracy 
z osobami z trudnościami w kontrolowaniu złości oraz jak motywować ich do 
udziału w programach terapeutyczno – edukacyjnych (rozdysponowano ulotki 
i plakaty promocyjne).  
W ramach zadania zrealizowano 32 godziny dyżurów w punkcie konsultacyjnym 
dla mężczyzn z trudnościami w kontrolowaniu emocji /złości/  oraz dla 
profesjonalistów, którzy otrzymywali podstawową pomoc w zakresie 
wskazówek, jak motywować osoby stosujące przemoc do zmian (4 miesięce x 
4 tygodnie x 2 godziny). Przeprowadzono również 130 godzin indywidualnych 
oddziaływań edukacyjno - terapeutycznych dla 16 osób, w tym w formie 
indywidualnej (90 godzin dla 10 osób) i w formie grupowej (40 godzin dla 
6 mężczyzn).  
Projekt przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa rodzin, podniesienia 
umiejętności mężczyzn w rozpoznawaniu emocji i przyczyn ich powstawania, 
rozpowszechniono idę odpowiedzialności za zachowania przemocowe, 
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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: 
- zrealizowano 32 godzin dyżurów w punkcie konsultacyjnym dla ok. 
44 mężczyzn, 40 godzin grupowych oddziaływań dla 6 osób, 90 godzin 
indywidualnych oddziaływań edukacyjno – terapeutycznych dla 10 osób, 
- podniesiono wiedzę i umiejętności radzenia sobie z emocjami / złością wśród 
16 osób uczestniczących w oddziaływaniach edukacyjno – terapeutycznych, 
- zorganizowano 2 spotkania informacyjne dla ponad 30 instytucji.  
Dodatkowo dzięki realizacji zadania publicznego zwiększono skuteczność 
oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz zwiększono  
bezpieczeństwo członków rodzin z terenu 2 powiatów (powiat rzeszowski 
ziemski i grodzki) poprzez zmniejszenie ryzyka występowania przemocy 
w rodzinie, wynikającego z braku umiejętności kontrolowania złości 
u mężczyzn.  

RAZEM 19 720,00 ok. 44   

 
Tabela nr 31. Realizacja 4 celu szczegółowego p.n.: „Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących 
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług” 
 
Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie ww. zadania publicznego pochodziły z dotacji celowej uzyskanej z budżetu państwa 
z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie  
(w dziale 852 w rozdziale 85205 § 2360  kwota 60 720,00 zł ). Plan finansowy na styczeń 2021 roku opiewał na kwotę 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 5 – 
Przeprowadzenie 
profesjonalnych szkoleń dla 
członków Zespołów 
Interdyscyplinarnych i grup 
roboczych  z terenu  woj. 
podkarpackiego 

16 280,00 68 

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 3-dniowych szkoleń z zakresu 
przeciwdziałania przemocy dla członków zespołów interdyscyplinarnych 
z terenu 4 powiatów województwa podkarpackiego. 
Przeprowadzono 96 godziny szkoleń (4 grupy x 24 godziny w rozbiciu na 3 dni) 
łącznie dla 68 osób. Szkolenia przeprowadzone w oparciu o wytyczne 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
W ramach realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 
- zrealizowano 96 godzin szkolenia dla 68 uczestników (zespoły 
interdyscyplinarne i grupy robocze)  z 4 powiatów (powiat: przeworski, 
jarosławski, krośnieński, dębicki) 

- nastąpił wzrost wiedzy merytorycznej i praktycznych umiejętności w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i podejmowania kontaktu z członkami 
rodzin uwikłanych w przemoc  
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- nastąpiło zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji 
i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy, 

- nastąpiło zwiększenie dostępności usług dla rodzin uwikłanych w przemoc 
z obszaru 4 powiatów województwa podkarpackiego,  

- nastąpiło zwiększenie bezpieczeństwa członków rodzin 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. 

2. 

