
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2014 rok 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 
 
 

Liczba rzeszowskich organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń, fundacji, stowarzyszeń kultury 
fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, organizacji kościelnych) to około 1 400 podmiotów. 
Wśród nich znajdują się zarówno organizacje prężnie działające, skutecznie aplikujące o środki finansowe 
będące w dyspozycji organów administracji publicznej szczebla centralnego oraz instytucji 
międzynarodowych, podmioty, których aktywność jest ściśle uzależniona od wsparcia lokalnych sponsorów 
oraz władz wojewódzkich i samorządowych a wreszcie organizacje całkowicie nieaktywne, których działalność 
została tymczasowo lub trwale wstrzymana. 

Dzięki informacjom udostępnionym przez Rzeszowskie Centrum Organizacji Pozarządowych można 
stosunkowo precyzyjnie określić liczbę aktywnych organizacji pozarządowych. W bazie prowadzonej 
przez RCOP zarejestrowano dotychczas 501 podmiotów, w tym: 325 stowarzyszenia, 42 fundacje, 
35 stowarzyszeń kultury fizycznej, 11 klubów sportowych, 4 organizacje kościelne,1 spółdzielnia socjalna, 
52 jednostki terenowe bez osobowości prawnej, 10 jednostek terenowych z osobowością prawną, 4 inne 
osoby prawne będące organizacją pożytku publicznego, 2 rolnicze zrzeszenia branżowe, 1 cech 
rzemieślniczy, 5 związków stowarzyszeń, 1 związek pracowników oraz 8 związków sportowych. 

Również Rzeszowskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaznacza, że w rejestrach (m.in. Krajowy 
Rejestr Sądowy, Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej) jest znacznie większa liczba podmiotów. W bazie 
danych umieszczono wyłącznie organizacje, których aktywność udało się potwierdzić. 

 
Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, współpraca Miasta Rzeszowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 zaplanowana 
została w uchwalonym przez Radę Miasta Rzeszowa „Programie współpracy Miasta Rzeszowa na 2014 rok 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 

Uchwała określająca treść Programu była, jak co roku, wynikiem wspólnej pracy wydziałów 
merytorycznych Urzędu Miasta oraz została poddana konsultacjom, przeprowadzonym w trybie określonym 
uchwałą Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

W Programie przyjęto 11 priorytetowych obszarów współpracy, tj.: 
1) profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym - przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie 

narkomanii; 
2) pomoc społeczna; 
3) wspieranie osób niepełnosprawnych; 
4) ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia; 
5) upowszechnianie turystyki; 
6) wspieranie kultury, zabytków i opieka nad zabytkami; 
7) ochrona zwierząt, ochrona środowiska i przyrody; 
8) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
9) ochrona praw konsumentów; 
10) współpraca i działalność na rzecz organizacji; 
11) wspieranie reintegracji społecznej i zawodowej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym. 
 
 
 



W Programie określono następujące mierniki efektywności jego realizacji: 
1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert;  
2) liczby ofert, które wpłynęły od organizacji; 
3) liczby umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach środków 

finansowych przekazanych organizacjom przez Prezydenta; 
4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych; 
5) liczby beneficjentów działań zrealizowanych przez organizacje. 

W trakcie 2014 roku Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił 16 otwartych konkursów ofert na realizację 
zadań publicznych, w tym 13 konkursów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
oraz 3 konkursy w trybie określonym uchwałą Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów. 

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły łącznie 403 oferty, w tym 251 ofert w trybie 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 152 oferty w odpowiedzi na konkursy 
dotyczące finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów. 

Prezydent Miasta Rzeszowa zawarł 298 umów o dotacje, których celem było wsparcie 183 zadań 
publicznych, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kwotę 
5 410 087,00 zł oraz 115 zadań z zakresu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów 
na kwotę 2 120 000,00 zł 

Wśród umów o wsparcie realizacji zadań publicznych znalazło się 15 kontraktów o wartości 
70 770,00 zł, zawartych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
czyli tzw. „małych dotacji”. W tym przypadku kwota przekazanych środków nie może przekroczyć 10 000,00 zł, 
zaś okres realizacji zadania to nie więcej, niż 90 dni. 

W roku   ogólna kwota dotacji, udzielonych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz uchwały LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów, 
wyniosła 7 530 087,00 zł. 

Bezpośrednimi adresatami zadań publicznych było niemal 85 000 mieszkańców Rzeszowa, przy czym 
liczbę tą należy powiększyć o 350 000 osób – potencjalnych odbiorców zadań związanych z finansowaniem 
przez Gminę Miasto Rzeszów działań organizacji pozarządowych, związanych z rozwojem sportu. 

