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Rzeszów, 11 lutego 2013 r. 

 

Sprawozdanie z realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych  

w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2012 

 

Dział 851 „ochrona zdrowia”  rozdział 85 153 „przeciwdziałanie narkomanii”  
 

I. Dotacje 
 

   1. Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci  

       i młodzieży                                                                                                        –     20 000 zł 
 

L.p. Nazwa podmiotu Kwota dotacji 

1. Stowarzyszenie „Pomoc" 20 000,00 zł 

 

Przekazano kwotę 20 000 zł. 
 

Dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85 154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” 
 

1. Programy profilaktyczne 
 

   1. Szkolne programy profilaktyczne uwzględniające organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych 

      oraz zajęć korekcyjno - kompensacyjnych 
 

W roku 2012 szkolne programy profilaktyczne uwzględniające organizację pozalekcyjnych 

zajęć sportowych realizowane były w II etapach przez szkoły podstawowe, gimnazjalne  

i ponadgimnazjalne. W zajęciach sportowo – rekreacyjnych uczestniczyło systematycznie 

około 8 000 uczniów z 55 szkół. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła 

frekwencja na zajęciach. Dzieci często brały udział w kilku rodzajach zajęć. Wzorem lat 

ubiegłych realizowany był również programu „Współzawodnictwo sportowe  

w ramach Miejskich Igrzysk zmniejszeniem uzależnień młodzieży”. Zawody organizowane były 

w trzech kategoriach wiekowych: Igrzyska Młodzieży Szkolnej – mistrzostwa szkół 

podstawowych, Gimnazjada – mistrzostwa gimnazjów oraz Licealiada – mistrzostwa szkół 

ponadgimnazjalnych W ramach programu w zawodach sportowych rywalizowało około  

12 000 dziewcząt i chłopców – uczniów szkół z terenu miasta. Rozgrywki organizowano  

w dyscyplinach: tenis stołowy, badminton, szachy, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna, 

koszykówka, unihokej, pływanie, liga lekkoatletyczna. Najlepsze wyniki, w ramach Miejskich 

Igrzysk Sportowych, uzyskały: w kategorii szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa Nr 11, 

Szkoła Podstawowa Nr 5 i Szkoła Podstawowa Nr 3, wśród gimnazjów: Gimnazjum Nr 7, 

Gimnazjum Nr 9 oraz gimnazjum Nr 10, w grupie szkół średnich: najlepsze miejsca zajęły  

II LO, V LO oraz III LO. Reprezentacje szkół naszego miasta, które zwyciężyły w zawodach 

brały udział w rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach poza miejscem 

zamieszkania.  

Celem tych programów było promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów, 

poprzez rozwijanie zainteresowań sportowych i rekreacyjnych oraz kształtowanie przyzwyczajeń i 

nawyków aktywnego i kulturalnego wypoczynku. 

W omawianym okresie zrealizowano 20 263 godziny pozalekcyjnych zajęć sportowych  

i przekazano kwotę 506 162,21 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli.   

Z budżetu Miasta zostały również przekazane szkołom środki finansowe z przeznaczeniem 

na zakup drobnego sprzętu sportowego oraz nagród dla dzieci i młodzieży. Zabezpieczono 

także środki na transport i opiekę medyczną uczestników zawodów. Na powyższe zadania 

szkoły wydatkowały i rozliczyły środki w wysokości 196 416,47 zł. 
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W ramach szkolnych programów profilaktyki p/alk w wspomnianym okresie realizowano 

również zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej w klasach IV 

i V. Zajęcia odbywały się w 22 szkołach podstawowych oraz Zespole Szkół Specjalnych  

i Zespole Szkół Muzycznych Nr 1 i Nr 2. W zajęciach uczestniczyło około 2 000 uczniów. 

Ogółem zrealizowano 4 575 godzin zajęć i przekazano kwotę 114 325,12 zł na 

wynagrodzenia dla nauczycieli. 

Na realizację wymienionych programów profilaktycznych wraz z zakupem sprzętu  

sportowego dla szkół i nagród dla uczestników zajęć, zawodów, turniejów oraz pokryciem  

kosztów transportu i opieki medycznej przekazano  kwotę 816 903,80 zł.  
 

2. Programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – promujące 

    organizacje imprez bezalkoholowych realizowane przez Urząd Miasta, Komendę Miejską  

   Policji, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady Osiedli.  
 