 
Stowarzyszenie 
„RÓWNOWAGA” 
ul. M. Dąbrowskiej 3 
37- 464 Stalowa Wola  

Chcemy pomagać 
efektywnie…? – organizacja 
szkolenia 

13 290,00 20 

Celem głównym zadania było zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli 
instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych 
usług. W ramach zadania przeprowadzono szkolenia dla specjalistów 
pracujących na rzecz na rzecz osób dotkniętych / uwikłanych zjawiskiem 
przemocy. 
W ramach realizowanego zadania przeprowadzono szkolenie (32 godziny – 
3 dni szkolenia) dla 20 osób z powiatu stalowowolskiego, niżańskiego 
i tarnobrzeskiego. Grupę  docelową stanowili pracownicy pomocy społecznej, 
pracownicy oświaty, pedagodzy, psycholodzy, psychoterapeuci, pracownicy 
ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych.  
Dzięki organizacji  szkolenia, 20 uczestników podniosło swoje kompetencje 
w zakresie komunikacji z klientem, zdobyli narzędzia do pracy z osobami 
dotkniętymi przemocą, szkolenie uporządkowało poziom wiedzy teoretycznej 
oraz było pomocne w doskonaleniu kompetencji praktycznych, podniosła się 
jakość świadczonych usług w danych placówkach oraz jakość życia osób 
z grup ryzyka oraz wzmocniono sieć wsparcia społecznego na poziomie 
3 powiatów, uczestnicy szkolenia współpracują ze sobą by skutecznie 
pomagać ludziom zagrożonym lub dotkniętych przemocą. 
Uczestnicy podnieśli swoje kompetencje  w zakresie skutecznego 
kontrolowania własnych emocji jak również zdobyli skuteczne narzędzia 
w pracy z drugim człowiekiem, w tym z osobami doświadczającymi przemocy.  
Po szkoleniu odbyła się 3-godzinna superwizja dla chętnych uczestników. 

3. 

PASIEKA” – FUNDACJA 
ROZWOJU I WSPARCIA 
ul. Pl. Jana Kilińskiego  2 
35-005 Rzeszów 

Stop przemocy w rodzinie 20 000,00 40 

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 na terenie województwa. 
W ramach zadania przeprowadzono szkolenia dla osób realizujących zadania 
związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, tj. dla 40 przedstawicieli 
oświaty: dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych z terenu 2 powiatów 
województwa podkarpackiego. 
Szkolenia były prowadzone w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 
4 w Rzeszowie oraz w Zespole Szkół nr 3 w Łańcucie. Szkolenia były odbyły 
się w ramach 2 cykli, każdy po 24 godziny dla 20 uczestników. Szkolenia były 
prowadzone przez specjalistów z 4 dziedzin.   
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W ramach realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: odbyło się 
2 cykle szkoleniowe  łącznie dla 40 uczestników, 48 godzin szkolenia – 6 dni 
szkoleniowych (1 cykl -24 godziny - 3 dni szkoleniowe), co wpłynęło na 
zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników, 
Łącznie zorganizowano: 10 godzin szkoleń z prawnikiem, 6 godzin szkoleń 
z socjologiem, 16 godzin szkoleń z psychologiem, oraz 16 godzin szkoleń 
z psychoterapeutą. 

4. 

Stowarzyszenie 
„RÓWNOWAGA” 
ul. M. Dąbrowskiej 3 
37- 464 Stalowa Wola 

Pomoc i wsparcie – 
organizacja szkolenia 

10 800,00 20  

Celem głównym zadania było zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli 
instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych 
usług.  
W ramach zadania przeprowadzono szkolenia dla specjalistów: pracowników 
pomocy społecznej, pracowników oświaty, pedagogów, psychologów, 
psychoterapeutów oraz organizacji pozarządowych, a także osób które na co 
dzień pracują z dziećmi i osobami znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych - 
20 osób z powiatu stalowowolskiego, niżańskiego i tarnobrzeskiego. 
W sumie w ramach realizowanego zadania przeprowadzono szkolenie 
(24 godziny – 2 dni szkolenia) dla 20 osób.  
Szkolenie odbyło się w formie on-line, ze względu na Covid19 u osoby 
prowadzącej szkolenie (prowadząca szkolenie łączyła się z grupą 
uczestniczącą stacjonarnie za pomocą platformy Zoom). Szkolenie miało na 
celu rozwój kompetencji pomagaczy  w zakresie wspierania nieletnich 
przejawiających ryzykowne zachowania.   
Po szkoleniu odbyła się 6 -godzinna superwizja dla 6 chętnych uczestników. 
Dzięki organizacji szkolenia 20 uczestników szkolenia podniosło swoje 
kompetencje w zakresie komunikacji z klientem, ukończyli szkolenie, zdobyli 
narzędzia do pracy z osobami dotkniętymi przemocą, szkolenie uporządkowało 
poziom wiedzy teoretycznej oraz było pomocne w doskonaleniu kompetencji 
praktycznych. 
Dodatkowo wzmocniono sieć wsparcia społecznego na poziomie 3 powiatów, 
uczestnicy szkolenia współpracują ze sobą, by skutecznie pomagać ludziom 
zagrożonym lub dotkniętych przemocą oraz podniosła się jakość świadczonych 
usług w danych placówkach. 

