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Rzeszów, 21 stycznia 2009 r. 

 

 

ZD.IV. 0210/1/09 

 

Sprawozdanie z realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych  

w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w roku 2008 r. 

 

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

I. Dotacje 
 

Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane 

do dzieci i młodzieży – 20 000 zł 
 

L.p. Nazwa podmiotu Kwota dotacji 

1. Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa 10 000 zł 

2. Stowarzyszenie „Pomoc” 8 000 zł 

3. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej 

Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego 
1 000 zł 

4. Fundacja Pomocy Młodzieży „Wzrastanie” 1 000 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 2008 roku w okresie od 2 stycznia do 15 listopada szkolne programy  

w zakresie profilaktyki p/alk uwzględniające organizację czasu wolnego  

i pozalekcyjnych zajęć sportowych były realizowane przez 55 szkół, w tym 20 

szkół podstawowych, 10 gimnazjów oraz 25 szkół ponadgimnazjalnych (licea 

oraz zespoły szkół).   

Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych we współpracy  

z współorganizatorami i rzeszowskimi szkołami był realizatorem programu 

„Współzawodnictwo sportowe w ramach Miejskich Igrzysk zmniejszeniem 

uzależnień młodzieży”. W ramach tego programu w zawodach rywalizowało   

12 tysięcy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Ogółem zrealizowano 23 281,5 godziny na kwotę 487 896,18 zł przy 

założeniu, że koszt 1 godziny wynosił będzie 21 zł brutto.    

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. 

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, efektem tego było uczestnictwo dzieci  

i młodzieży niejednokrotnie w kilku zajęciach. Systematycznie w pozalekcyjnych 

zajęciach sportowych uczestniczyło około 6 tysięcy dzieci i młodzieży. 

Z budżetu Miasta Rzeszowa zostały również przekazane środki finansowe 

na zakup drobnego sprzętu sportowego, który służył do realizacji zajęć sportowych 

w szkołach. Koszt zakupu sprzętu wyniósł 210 600 zł. 

W ramach szkolnych programów profilaktyki p/alk w okresie od 1 marca 

do 30 listopada 2008 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. 1 558 uczniów. 

Ogółem zrealizowano 4 212 godzin. Koszt zajęć korekcyjno – kompensacyjnych 

wyniósł 105 190, 71 zł. 

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

szkół i nagród dla uczestników zajęć, zawodów i turniejów wydatkowano kwotę 

803 686, 89 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 - prewencyjne organizowane przez Komendę Miejską  

         Policji wspólnie z Wydziałem Zdrowia  i Miejską Komisją Rozwiązywania  

         Problemów Alkoholowych  
 

 W dniach 28 – 29 maja 2008 roku w hali Regionalnego Centrum 

Widowiskowo – Sportowego w Rzeszowie odbyła się „V Edycja Turnieju Piłki 

Halowej dla Młodzieży o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa”. Turniej był 

częścią programu prewencyjnego i akcji profilaktycznej „Kibol to nie kibic”, 

skierowanej do młodzieży rzeszowskich szkół ponadpodstawowych. 

W rozgrywkach udział wzięło dwanaście drużyn piłkarskich reprezentujących 

gimnazja rzeszowskie. Turniej rozgrywany był w dwóch etapach, eliminacje 

oraz mecze półfinałowe i finałowe. Zwycięzcą turnieju została drużyna  

z Gimnazjum Nr 11, miejsce drugie wywalczyła drużyna z Gimnazjum Nr 3, 

miejsce trzecie i czwarte zajęły odpowiednio drużyny z gimnazjum Nr 7  

i Gimnazjum Nr 9. W trakcie turnieju występował również szkolny zespół 

taneczny. Rozgrywki w ramach turnieju obserwowała licznie przybyła młodzież 

z rzeszowskich szkół gimnazjalnych. Ważnym akcentem turnieju było wręczenie 

pucharu „Fire Play”, który został ufundowany przez rzeszowskie kluby sportowe 

„ZKS Stal” Rzeszów i CWKS Resovia. Puchar został wręczony przez 

przedstawicieli klubów sportowych drużynie, która w czasie rozgrywek 

popełniła najmniej fauli. Puchar otrzymała drużyna z Gimnazjum Nr 12. 
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Uczestników turnieju objęto ubezpieczeniem a dla zwycięzców ufundowano 

atrakcyjne nagrody.  

Koszt zakupu nagród i ubezpieczenia imprezy wyniósł 4 039, 11 zł. 

 Uczniów klas III szkół podstawowych z terenu miasta Rzeszowa objęto 

akcją prewencyjną „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 1 181 uczniów z 18 szkół 

podstawowych oraz 60 dzieci z przedszkola. Koszt zakupu broszurek 

edukacyjnych wyniósł 4 456,20 zł. 

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

- klas I szkół podstawowych. Jej celem było kształtowanie właściwych 

zachowań dzieci w zakresie ruchu drogowego. Akcją objęto 1 056 uczniów  

z 15 szkół, którzy zostali wyposażeni w elementy odblaskowe.   

Łączny koszt zakupu zawieszek odblaskowych – 1 152,90 zł. 

 Kontynuowano również akcję prewencyjno – 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 młodzież z 8 wytypowanych szkół. Dla 

potrzeb akcji wydrukowano materiały edukacyjne przeznaczone dla młodzieży  

i rodziców. Koszt druku materiałów wyniósł 341,60 zł. 

 Ogółem wydatkowano kwotę 9 989,81 zł. 

 

    2) udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy 

          Umysł” 
 

 Jednym z najważniejszych celów kampanii jest promowanie konstruktywnych 

postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań 

prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, 

zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. 