 
Zakres współpracy finansowej z podziałem na wydziały i jednostki organizacyjne: 
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1.  
Liczba 

konkursów 
5 7 1 1 2 16 

2.  Liczba ofert 221 47 131 2 2 403 

3.  Liczba umów 155 39 103 1 0 298 

4.  
Wysokość 
środków 

2 588 120,00 zł 3 140 450,00 zł 1 239 750,00 zł 28 000,00 zł 533 767,00 zł1) 7 530 087,00 zł 

5.  
Liczba 

beneficjentów 
zadań 

71 000 3 000 10 841 
ogół 

mieszkańców 
ogół 

mieszkańców 
84 841 

1) kontynuacja umowy wieloletniej 



Współpracę finansową Gminy Miasto Rzeszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, jak również szeroko rozumianymi podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów 
publicznych uzupełniają niżej wymienione wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa, dokonane w 2014 r.: 

 wpłata na rzecz Izb Rolniczych – 17 843,62 zł; 

 dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej – 
68 715,00 zł; 

 dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Biała na prace wykończeniowe remizy strażackiej – 41 000,00 zł; 

 dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Dębina na wykonanie ocieplenia i elewacji remizy strażackiej –
50 000,00 zł; 

 dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Biała na zakup wyposażenia – 4 997,17 zł; 

 dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Budziwój na zakup wyposażenia – 9 000,00 zł; 

 dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Dębina na zakup wyposażenia – 5 000,00 zł; 

 dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Drabinianka na zakup wyposażenia – 3 000,00 zł; 

 dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Przybyszówka na zakup wyposażenia – 5 994,68 zł; 

 dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Słocina na zakup wyposażenia – 4 967,85 zł; 

 dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Wilkowyja na zakup wyposażenia – 9 000,00 zł; 

 dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Zalesie na zakup wyposażenia – 5 000,00 zł; 

 dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Załęże na zakup wyposażenia – 3 000,00 zł; 

 dotacja celowa dla Diecezji Rzeszowskiej na konserwację zabytków w Muzeum Diecezjalnym 
w wysokości 20 000,00 zł. 
Zgodnie z informacjami zawartymi w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Rzeszowa 

za 2014 r.” – Tabela Nr 17 „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych”, kwota 
dotacji udzielonych w ubiegłym roku podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 
to 8 322 407,27 zł. 
 

Bardzo ważną formą współpracy – z punktu widzenia organizacji pozarządowych – jest ustalanie 
preferencyjnych stawek czynszu wynajmu lokali i obiektów dla organizacji prowadzących działalność pożytku 
publicznego, ważną z punktu widzenia interesu społecznego mieszkańców. 

Zgodnie z informacją Biura Gospodarki Mieniem, w 2014 roku preferencyjne stawki czynszu najmu 
zastosowano wobec 37 organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym: 30 stowarzyszeniom, 2 fundacjom, 1 organizacji 
kościelnej oraz 3 pozostałym. 

Powierzchnia lokali komunalnych, wynajmowanych na preferencyjnych warunkach organizacjom 
pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, wyniosła 4 334 m2. 

 
Współpraca Gminy Miasto Rzeszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przybierała w roku ubiegłym 
również charakter pozafinansowy. 

Wśród najczęściej powtarzających się form współpracy pozafinansowej należy wymienić 
w szczególności: 

1) przekazywanie informacji o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, ogłaszanych 
przez instytucje zewnętrzne; 

2) pomoc w interpretacji przepisów prawa; 
3) pomoc w wypełnianiu wniosków o aplikację środków na realizację określonych zadań; 
4) rekomendowanie działalności organizacji pozarządowych; 
5) włączanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac komisji konkursowych do opiniowania 

ofert realizacji zadań publicznych. 
 



Ponadto, zgodnie z informacjami przekazanymi przez poszczególne Wydziały oraz Jednostki 
organizacyjne podejmowano następujące, specyficzne formy współpracy: 

 Wydział Zdrowia opracował „Program współpracy Miasta Rzeszowa na 2014 rok z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, ponadto obsługiwał pracę Rzeszowskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego. 

 Wydział Pozyskiwania Funduszy zamieszczał na stronie http://www.rzeszow.pl/miasto-
rzeszow/realizowane-projekty/informacje-dla-ngo informacje o konkursach na dofinansowanie 
projektów  organizacji pozarządowych ze środków budżetu państwa i funduszy unijnych, jak również 
świadczył doradztwo i pomoc merytoryczną dla organizacji pozarządowych w zakresie dotyczącym 
możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych (spotkania z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych w siedzibie Urzędu Miasta, kontakt telefoniczny).  