RAZEM 60 370,00 148 osób  

 
 
Realizacja „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (kontynuacja WPPPwR na lata 2014 – 2020)” jest 
monitorowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie poprzez analizę sprawozdań złożonych przez podmioty realizujące zadania 
określone w Programie. 
 
 
 
 



 58 

Podsumowanie 
 
Na realizację „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (kontynuacja WPPPwR na lata 2014-2020)” w 2021 roku 
z zaplanowanych do wykorzystania środków w wysokości 160 720,00 zł, wykorzystano kwotę 151 537,50 zł,  tj. 94,29%. 
 
Przyczyny niewykonania planu wydatków: 
 
1. W ramach otwartego konkursu ofert na realizacje w roku 2021 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (kontynuacja WPPPwR na lata 

2014 – 2020)” dofinansowano jedynie 5 zadań publicznych - kwota oszczędności – 8 832,50 zł. 

2. Zwroty niewykorzystanej kwoty dotacji przez dofinansowany podmiot (kwota oszczędności: 350,00 zł – Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA”, zadanie 

pn. „Pomoc i wsparcie – organizacja szkolenia”). 

3. 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 32. 

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

Plan na 2021 r. Wykonanie w 2021 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 

6 100 000,00  60 720,00  91 167,50 60 370,00 - 

Liczba organizacji, które 
otrzymały dofinansowanie 
w trybie pozakonkursowym 

     

0 0 0 0 0  

Inne     - 

1 stan na dzień 31.12.2021r. 

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 2021 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 2021-2030”. 

Podstawowym założeniem Programu jest łagodzenie skutków niepełnosprawności poprzez nieustanne dążenie do wyrównania szans osób 

niepełnosprawnych w stosunku do pełnosprawnych. W Programie określono trzy cele szczegółowe, w ramach, których wyznaczono zadania, których 

realizacja umożliwi pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. Powyższe założenia realizuje się poprzez 

zwiększenie dostępności do usług rehabilitacyjnych; wsparcie rodzin z osobami niepełnosprawnymi; uwrażliwianie społeczeństwa na problemy 

niepełnosprawnych; zapewnienie równego dostępu do edukacji i rehabilitacji; promocję zdrowego stylu życia oraz prowadzenie profilaktyki zdrowotnej; 

zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin; wspieranie uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych, 

sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych; likwidację różnego rodzaju barier; doskonalenie systemu wsparcia społecznego mające 

na celu wspieranie samorządów lokalnych w zapewnieniu opieki wytchnieniowej i asystentury osób niepełnosprawnych; doskonalenie systemu 

rehabilitacji społecznej i tworzenia systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a także doskonalenie zawodowe służb społecznych; 

wspieranie społeczeństwa obywatelskiego inspirujące społeczeństwo regionu do kreowania i realizowania polityki społecznej w ramach rozwijania 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz promocji aktywności obywatelskiej. 

Program został przyjęty Uchwałą Nr XXXV/563/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia 
„Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-
2030”. Dokument ten wyznacza główne kierunki działań Samorządu Województwa Podkarpackiego w obszarze włączenia społecznego osób 
z niepełnosprawnościami. 

W programie określono trzy cele szczegółowe, tj.: 
1. Profilaktyka i ograniczanie skutków niepełnosprawności poprzez wzrost efektywności wsparcia w zakresie rehabilitacji. 
2. Tworzenie warunków do podnoszenia poziomu wykształcenia i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. 
3. Tworzenie warunków do włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami.  

 
Dla każdego celu szczegółowego określono zadania oraz wskazano rezultaty tych zadań. 
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Wykonanie 

W roku 2021 skupiono się na wszystkich zadaniach ww. Programu wynikających z trzech celów szczegółowych tj.: 
Cel szczegółowy nr 1 - Profilaktyka i ograniczanie skutków niepełnosprawności poprzez wzrost efektywności wsparcia w zakresie 
rehabilitacji. 