   1) zintegrowane działania profilaktyczno – edukacyjne, ukierunkowane na ograniczenie  

         zjawisk patologicznych organizowane przez Komendę Miejską Policji wspólnie z Wydziałem 

        Zdrowia i Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 

       Dążąc do stałego podnoszenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w naszym mieście oraz 

wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu wdrażane są do realizacji przedsięwzięcia  

profilaktyczno – edukacyjne  dostosowane do warunków lokalnych. 

      Uczniowie klas drugich z dwunastu szkół podstawowych objęci zostali działaniami 

profilaktycznymi „Moje bezpieczne wakacje – nad wodą”. Miały one na celu promowanie 

bezpiecznych form spędzania czasu wolnego nad wodą – zawsze pod opieką osób dorosłych 

oraz kształtowanie właściwych (bezpiecznych) zachowań podczas zabawy. Zakupiono 800 

sztuk książeczek edukacyjnych „Nad wodą” o wartości 2 772 zł. 

       Działania profilaktyczne „Jestem widoczny – jestem bezpieczny” skierowane zostały do 

800 uczniów klas czwartych z dwunastu szkół podstawowych. Ich celem było edukowanie 

dzieci z zakresu ruchu drogowego, poprzez kształtowanie właściwych zachowań w zakresie 

poruszania się osób pieszych oraz rowerzystów po drogach publicznych, a także promowanie 

bezpiecznych zachowań podczas jazdy na rowerze (jazda w kaskach ochronnych, prawidłowe 

wyposażenie roweru, elementy odblaskowe). Koszt zakupu elementów odblaskowych to kwota 

– 5 805,60 zł. 

      Wydatkowano również 1 107 zł na zakup 1000 sztuk samozaciskowych opasek odblaskowych, 

które zostały wykorzystane w ramach działań profilaktycznych podczas imprez plenerowych 

(pikniki, festyny, dni osiedla itp.) organizowanych na terenie miasta. 

     W ramach prowadzonych działań profilaktycznych „W trosce o młodzież – przeciw 

narkotykom” zakupiono 60 sztuk narkotesterów do wykrywania amfetaminy oraz marihuany – 

na kwotę 771,21 zł. Powyższe narkotestery zostały wykorzystane m.in. podczas kontroli miejsc 

szczególnie narażonych na działalność dealerów narkotykowych na terenie miasta.  

Ogółem wydatkowano kwotę 10 455,81 zł. 
 

   2) dofinansowanie szkół i przedszkoli realizujących wspólnie z Radami Osiedli programy  

        z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – promujące  

        organizację imprez bezalkoholowych 
    

Programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – promujące 

organizację imprez bezalkoholowych na rzeszowskich osiedlach zostały złożone przez 28 Rad 

(uwzględniając także Radę Osiedla Króla Stanisława Augusta, która nie została wybrana, 

jednak programy złożyły dwie placówki funkcjonujące na jej terenie). Imprezy o charakterze 

kulturalno – rozrywkowym i sportowo – rekreacyjnym z udziałem dzieci, młodzieży oraz 

rodziców realizowane były od 10 marca 2012 roku do 30 listopada 2012 roku w ramach ścisłej 
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współpracy Rad Osiedli i placówek oświatowo – wychowawczych funkcjonujących na danym 

osiedlu (przedszkole, szkoła, dom kultury). 

      Głównym celem programów było zmotywowanie dzieci i ich rodziców do wspólnego, 

aktywnego spędzania czasu wolnego i zacieśnienie więzi rodzinnych oraz organizowanie  

i promowanie zabawy bez alkoholu, zdrowego i bezpiecznego stylu życia. 

Na realizację w/w programów szkoły wydatkowały i rozliczyły kwotę 195 751,21 zł 
 

II. Dotacje 
 

1. Dla podmiotów realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

    alkoholowych, przemocy adresowane do dzieci, młodzieży i rodziców oraz realizujących 

    programy profilaktyczne uwzględniające zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży /ustawa  

    z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U.  

    z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)/ 
 

W ramach środków zaplanowanych w budżecie Miasta na dotacje celowe przeprowadzono 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia. Zgodnie  

z zawartymi umowami podmiotom przekazano na realizację wszystkich zadań środki finansowe  

w wysokości 1 119 510,00 zł. 

