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Rzeszów, 12 lutego 2010 r. 

 

 

ZD.IV. 0210/1/10 

 

Sprawozdanie z realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych  

w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w roku 2009 r. 

 

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

I. Dotacje 
 

Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane 

do dzieci i młodzieży – 15 000 zł 
 

L.p. Nazwa podmiotu Kwota dotacji 

1. Stowarzyszenie „Pomoc” 15 000 zł 
 
 

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

I. Programy profilaktyczne 
 

1. Szkolne programy profilaktyczne uwzględniające organizację pozalekcyjnych 

    zajęć sportowych oraz zajęć korekcyjno - kompensacyjnych 
 

 W 2009 roku w okresie od 5 stycznia do 7 listopada szkolne programy  

profilaktyczne, uwzględniające organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych 

były realizowane przez 56 szkół, w tym 21 szkół podstawowych, 10 gimnazjów 

oraz 25 szkół ponadgimnazjalnych (licea oraz zespoły szkół). Liczba dzieci  

i młodzieży uczestniczących w programach nie była stała, grupy miały charakter 

otwarty. Zajęcia sportowe cieszyły się dużym zainteresowaniem, w minionym 

roku uczestniczyło w nich systematycznie ponad 6 tysięcy dzieci i młodzieży.  

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Rzeszowie we współpracy  

z współorganizatorami i rzeszowskimi szkołami był realizatorem programu 

„Współzawodnictwo sportowe w ramach Miejskich Igrzysk zmniejszeniem 

uzależnień młodzieży”. W ramach tego programu rywalizowało w zawodach 

sportowych ponad 11 tysięcy  uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych. Rozgrywki organizowano w dyscyplinach: koszykówka, 

piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, unihokej, tenis stołowy, badminton 

oraz zawody lekkoatletyczne. 

Ogółem zrealizowano 20 693,5 godziny na kwotę 434 249,76 zł.   

Głównym celem programów było promowanie zdrowego stylu życia 

wolnego od nałogów poprzez rozwijanie zainteresowań sportowych i rekreacyjnych 
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oraz kształtowanie przyzwyczajeń i nawyków aktywnego i kulturalnego 

wypoczynku.  

Z budżetu Miasta Rzeszowa zostały również przekazane środki finansowe 

w wysokości 220 428 zł  na zakup drobnego sprzętu sportowego, który służył do 

realizacji zajęć sportowych w szkołach i zakup nagród dla dzieci i młodzieży. 

Zabezpieczono również środki na transport, zakwaterowanie i ubezpieczenie 

uczestników zawodów, wynajem hali sportowej oraz stadionu 14 250 zł. 

W ramach szkolnych programów profilaktyki p/alk w okresie od 5 stycznia 

do 20 listopada 2009 r. realizowano również zajęcia sportowe z elementami 

gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej w klasach IV i V. Zajęcia realizowane 

były w 20 szkołach podstawowych oraz Zespole Szkół Specjalnych i Zespole 

Szkół Muzycznych Nr 1 i Nr 2. W zajęciach tych uczestniczyło ok. 1 600 uczniów. 

Ogółem zrealizowano 4 822 godziny. Koszt zajęć korekcyjno – kompensacyjnych 

wyniósł 120 479,12 zł. 

 Na realizację w/w programów wraz z zakupem sprzętu sportowego dla 

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

kosztów transportu i wynajmu obiektów sportowych wydatkowano kwotę 

789 406,88 zł. 
 

2. Programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 

     promujące organizację imprez bezalkoholowych realizowane przez Urząd  

    Miasta, Komendę Miejską Policji, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów   

   Alkoholowych i Rady Osiedli  
 

    1) akcje profilaktyczno - edukacyjne organizowane przez Komendę Miejską  

         Policji wspólnie z Wydziałem Zdrowia  i Miejską Komisją Rozwiązywania  

         Problemów Alkoholowych  
 

W dniach 4 - 5 czerwca 2009 r. w hali „Podpromie” - Regionalnego 

Centrum Widowiskowo - Sportowego w Rzeszowie odbyły się „Rzeszowskie 

Dni Sportu”, które składały się  z „VI Edycji Turnieju Piłki Halowej dla 

Młodzieży o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa” i „I Edycji Turnieju Piłki 

Siatkowej dla Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa”.  Turnieje są 

częścią działań ujętych w programie prewencyjnym „Pseudokibic” oraz działań 

profilaktycznych „Kibol to nie kibic”  skierowanych do młodzieży rzeszowskich 

szkół ponadpodstawowych. Ich celem jest ograniczenie zjawisk patologicznych 

występujących podczas imprez sportowych, przy jednoczesnym propagowaniu 

pożądanych form dopingowania. 