Zadania: 
1. Popularyzacja i wspieranie działań w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością 

i niepełnosprawnych. 
2. Wspieranie rodziców dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością w okresie prenatalnym i po urodzeniu.  
3. Promowanie zdrowego stylu życia oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wypadkom w celu zapobiegania niepełnosprawności. 
4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń mających na celu podniesienie jakości udzielanej pomocy w procesie rehabilitacji dla członków 

rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością oraz kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w ten proces. 
5. Wspieranie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami w różnych typach placówek, w tym placówek całodobowych. 
6. Promowanie inicjatyw zmierzających do tworzenia placówek kompleksowej rehabilitacji. 
7. Doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny obiektów służących rehabilitacji oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. 
8. Likwidacja barier i wspieranie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w obiektach infrastruktury społecznej, służącej 

świadczeniu usług rehabilitacyjnych/opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami. 
9. Wspieranie modernizacji, rozbudowy i budowy obiektów służących rehabilitacji. 
 
Cel szczegółowy nr 2 - Tworzenie warunków do podnoszenia poziomu wykształcenia i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.  
Zadania: 
1. Wspieranie placówek zajmujących się edukacją i rehabilitacją dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnościami. 
2. Promowanie edukacji, w tym edukacji integracyjnej i włączającej. 
3. Promocja wolontariatu na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz dobrych praktyk w obszarze aktywności społecznej i zawodowej osób 

z niepełnosprawnościami. 
4. Wspieranie poradnictwa zawodowego połączonego z diagnozą potrzeb, ukierunkowaniem zawodowym i szkoleniowym oraz pośrednictwem 

pracy dla osób z niepełnosprawnościami. 
5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń pobudzających aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami. 
6. Organizowanie i prowadzenie szkoleń mających na celu podniesienie poziomu jakości rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

z niepełnosprawnościami – dla członków rodzin, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w ten proces. 
7. Wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w tym zatrudnienia wspomaganego i chronionego. 
8. Wspieranie tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. 

Cel szczegółowy nr 3 -Tworzenie warunków do włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami. 
Zadania: 
1. Wspieranie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych 

i rehabilitacyjnych. 
2. Rozwój środowiskowych form wsparcia, w tym opieki wytchnieniowej/asystentury dla osób z niepełnosprawnościami. 
3. Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa chronionego (mieszkania treningowe i wspierane) oraz mieszkalnictwa wspomaganego dla osób 
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z niepełnosprawnościami. 
4. Budowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami, np. poprzez publikacje informacyjne, edukacyjne, kampanie 

medialne/informacyjne i społecznej w zakresie problematyki niepełnosprawności. 
5. Wspieranie prowadzenia punktów informacyjnych/doradczych, portalu internetowego/infolinii o przysługujących dla osób 

z niepełnosprawnościami ulgach, uprawnieniach, formach pomocy i dostępności infrastruktury, cyfrowej, komunikacyjnej itp.  
6. Wspieranie rozwoju usług społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

 
Obrane priorytety realizowane w 2021 r. zapisane zostały również w Programie współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 i zatwierdzone Uchwałą Nr XXIX/501/20 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2020 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 2021-2030” realizowały zadania na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami i ich otoczenia z  terenu województwa podkarpackiego.  

Konkurs ofert ogłoszono Uchwałą Nr 288/5679/21  Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 czerwca 2021 roku. W odpowiedzi na konkurs 
wpłynęło 29 ofert. Ocenie merytorycznej poddanych zostało 23 oferty (w tym 4 oferty na zadania inwestycyjne oraz 25 ofert na pozostałe zadania) 
spełniające wymogi formalne, o łącznym zapotrzebowaniu na ich realizację w wysokości 1 459 117,54 zł (4 na zadania inwestycyjne o łącznej wartości 
864 360,09 zł oraz 19 na pozostałe zadania w wysokości 594 757,45 zł). 5 podmiotów nie skorygowało właściwie braków formalnych, natomiast 
1 podmiot nie odpowiedział na wezwanie do uzupełnienia. 2 na zadania inwestycyjne oraz 6 ofert na pozostałe zadania, mimo pozytywnej oceny tzn. 
uzyskały powyżej 50% wymaganych punktów, nie otrzymały dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków finansowych. 1 oferta na zadanie 
inwestycyjne nie uzyskała 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 296/5788/21 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lipca 2021 r.   
W dniu 24 sierpnia 2021 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr 307/6097/21 w sprawie wyboru ofert i podziału środków 
finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego rekomendowanych pozytywnie zostało 14 projektów, którym przyznano 
dofinansowanie w kwocie 650 000,00 zł (300 000,00 zł na 1 zadanie inwestycyjne i 350 000,00  zł na 13 pozostałych zadań).  

W ramach otwartego konkursu ofert dofinansowaniem zostało objętych 14 projektów: 
 
1. Cel szczegółowy nr 1 - Profilaktyka i ograniczanie skutków niepełnosprawności poprzez wzrost efektywności wsparcia 

w zakresie rehabilitacji. 
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Tabela nr 33. Zadanie 1.1. - Popularyzacja i wspieranie działań w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych  
i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. 