Do 31 grudnia 2012 r. niżej wymienione podmioty zwróciły do budżetu Miasta 

niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 3 947,03 zł: 

1) UKS „Szóstka” – 130,75 zł   

2) UKS „Foxball” – 0,03 zł 

3) Fundacja „Nowe Życie” – 1 696,09 zł 

4) Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Akta” – 9,56 zł 

5) Fundacja „Nowe Życie” – 1 810,60 zł 

6) Dziecięca Akademia Futbolu – 300,00 zł 
 

W związku z powyższym zestawienie tabelaryczne przedstawia się następująco: 
 

1) Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących: m.in. turniejów, zawodów, 

     rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego  –  

                                                                                                                                   1 046 209,22 zł 
                 

L.p. Nazwa podmiotu Kwota dotacji 

1. Akademia Karate Tradycyjnego 27 000,00 zł 

2. Akademicki Klub Sportowy 15 000,00 zł 

3. Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów” 10 000,00 zł 

4. Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów” 5 000,00 zł 

5. CWKS „Resovia” – sekcja lekkiej atletyki 50 000,00 zł 

6. CWKS „Resovia” – sekcja kolarska 22 000,00 zł 

7. CWKS „Resovia” – sekcja piłki nożnej drużyn młodzieżowych 20 000,00 zł 

8. CWKS „Resovia” – sekcja piłki nożnej drużyn młodzieżowych 91 000,00 zł 

9. CWKS „Resovia” – sekcja piłki nożnej drużyn młodzieżowych 5 000,00 zł 

10. CWKS „Resovia”  20 000,00 zł 

11. CWKS „Resovia” – sekcja kobieca piłki nożnej 22 000,00 zł 

12. Fundacja Pomocy Młodzieży im. JP II „Wzrastanie” O/Rzeszów 40 000,00 zł 

13. Klub Akrobatyki Sportowej AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego 20 000,00 zł 

14. Klub Sportowy „Ju – Jitsu Karate” 10 000,00 zł 
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L.p. Nazwa podmiotu Kwota dotacji 

15. Klub Sportowy „Korona” 20 000,00 zł 

16. Klub Sportowy „Przybyszówka” 22 000,00 zł 

17. Klub Sportowy „Polonia Rzeszów” 3 500,00 zł 

18. Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów 10 000,00 zł 

19. Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów 20 000,00 zł 

20. KU AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego 10 000,00 zł 

21. LKS „Zimowit” 21 000,00 zł 

22. MKS - Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 7 500,00 zł 

23. PKS „Calasanz” 20 000,00 zł 

24. Policyjne Towarzystwo Sportowe „Walter” 15 000,00 zł 

25. Klub Sportowy „Oyama” Rzeszów 6 000,00 zł 

26. Rzeszowski Klub Sportów Walki 6 000,00 zł 

27. Rzeszowski Klub Taekwon - Do 2 000,00 zł 

28. Rzeszowski Klub Kajakowy 10 000,00 zł 

29. Rzeszowski Klub Szachowy 5 000,00 zł 

30. Rzeszowski Klub Wysokogórski 6 000,00 zł 

31. 
Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Obiektów Oświatowych  

i Infrastruktury społecznej na terenie Osiedla Strzyżowska 
5 000,00 zł 

32. 
Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Obiektów Oświatowych  

i Infrastruktury społecznej na terenie Osiedla Strzyżowska 
1 500,00 zł 

33. 
Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Obiektów Oświatowych  

i Infrastruktury społecznej na terenie Osiedla Strzyżowska 
2 500,00 zł 

34. 
Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Obiektów Oświatowych  

i Infrastruktury społecznej na terenie Osiedla Strzyżowska 
2 500,00 zł 

35. Stowarzyszenie Ars Vivendi na Rzecz Rozwoju ZS Unicef 4 500,00 zł 

36. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury „Staroniwa” 4 000,00 zł 

37. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury „Staroniwa” 17 000,00 zł 

38. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury „Staroniwa” 5 000,00 zł 

39. Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Zalesie 5 000,00 zł 

40. UKS „Ignaś” 10 760,00 zł 

41. SKS „Piast 25” 5 000,00 zł 

42. TPD Podkarpacki Oddział Regionalny 5 000,00 zł 

43. Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” 15 000,00 zł 

44. UKS „Akademia Judo Rzeszów” 5 000,00 zł 

45. UKS „Chow Gar Kung Fu” 15 000,00 zł 

46. UKS „Foxball” 9 999,97 zł 

47. UKS „Slalom” 15 000,00 zł 

48. UKS - TKKF „Siódemka” 20 000,00 zł 

49. UKS „Juvenia” 35 000,00 zł 

50. UKS „Szóstka” 19 869,25 zł 

51. UKS TKKF „Jubilat” 18 000,00 zł 

52. ZKS „Stal” Rzeszów sekcja zapaśnicza 40 000,00 zł 

53. ZKS „Stal” Rzeszów 18 000,00 zł 

54. ZKS „Stal” Rzeszów sekcja akrobatyki sportowej 62 000,00 zł 

55. ZKS „Stal” Rzeszów 19 000,00 zł 

56. ZKS „Stal” Rzeszów sekcja piłki nożnej 91 000,00 zł 
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L.p. Nazwa podmiotu Kwota dotacji 