W turnieju piłki halowej w rozgrywkach udział wzięło osiem drużyn 

chłopców oraz sześć drużyn dziewczęcych reprezentujących rzeszowskie 

gimnazja. Turnieje rozgrywane były w dwóch etapach, w dniu 4 czerwca odbyły 

się eliminacje, a 5 czerwca rozegrane zostały mecze półfinałowe i finałowe. 

Zwycięzcą turnieju piłki halowej została drużyna z Gimnazjum Nr 3, 

drugie miejsce zajęła drużyna Gimnazjum Nr 2, natomiast miejsce trzecie 
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(równorzędne) zajęły drużyny z Gimnazjum Nr 7 oraz z Gimnazjum Nr 5. 

Zawodnicy zwycięskich drużyn otrzymali nagrody rzeczowe. 

W turnieju piłki siatkowej zwyciężyła drużyna dziewcząt z Gimnazjum 

Nr 9, miejsce drugie zajęła drużyna Gimnazjum Nr 8, trzecie miejsce  

(równorzędne) zajęły drużyny z Gimnazjum Nr 7 i z Gimnazjum Nr 12.  

Zawodniczki zwycięskich drużyn uhonorowano  nagrodami rzeczowymi.   

Dla zwycięskich drużyn ufundowano pamiątkowe puchary natomiast 

wszystkie drużyny uczestniczące w turniejach otrzymały dyplomy.  

Przedstawiciele rzeszowskich klubów sportowych „ZKS STAL” Rzeszów 

oraz „CWKS Resovia” ufundowali puchar „Fire Play” drużynie, która w czasie 

rozgrywek popełniła najmniej fauli. Młodzież z gimnazjum Zespołu Szkół 

Plastycznych otrzymała  puchar z rąk Prezesów powyższych klubów.  

Uczestników turnieju objęto ubezpieczeniem a dla zwycięzców ufundowano 

atrakcyjne nagrody.  

Koszt zakupu nagród i ubezpieczenia imprezy wyniósł  6 624,50 zł. 
 

 Uczniów klas III szkół podstawowych z terenu miasta Rzeszowa objęto 

akcją profilaktyczną „Policja … nie tylko dzieciom”, której celem było 

promowanie bezpiecznych zachowań oraz wykształcenie umiejętności radzenia 

sobie w sytuacjach zagrożeń. Do procesu edukacji wiktymologicznej dzieci zostali 

włączeni również rodzice. Łącznie akcją objęto 1 100 uczniów z 16 szkół 

podstawowych. 

 Koszt zakupu broszurek edukacyjnych wyniósł 3 850 zł. 
 

 Adresatami akcji „Bezpieczna droga do szkoły” były dzieci w wieku 7 lat 

– uczniowie klas I szkół podstawowych. Jej celem było kształtowanie 

właściwych zachowań dzieci w zakresie ruchu drogowego. Akcją objęto 1 100 

uczniów z 17 szkół, którzy zostali wyposażeni w elementy odblaskowe.   

Łączny koszt zakupu zawieszek odblaskowych – 2 066,68 zł. 
 

Uczniowie klas II z 9 szkół podstawowych objęci zostali działaniami 

profilaktycznymi – „Moje bezpieczne wakacje nad wodą”, promującymi 

bezpieczne formy spędzania czasu wolnego nad wodą, pod opieką osób 

dorosłych.  

Koszt zakupu 500 sztuk broszurek wyniósł 1 600 zł.  
 

Działania profilaktyczne „Jestem widoczny – Jestem bezpieczny” 

skierowane zostały do 470 uczniów klas IV szkół podstawowych. Miały one na 

celu edukowanie dzieci z zakresu ruchu drogowego, poprzez kształtowanie 

właściwych zachowań w zakresie poruszania się osób pieszych oraz 

rowerzystów po drogach publicznych. Uczestnicy działań wyposażeni zostali  

w elementy odblaskowe (kołnierze odblaskowe oraz naklejki odblaskowe na 

rower). 