Lp. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania Kwota wsparcia 

(kwota 

przekazana 

pomniejszona o 

zwroty na dz. 

31.12.2021 r.) 

Liczba osób 

objętych wsparciem 

Efekty realizowanych zadań 

1. 

Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym 

"ISKIERKA" 

w Kolbuszowej Dolnej 

ul. Wiejska 90 

36-100 Kolbuszowa  

Iskierka nadziei 21 990,00 
70                                    

(30 ON + 40 rodzice) 

Celem zadania było przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych 

dla dzieci w wieku 3-9 lat.  

Realizacja zadania pozwoliła na przeprowadzenie: zajęć 

logopedycznych (60 godzin), zajęć metodą Ruchu 

Rozwijającego Weroniki Sherborne (24 godziny), zajęć 

z sensoplastyki (24 godziny), zajęć z integracji sensorycznej 

(60 godzin), zajęć na basenie (24 godziny), indywidulnej 

terapii z rehabilitantem (60 godzin), a także spotkania 

integracyjnego dla dzieci i rodziców. 

2. 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Dzieci z Nadpobudliwością 

Psychoruchową 

ul. Dąbrowskiego 1/5A 

35-033 Rzeszów 

Wczesna diagnoza - szansą dla 

dzieci zagrożonych 

niepełnosprawnością 

i niepełnosprawnych 

22 755,00* 45 

Celem zadania było objęcie wsparciem diagnostycznym 

dzieci do 12 r.ż. zagrożonych niepełnosprawnością 

i niepełnosprawnych z terenu Podkarpacia. 

Realizacja zadania pozwoliła na przeprowadzenie 240 

godzin diagnoz dla dzieci (75 godzin diagnozy funkcjonalnej, 

75 godzin diagnozy Metodą Warnkego, 90 godzin diagnozy 

Integracji Sensorycznej). Dzięki przeprowadzonym 

działaniom diagnostycznym rozpoznano deficyty i dysfunkcje 

dzieci wraz ze wskazaniem możliwych przyczyn i objawów 

nieprawidłowości rozwojowych.   

RAZEM 44 745,00 115  

*Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie przyznano kwotę 23 850,00 zł, jednak podmiot podpisał umowę na kwotę 22 755,00 zł.  
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Tabela nr 34. Zadanie 1.4. - Organizowanie i prowadzenie szkoleń mających na celu podniesienie jakości udzielanej pomocy w procesie 
rehabilitacji dla członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością oraz kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w ten 
proces. 
 

Lp. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania Kwota wsparcia 

(kwota 

przekazana 

pomniejszona o 

zwroty na dz. 

31.12.2021 r.) 

Liczba osób 

objętych wsparciem 

Efekty realizowanych zadań 

1. 

Podkarpackie Centrum 

Hipoterapii 

ul. Armii Krajowej 30 

36-030 Błażowa 

AKADEMIA HIPOTERAPII - 

szkolenia 

dla członków rodzin i opiekunów 

osób z niepełnosprawnościami, 

kadry i wolontariuszy 

29 245,00 15 

Celem zadania było nabycie oraz poszerzenie wiedzy 

i umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi na 

zajęciach hipoterapii wykorzystując behawioralną metodę 

terapii.  

Realizacja zadania pozwoliła na zrealizowanie warsztatów 

o łącznej liczbie 80 godzin, w szczególności: blok 

hipoterapeutyczny, blok medyczny, blok rehabilitacyjny, blok 

hipologiczny.  

2. 

Stowarzyszenie "Radość" 

w Dębicy 

ul. Św. Jadwigi 1, 

39-200 Dębica 

Adres do korespondencji: 

Centrum Obsługi Placówek 

Stowarzyszenia "Radość" 

ul. Fredry 3 

39-200 Dębica 

Wcześniej! - Program 

Popularyzacji 

Wczesnej Interwencji Edycja II - 

Szkoła dla rodziców 

25 180,00 

230                          

(30 ON + 200 osób 

z otoczenia ON) 

Celem zadania było poszerzenie wiedzy rodziców 

i opiekunów dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz 

zagrożonych niepełnosprawnością na temat korygowania 

i usprawniania dysfunkcji i zaburzeń rozwojowych, 

prowadzenia działań terapeutycznych dziecka w warunkach 

domowych. 