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” jest projektem długofalowym, którego istotą 

jest współpraca z samorządami lokalnymi w całym kraju. W związku z powyższym 

zakupiono pakiet materiałów edukacyjnych w postaci różnorodnych kolorowych  

i atrakcyjnych wydawnictw adresowanych do dzieci i młodzieży, rodziców oraz 

nauczycieli. Materiały te zostały przekazane do szkół na terenie miasta Rzeszowa. 

 Wydatkowano kwotę 2 440 zł. 

 

    3) 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 
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rzeszowskich osiedli, złożyło wnioski 24 Rady 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 44 placówek oświatowo – wychowawczych (33 szkoły  

i 11 przedszkoli), jak również objęte opieką w 8  Domach Kultury.  

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 177 787 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 

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 – 750 000 zł 
 

L.p. Nazwa podmiotu Kwota dotacji  

1.  Uczniowska Gildia Miłośników Historii „Homo Viator” 10 000 zł 

2.  Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” 14 000 zł 

3.  Parafialny Klub Sportowy „Calasanz” 20 000 zł 

4.  Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń” 7 000 zł 

5.  Ludowy Klub Sportowy „Zimowit” 19 000 zł 

6.  Fundacja Pomocy Młodzieży „Wzrastanie” 31 350 zł 

7.  Katolicki Klub Sportowy „Alpin” 10 000 zł 

8.  CWKS Resovia 20 000 zł 

9.  Zakładowy Klub Sportowy „Stal” Rzeszów 217 230 zł 

10.  Klub Sportowy „Polonia Rzeszów” 6 000 zł 

11.  Międzyszkolny Klub Sportowy V LO 5 000 zł 

12.  Uczniowski Klub Sportowy – TKKF „Siódemka” 13 000 zł 

13.  Klub Sportowy „Elektrociepłownia” 30 350 zł 
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L.p. Nazwa podmiotu Kwota dotacji  

14.  Akademia Karate Tradycyjnego 18 000 zł 

15.  AZS UR Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej 21 300 zł 

16.  Rzeszowski Klub Sportów Walki  4 000 zł 

17.  Policyjne Towarzystwo Sportowe „Walter” 25 000 zł 

18.  Klub Pływacki „Sokół” 15 000 zł 

19.  Akademicki Klub Sportowy „Resovia” 22 000 zł 

20.  Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 11 000 zł 

21.  CWKS „Resovia” – sekcja kolarska 20 020 zł 

22.  CWKS „Resovia” – sekcja lekkoatletyczna 54 400 zł 

23.  Szkolny Klub Sportowy „Piast 25” 7 200 zł 

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

25.  Uczniowski Klub Sportowy „Fox Ball” 4 300 zł 

26.  Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury „Staroniwa” 8 000 zł 

27.  Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej 

Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego 
9 000 zł 

28.  Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego 29 200 zł 

29.  Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego  

Uniwersytetu Rzeszowskiego 
16 000 zł 

30.  Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów” 15 000 zł 

31.  Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci   

i Młodzieży „Titum” 
6 250 zł 

32.  Uczniowski Klub Sportowy „Slalom” 18 400 zł 

33.  Uczniowski Klub Sportowy „Set” 4 000 zł 

34.  Rzeszowski Klub Taekwon – Do 5 000 zł 

35.  Fundacja „Nowe Życie” 4 000 zł 

36.  Rzeszowski Klub Sportów Walki „System” 6 000 zł 

37.  Parafia Chrystusa Króla 1 000 zł 

38.  Klub Sportowy „Junak” 10 000 zł 

39.  Klub Sportowy „Korona” Rzeszów 10 000 zł 

 

2. Programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień –  

    30 000 zł 

 

L.p. Nazwa podmiotu Kwota dotacji  

1. Stowarzyszenie Inicjatyw Pedagogicznych „Pomoc” 1 200 zł 

2. Stowarzyszenie „Pomoc” 9 000 zł 

3. Fundacja „Nowe Życie” 1 500 zł 

4. Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego 1 500 zł 

5. Polski Związek Głuchych 1 200 zł 

6. Stowarzyszenie „Karan” Katolicki Ruch Antynarkotyczny 9 500 zł 

7. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 6 100 zł 
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3. Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki  

       i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy adresowane  

       do dzieci i młodzieży – 20 000 zł 

 

L.p. Nazwa podmiotu Kwota dotacji 

1. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji 

Rzeszowskiej 
20 000 zł 

 

4. Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom – 10 000 zł 
 

L.p. Nazwa podmiotu Kwota dotacji 

1. Wolność i Miłość 5 000 zł 

2. Fundacja „Nowe Życie” 5 000 zł 

 

5. Wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną  

      poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo – turystyczno –  

      rekreacyjnych i kulturalno – rozrywkowych – 5 000 zł 

 

L.p. Nazwa podmiotu Kwota dotacji  

1. Rzeszowski klub Sportowy Głuchych „Rest – Gest” 1 200 zł 

2. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 800 zł 

3. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym Koło w Rzeszowie Ośrodek Rehabilitacyjno – 

Edukacyjno – Wychowawczy 
1 500 zł 

4. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością 

Psychoruchową 
1 500 zł 

 

Ogółem w/w podmiotom przekazano kwotę 815 000 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 49 szkołach, w tym 18 szkołach 
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podstawowych, 9 gimnazjach, 4 liceach ogólnokształcących oraz 18 zespołach 

szkół i objęto nim 9 680 uczniów z 363 klas. 

Na realizację programu wydatkowano kwotę 300 000 zł. 

 

 Ogółem w 2008 r. przekazano na realizację powyższych zadań środki 

finansowe w wysokości 2 128 903,70 zł   

w tym: 

rozdział 85 153 –       20 000,00 zł 

rozdział 85 154 – 2 108 903,70 zł 

 

 

 

 