Koszt zakupu zestawu naklejek odblaskowych i kołnierzy odblaskowych 

wyniósł 4 357,84 zł. 
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Dzieci i młodzież rzeszowskich szkół w wieku od 9 – 15 lat uczestniczyły 

w konkursie plastycznym „Bezpieczne wakacje”. Tematyka prac konkursowych 

była rozległa i obejmowała m.in. bezpieczny pobyt w górach, nad morzem,  

w lesie, bezpieczną szkołę, zagrożenia używkami (papierosy, alkohol, 

narkotyki). Nadesłano 281 prac, które oceniono w 3 kategoriach wiekowych. 

Laureatom konkursu wręczono nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. 

Koszt zakupu nagród i dyplomów – 813,55 zł. 
 

 Kontynuowano również akcję informacyjno – edukacyjną „Kibol to nie 

kibic” skierowaną do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich oraz ich 

rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia ze strony nieformalnych 

grup pseudokibiców. Akcją objęto 600 uczniów  z 3 wytypowanych szkół.  
  

Ogółem wydatkowano kwotę 19 312,57 zł. 
 

    2) dofinansowanie szkół i przedszkoli realizujących wspólnie z Radami 

         Osiedla programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów  

         alkoholowych – promujące organizację imprez bezalkoholowych 
 

 W ramach programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych – promujących organizację imprez bezalkoholowych na terenie 

rzeszowskich osiedli, złożyło wnioski 25 Rad Osiedli. Imprezy o charakterze 

kulturalno – rozrywkowym i sportowo – rekreacyjnym z udziałem dzieci, 

młodzieży i rodziców realizowane były w ramach ścisłej współpracy Rad 

Osiedli i placówek oświatowo – wychowawczych funkcjonujących na danym 

osiedlu (szkoła, przedszkole, Osiedlowy Dom Kultury).  Udział w imprezach 

brały dzieci i młodzież z 40 placówek oświatowo – wychowawczych (30 szkół  

i 10 przedszkoli), jak również objęte opieką w 9  Domach Kultury oraz ich 4 filiach.  

Celem programów była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży 

aktywnego spędzania czasu wolnego, bez używania alkoholu, wzajemne 

poznanie się oraz tworzenie atmosfery sprzyjającej wspólnej bezalkoholowej 

zabawie.  

 Na realizację w/w programów przekazano kwotę 174 953 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 o działalności pożytku publicznego  

  i wolontariacie). 
 

 W ramach środków zaplanowanych w budżecie Miasta na dotacje celowe 

przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 
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ochrony zdrowia. Wysokość środków przekazanych na realizację poszczególnych 

zadań: 
 

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

zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy 

spędzania czasu wolnego – 770 000 zł 
 

L.p. Nazwa podmiotu Kwota dotacji  

1.  Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego 29 750 zł 

2.  Klub Sportowy „Korona” Rzeszów 15 000 zł 

3.  Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” 10 000 zł 

4.  Akademicki Klub Sportowy „Resovia” 20 700 zł 

5.  Rzeszowski Klub Taekwon – Do 2 000 zł 

6.  Parafialny Klub Sportowy „Calasanz” 12 000 zł 

7.  Klub Sportowy „Junak” Rzeszów 10 000 zł 

8.  Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego  

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

13 000 zł 

9.  Akademia Karate Tradycyjnego 15 000 zł 

10.  AZS UR Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej 20 000 zł 

11.  Szkolny Klub Sportowy „Piast 25” 3 000 zł 

12.  Uczniowski Klub Sportowy „Fox Ball” 3 500 zł 

13.  Uczniowski Klub Sportowy „Slalom” 7 000 zł 

14.  Międzyszkolny Klub Sportowy V LO 6 000 zł 

15.  Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń” 3 000 zł 

16.  Uczniowski Klub Sportowy TKKF „Siódemka” 8 000 zł 

17.  Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu Dzieci” 3 000 zł 

18.  Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” 31 350 zł 

19.  Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci   

i Młodzieży „Titum” 