Realizacja zadania pozwoliła na przeprowadzenie 72 godzin 

zajęć warsztatowych/terapeutycznych. Przeprowadzono 

również 72 godziny indywidulanych konsultacji rodziców ze 

specjalistami w celu omówienia potrzeb, postępów dzieci 

oraz przekazanie dodatkowych wskazówek do pracy 

w domu. Dzięki udziałowi w warsztatach 30 rodziców 

zwiększyło swoją wiedzę i kompetencje w zakresie 

usprawniania i stymulowania rozwoju mowy u dzieci poniżej 

7 r.ż. w zakresie usprawniania i stymulowania rozwoju 

psychomotorycznego swoich dzieci. Poprzez udział 

w konferencji szkoleniowo-informacyjnej 200 osób 

wzbogaciło i zwiększyło swoją świadomość w zakresie 

uzyskania wiedzy diagnozy i terapii dzieci do 7 r.ż.   

RAZEM 54 425,00 245 - 
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Tabela nr 35. Zadanie 1.5. -  Wspieranie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami w różnych typach placówek, w tym placówek 
całodobowych. 
 

Lp. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania Kwota wsparcia 

(kwota 

przekazana 

pomniejszona o 

zwroty na dz. 

31.12.2021 r.) 

Liczba osób 

objętych wsparciem 

Efekty realizowanych zadań 

1. 

Fundacja DONUM CORDE 

Budy Głogowskie 835B 

36-060 Głogów Małopolski 

Turnus rehabilitacyjny dla osób 

niepełnosprawnych 
37 600,00 20 

Celem zadania było zwiększenie dostępu do usług 

społecznych szczególnie w zakresie rehabilitacji 

realizowanej w trakcie pobytu w ośrodku opieki dziennej 

w Budach Głogowskich zapewniającego całodobową opiekę 

dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu ze względu na stan zdrowia lub 

niepełnosprawność.  

Realizacja zadania pozwoliła na zorganizowanie turnusu dla 

2 grup 10-osobowych w Domu Opieki Medycznej i Seniora 

i Centrum Rehabilitacji Donum Corde w Budach 

Głogowskich z kompleksową, fachową całodobową opieką, 

zajęciami rehabilitacyjnymi, szkoleniem z pierwszej pomocy 

zajęciami z psychologiem i prawnikiem.  

  

 
Tabela nr 36. Zadanie 1.7. - Doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny obiektów służących rehabilitacji oraz wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego. 
 

Lp. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania Kwota wsparcia 

(kwota 

przekazana 

pomniejszona o 

zwroty na dz. 

31.12.2021 r.) 

Liczba osób 

objętych wsparciem 

Efekty realizowanych zadań 

1. 

Polskie Stowarzyszenie na 

rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło 

w Rzeszowie 

ul. Staszica 10B 

35-051 Rzeszów 

Doposażenie w sprzęt 

rehabilitacyjny 

Ośrodka Wczesnej Interwencji 

w Rzeszowie 

39 953,00 540 

Celem zadania było wsparcie doposażenie OWI w sprzęt 

niezbędny do prowadzonej w OWI kompleksowej 

rehabilitacji.  

Realizacja zadania pozwoliła na zakupienie szeregu nowych 

pomocy rehabilitacyjnych, które rozszerzyły i wzbogaciły 

ofertę oddziaływań terapeutycznych prowadzonych w OWI, 

a tym samym zwiększyły dostępność i skuteczność terapii. 

Doposażono w specjalistyczny sprzęt następujące  
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gabinety: rehabilitacji, psychologiczny, logopedyczne, 

pedagogiczny i terapii zajęciowej.   

2. 

Polskie Stowarzyszenie 

na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło 

w Jarosławiu 

ul. Wilsona 6a 

37-500 Jarosław 

Poprawa jakości wieloprofilowej 

rehabilitacji dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnościami w OWI 

i OREW PSONI Koło w Jarosławiu 

24 860,86 200 

Celem zadania było zwiększenie dostępności do 

wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży 

z niepełnosprawnościami poprzez zakup specjalistycznego 

sprzętu rehabilitacyjnego w Ośrodku Wczesnej Interwencji 

oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczym PSONI Koło w Jarosławiu. 

Realizacja zadania przyczyniła się do objęciem większej 

grupy dzieci i młodzieży specjalistyczną ofertą rehabilitacyjną 

oraz zwiększeniem częstotliwości oddziaływań 

rehabilitacyjnych, doposażeniem specjalistycznych 

gabinetów służących wieloprofilowej rehabilitacji, 

podniesieniem standardu świadczonych usług w OWI 

i OREW PSONI Koło w Jarosławiu w zakresie rehabilitacji. 