57. AZS KU Politechniki Rzeszowskiej 9 000,00 zł 

58. Rzeszowski Klub Sportów Walki „System” 13 000,00 zł 

59. 
Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 

„Titum” 
8 000,00 zł 

60. Koszykarski Klub Środowiskowy AZS w Rzeszowie 10 000,00 zł 

61. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Chrystusa Króla 7 000,00 zł 

62. UKS „Pogoń” 5 000,00 zł 

63. Dziecięca Akademia Futbolu 2 580,00 zł 

 

2) Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

     problemów alkoholowych oraz przemocy adresowane do dzieci i młodzieży      –    25 000 zł 
 

L.p. Nazwa podmiotu Kwota dotacji 

1. Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Chrystusa Króla 4 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie „Pomoc” 8 000,00 zł 

3. Stowarzyszenie „Pomoc” 3 000,00 zł 

4. Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa 10 000,00 zł 

 

3) Programy edukacyjne oraz szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień           –    5 369,40 zł 
 

L.p. Nazwa podmiotu Kwota dotacji 

1. 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie świadczące pomoc osobom 

poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych „Trzeźwy kierowca” 

 

1 680,00 zł 

2. Stowarzyszenie „Pomoc” 3 000,00 zł 

3. Fundacja „Nowe Życie” 689,40 zł 

 

4) Wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez 

       organizację integracyjnych imprez sportowo – turystyczno – rekreacyjnych  i kulturalno – 

       rozrywkowych                                                                                                    –    20 000 zł 
 

L.p. Nazwa podmiotu Kwota dotacji 

1. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Rzeszowie 1 500,00 zł 

2. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwoju „Bruno” 2 000,00 zł 

3. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową 2 000,00 zł 

4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkół Specjalnych „Ars Vivendi” 2 500,00 zł 

5. Stowarzyszenie „Równe Szanse” 1 000,00 zł 

6. UKS „Szóstka” 11 000,00 zł 

 

5) Pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom                                                 –    18 984,35 zł 
 

L.p. Nazwa podmiotu Kwota dotacji 

1. Fundacja „Nowe Życie” 2 303,91 zł 

2. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Akta” 15 000,00 zł 

3. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Akta” 1 680,44 zł 

 

 Po pomniejszeniu zwróconych środków o kwotę niewykorzystanej dotacji wymienionym  

podmiotom przekazano ogółem 1 115 562,97 zł. 
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2. Dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie na program 

   „Profilaktyka choroby alkoholowej, uzależnienia narkotykami i nałogu nikotyny dzieci  

   i młodzieży wieku szkolnego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla 

   zdrowia psychicznego” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

   Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 
 

      I moduł programu pn.: „Profilaktyka uzależnień – wpływ uzależnień na zdrowie człowieka” 

adresowany był do uczniów klas III i VI szkół podstawowych, klas III w szkołach gimnazjalnych, 

uczniów kończących szkołę w szkołach ponadgimnazjalnych oraz uczniów, u których zachodzi 

przypuszczenie o stosowanie używek.  Został on zrealizowany w okresie od 4 stycznia 2012 r. 

do 11 czerwca 2012 r. w 57 szkołach publicznych i objęto nim 9 274 uczniów z 371 klas. 

     II moduł programu pn.: „Profilaktyka zdrowia psychicznego” realizowany był w 57 

szkołach, w terminie od 4 października 2012 r. do 14 grudnia 2012 r. i skierowany został do  

7 049 uczniów klas V szkół podstawowych, klas II w gimnazjach oraz uczniów klas 

przedostatnich w szkołach ponadgimnazjalnych.  

     Na realizację programu wydatkowano kwotę 298 958,70 zł. 
 

 Ogółem w 2012 roku przekazano na realizację powyższych zadań środki finansowe  

w wysokości 2 457 632,49 zł 

w tym: 

rozdział 85 153   –         20 000,00 zł 

rozdział 85 154   –    2 437 632,49 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