7 250 zł 

20.  Ludowy Klub Sportowy „Zimowit” 20 000 zł 

21.  Klub Sportowy „Polonia Rzeszów” 3 400 zł 

22.  Policyjne Towarzystwo Sportowe „Walter” 25 000 zł 

23.  Rzeszowski Klub Sportów Walki „System” 7 000 zł 

24.  Rzeszowski Klub Sportów Walki  6 000 zł 

25.  Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury „Staroniwa” 10 000 zł 

26.  Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów 15 000 zł 

27.  Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów” 20 000 zł 

28.  Zakładowy Klub Sportowy „Stal” Rzeszów 231 000 zł 

29.  Klub Sportowy „Przybyszówka” 17 000 zł 

30.  MKS Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 10 000 zł 

31.  Rzeszowski Klub Oyama Karate 4 200 zł 

32.  Rzeszowski Klub Tenisowy ABC 1 400 zł 
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L.p. Nazwa podmiotu Kwota dotacji  

33.  Podkarpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe NSZZ 

„Solidarność” Solidarność w Rzeszowie 

1 500 zł 

34.  Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej 6 000 zł 

35.  Stowarzyszenie „Przedszkola Przyszłości” 8 100 zł 

36.  Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny „Szczęśliwy Dom” 7 190 zł 

37.  Rzeszowski Klub Kajakowy „RzKK” 6 100 zł 

38.  Stowarzyszenie Sztuk Walki 10 000 zł 

39.  Szkolny Klub Sportowy „Ignaś” 3 500 zł 

40.  Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Chrystusa Króla 5 000 zł 

41.  Rzeszowski Klub Badmintona 4 680 zł 

42.  CWKS „Resovia” - lekka atletyka 45 000 zł 

43.  CWKS „Resovia” 18 000 zł 

44.  CWKS „Resovia” – kolarstwo 18 000 zł 

45.  CWKS „Resovia” – piłka nożna 44 380 zł 

46.  UKS „Chow Gar Kung Fu” 3 000 zł 
 

2. Programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień –  

    15 000 zł 
 

L.p. Nazwa podmiotu Kwota dotacji  

1. Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie 6 000 zł 

2. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej 4 000 zł 

3. Stowarzyszenie „Pomoc” 2 800 zł 

4. Fundacja „Nowe Zycie” 2 200 zł 
 

3. Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki  

       i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy adresowane  

       do dzieci i młodzieży – 24 160 zł 
 

L.p. Nazwa podmiotu Kwota dotacji 

1. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Chrystusa Króla 5 460 zł 

2. Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa 12 000 zł 

3. Stowarzyszenie „Pomoc” 6 700 zł 
 

4. Wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną  

      poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo – turystyczno –  

      rekreacyjnych i kulturalno – rozrywkowych – 10 000 zł 
 

L.p. Nazwa podmiotu Kwota dotacji  

1. Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Rest – Gest” 1 930 zł 

2. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Ruchową 2 700 zł 

3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju ZSS im. Unicev „Ars Vivendi” 4 100 zł 

4. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 1 270 zł 
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5. Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom – 4 000 zł 
 

L.p. Nazwa podmiotu Kwota dotacji 

1. Fundacja „Nowe Życie” 4 000 zł 
 

Ogółem w/w podmiotom przekazano kwotę 823 160 zł. 
 

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” w ramach Miejskiego 

   Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

  Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy. 
 

Program adresowany był do uczniów klas III i VI szkół podstawowych, 

klas III gimnazjalnych i uczniów kończących szkołę ponadgimnazjalną z terenu 

miasta Rzeszowa. Miał na celu dostarczenie informacji na temat szkodliwości 

palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków oraz o zagrożeniach 

wynikających z choroby alkoholowej i narkomanii, a także promocję zdrowego 

trybu życia. Jego realizatorem był Dział Higieny Szkolnej SP ZOZ Nr 1  

w Rzeszowie. Program zrealizowano w 59 szkołach, w tym 23 szkołach 

podstawowych, 12 gimnazjach, 4 liceach ogólnokształcących oraz 20 zespołach 

szkół i objęto nim 9 990 uczniów z 387 klas. 

Na realizację programu wydatkowano kwotę 300 000 zł. 
 

 Ogółem w 2009 r. przekazano na realizację powyższych zadań środki 

finansowe w wysokości 2 121 832,45 zł   

w tym: 

rozdział 85 153 –         15 000,00 zł 

rozdział 85 154 –   2 106 832,45 zł 

 

 

 