3. 

Sanocka Fundacja Ochrony 

Zdrowia 

ul. Konarskiego 26 

38-500 Sanok 

Doposażenie Wypożyczalni dla 

osób niepełnosprawnych 

w Sanoku 

35 204,00 180 

Celem zadania było zwiększenie dostępności osób 

niepełnosprawnych do bezpłatnego skorzystania z nowego, 

profesjonalnego sprzętu rehabilitacyjnego do użytku 

w warunkach domowych, poprawa jakości życia osób 

niepełnosprawnych poprzez możliwość skorzystania 

z oferowanego przez wypożyczalnię sprzętu, większa 

dostępność i krótszy czas oczekiwania osoby 

niepełnosprawnej na pożądany sprzęt rehabilitacyjny. 

Realizacja zadania pozwoliła na zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego do dyspozycji osób niepełnosprawnych, 

możliwych do wypożyczenia.  

4. 

Stowarzyszenie "Dobry Dom" 

Wola Zarczycka 129A  

37-311 Wola Zarczycka 

Doposażenie Centrum 

Rehabilitacji  

w Stowarzyszeniu "Dobry Dom 

37 800,00 96 

Celem zadania było doposażenie Centrum Rehabilitacji 

w Stowarzyszeniu w dodatkowy sprzęt rehabilitacyjny. 

Realizacja zadania przyczyniła się do wzrostu wsparcia 

w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.  

RAZEM 137 817,86 1 016 - 

 
Tabela nr 37. Zadanie 1.9. - Wspieranie modernizacji, rozbudowy i budowy obiektów służących rehabilitacji. 
 

Lp. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania Kwota wsparcia 

(kwota 

przekazana 

pomniejszona o 

zwroty na dz. 

31.12.2021 r.) 

Liczba osób 

objętych wsparciem 

Efekty realizowanych zadań 

1. 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej  

ul. Jana Styki 21 

35-006 Rzeszów 

Przebudowa i termomodernizacja 

budynku nr 4 
300 000,00 200 ON (600) 

Celem zadania była przebudowa i termomodernizacja 

budynku kotłowni zasilającej cały kompleks budynków 

ośrodka.  
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Adres do korespondencji: 

Ośrodek Wypoczynkowo-

Rehabilitacyjny  

w Myczkowcach 

Myczkowce 10A 

38-623 Uherce Mineralne 

Ośrodka Wypoczynkowo-

Rehabilitacyjnego w Myczkowcach 

Realizacja zadania pozwoliła na polepszenie warunków do 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych – dostarczenie usług 

rehabilitacyjnych na wysokim poziomie i w godnych 

warunkach. Modernizacja ośrodka wpłynęła na wzrost 

efektywności wsparcia w zakresie rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych i osób zagrożonych 

niepełnosprawnością.  

 
2. Cel szczegółowy nr 3 - Tworzenie warunków do włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami. 

Tabela nr 38. Zadanie 3.1. - Wspieranie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych, 
turystycznych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. 
 

Lp. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania Kwota wsparcia 

(kwota 

przekazana 

pomniejszona o 

zwroty na dz. 

31.12.2021r. ) 

Liczba osób 

objętych wsparciem 

Efekty realizowanych zadań 

1.  

Fundacja Szansa dla 

Niewidomych 

ul. Chlubna 88 

03-051 Warszawa 

Adres do korespondencji: 

Fundacja Szansa dla 

Niewidomych Oddział 

w Rzeszowie ul. Rejtana 10/208 

35- 310 Rzeszów 

Kultura bliżej Nas. Dostępna 

książka jako forma włączenia 

społecznego osób 

z niepełnosprawnościami 

17 380,00 80 

Celem zadania było opracowanie książek w brajlu i druku 

transparentnym, książek w czarnodruku, audiobooków, 

o tematyce kulturalnej, sportowej, turystycznej 

i rehabilitacyjnej. 

Realizacja zadania pozwoliła na promocję czytelnictwa wśród 

osób z niepełnosprawnościami połączoną z konkursem 

czytelniczym dla osób z niepełnosprawnościami. 

2.  

Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym 

Gminy Boguchwała 

ul. Rynek 2  

36-040 Boguchwała 

Niepełnosprawni wszystko 

potrafią - warsztaty stacjonarne 

i wyjazdowe 

15 005,00 40 

Celem zadania było przeprowadzenie warsztatów w trybie 

stacjonarnym (8) i wyjazdowym (2). 

 Realizacja zadania pozwoliła na przeprowadzenie 

warsztatów, w ramach których realizowano spotkanie 

z Alpakami, zajęcia z felinoterapi, zajęcia muzyczno-

taneczne, warsztaty garncarskie, warsztaty historyczne, 

warsztaty kulinarne.    

3.  

Fundacja "Aprobata" 

ul. Bohaterów  

Westerplatte 3/35 

35-040 Rzeszów 

Wsparcie terapeutyczne dla 

dzieci i osób z chorobami 

reumatycznymi oraz narządem 

ruchu 

18 583,00 15 

Celem zadania było przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych 

dla osób chorujących lub posiadających deficyt ruchu.  

Realizacja zadania pozwoliła na przeprowadzenie 

następujących zajęć rehabilitacyjnych: indywidualna terapia 

ruchem 50 godzin, masaż 100 godzin, terapia ruchowa 

w wodzie 50 godzin. 

RAZEM 50 968,00 135 - 
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Tabela nr 39. Zadanie 3.5. - Wspieranie prowadzenia punktów informacyjnych/doradczych, portalu internetowego/infolinii o przysługujących 
dla osób z niepełnosprawnościami ulgach, uprawnieniach, formach pomocy i dostępności infrastruktury, cyfrowej, komunikacyjnej itp.  
 

Lp. Nazwa i adres organizacji Nazwa zadania Kwota wsparcia 

(kwota 

przekazana 

pomniejszona o 

zwroty na dz. 

31.12.2021 r.) 

Liczba osób 

objętych wsparciem 

Efekty realizowanych zadań 

1. 

Fundacja Podaruj Miłość 

Plac Rynek 2 

36-040 Boguchwała 

"NIEPEŁNOSPRAWNI NA +": 

wszechstronne poradnictwo 

informacyjno-doradcze  

w formie infolinii i punktu 

stacjonarnego dla mieszkańców 

woj. podkarpackiego z różnego 

typu niepełnosprawnościami 

19 410,00 105 

Celem zadania było wsparcie osób niepełnosprawnych 

poprzez specjalistyczne i fachowe udzielanie poradnictwa 

zarówno w formie stacjonarnej jak i telefonicznej w zakresie: 

przysługujących uprawnień, orzecznictwa 

o niepełnosprawności, dostępu do rehabilitacji, wsparcia 

w zakresie pomocy społecznej, poradnictwa 

psychologicznego, poradnictwa pedagogicznego, pomocy 

w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, aktywizacji 

zawodowo-społecznej oraz opieki nad  osobami 

niepełnosprawnymi.  

Realizacja zadania pozwoliła na objęcie wsparciem osób 

niepełnosprawnych poprzez przeprowadzenie dyżurów 

telefonicznych w wymiarze 120 godz. i dyżurów 

stacjonarnych w wymiarze 90 godzin przez następujących 

specjalistów: psychologa, specjalistę ds. orzecznictwa 

o niepełnosprawności, fizjoterapeuty, specjalisty ds. 

wsparcia rodziny, pedagoga, oligofrenopedagoga. 

 

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 2021 roku  nie dofinansowano żadnych ofert ze środków Województwa Podkarpackiego. 
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Tabela nr 40. 

 

 

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 

   

 

 

14 

 

 

650 000,00* 

 

644 965,86** 

 

Liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały 

dofinansowanie w trybie art. 19a ustawy o pożytku  

   

 

0 

 

 

0 0 

 

SUMA 650 000,00* 644 965,86**  

*plan po zmniejszeniach w trakcie roku z kwoty 900 000,00 zł do kwoty 650 000,00 zł. 
 
** środki przyznane i przekazane, pomniejszone o zwroty na dzień 31.12.2021 r. na kwotę 3 939,14 zł (Stowarzyszenie Radość w Dębicy – 2 900,00 zł oraz PSONI 
Koło w Jarosławiu – 1 039,14 zł) oraz o kwotę 1 095,00 zł (Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie – umowa na 
mniejszą kwotę niż przyznana Uchwałą Zarządu). 

 
Podsumowanie 
 
W 2021 roku przyznano w trybie konkursowym dotacje w wysokości 650 000,00 zł. Z puli środków możliwych do wykorzystania - nie wykorzystano 
kwoty w wysokości 1 095,00 zł oraz zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji przez oferentów  w wysokości 3 939,14 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 i zwrotu środków przez Zleceniobiorców.  
Ogółem wykorzystano kwotę w wysokości  644 965,86 zł co stanowi  99,23 % planu.  

 
 