 Wydział Kultury, Sportu i Turystyki przekazywał informacje o planowanych imprezach kulturalnych, 
sportowych i turystycznych, m.in. przesyłano kalendarz imprez z przeprowadzano bezpośrednie 
rozmowy z zainteresowanymi przedstawicielami organizacji pozarządowych. Ponadto zachęcano 
przedstawicieli organizacji pozarządowych do czynnej współpracy z Gminą Miasto Rzeszów w ramach 
organizowanych imprez kulturalnych i sportowych 

 Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej współfinansował wyjazdy na konferencje 
zagraniczne w ramach projektu „ClusterCOOP-Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej 
pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej”, jak również przekazywał szczegółowe informacje 
dotyczące Miasta Rzeszowa, kierunków rozwoju, pól współpracy, itp. oraz prowadził rozmowy 
z zainteresowanymi przedstawicielami organizacji pozarządowych, jak również zachęcał 
przedstawicieli organizacji pozarządowych do czynnej współpracy z Gminą Miasto Rzeszów w ramach 
organizowanych imprez oraz konferencji realizowanych w Gminie Miasto Rzeszów oraz w ramach 
projektu ClusterCOOP. 
Łącznie prowadzono współpracę z 25 organizacjami pozarządowymi, w tym 16 stowarzyszeniami, 
3 fundacjami, 6 stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz związkiem zawodowym. 

 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności współpracował z 9 stowarzyszeniami 
w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności. Wartość 
finansowa tej współpracy wyniosła 355 524,19 zł. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie prowadził stałą współpracę, polegającą 
na bieżącym współdziałaniu i kontaktowaniu się w zależności od pojawiających się potrzeb 
i problemów, jak również podejmował wspólne działania zmierzające do realizacji konkretnych zadań, 
udzielał rekomendacji organizacjom w przypadkach składania ofert w innych miejscach, pomagał 
w interpretacji obowiązujących przepisów prawnych, informował o szkoleniach, konferencjach, 
tematycznych spotkaniach itp., przekazywał informacje o możliwościach uzyskania środków 
finansowych u innych grantodawców, jak również pomagał w uzyskiwaniu lokali na preferencyjnych 
warunkach. 

 Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie kontynuował realizację dwóch umów o współpracy: 
1. W ramach zawartej w dniu 12.07.2012 r. umowy Stowarzyszenie Komitet Społeczny Budowy Pomnika 

ppłk Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie zobowiązało się do wykonania odlewów z brązu pomnika 
oraz popiersi współpracowników ppłk Cieplińskiego natomiast Gmina Miasto Rzeszów zobowiązała się 
do wykonania projektu oraz – na jego podstawie – zrealizowania robót budowlanych. W 2012 r. został 
opracowany projekt. W 2013 r. wykonano część robót budowlanych, natomiast w 2014 r. Gmina Miasto 
Rzeszów zakończyła budowę monumentu. 

2. W lipcu 2012 r. została podpisana umowa współpracy pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Związkiem 
Sybiraków Oddział w Rzeszowie. Zgodnie z umową Związek Sybiraków przekazał Gminie Miastu 
Rzeszów projekt graficzny pomnika oraz środki finansowe w wysokości 30 000 zł, natomiast Gmina 
zobowiązała się wykonać pomnik. W 2013 r. wykonano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie 
na budowę natomiast w 2014 r. Gmina Miasto Rzeszów zakończyła budowę monumentu. 

http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/realizowane-projekty/informacje-dla-ngo
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/realizowane-projekty/informacje-dla-ngo


 Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie prowadził współpracę polegającą na: 
1. Przywróceniu bezpłatnych  i ulgowych przejazdów dla osób ociemniałych (Uchwała Nr LXXI/1315/2014 

Rady Miasta  Rzeszowa z dnia 25 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – 
w sprawie ustanowienia ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 
w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszów). 

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegająca na bezpłatnym przewozie osób z okazji 
wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez te organizacje: 

 12.01.2014 r. – 22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (przewóz wolontariuszy 
WOŚP), 

 07.03.2014 r. – Obchody 95 rocznicy śmierci płk Lisa Kuli  - (przewóz uczniów), 

 01.05.2014 r. – dziesiąta rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, decyzją 
Prezydenta Miasta Rzeszowa, została uczczona jako „DZIEŃ BEZ BILETU”, 

 03.05.2014 r. – PANIAGA (bezpłatny przewóz osób), 

 27.06.2014 r. – Europejski Stadion Kultury (zorganizowanie dodatkowej linii), 

 22.09.2014 r. – Światowy Dzień bez Samochodu (bezpłatny przejazd dla osób 
posiadających, podczas przejazdu autobusami komunikacji miejskiej, ważny dowód 
rejestracyjny samochodu oraz dokument potwierdzający tożsamość właściciela 
lub współwłaściciela rejestrowanego pojazdu). 

 Rzeszowski Dom Kultury w Rzeszowie współpracował z ponad 89 podmiotami i grupami 
nieformalnymi, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym: 15 stowarzyszeniami, 
1 fundacją, 3 stowarzyszeniami kultury fizycznej, 4 organizacjami kościelnymi, 19 grupami 
nieformalnymi oraz 47 innymi podmiotami, nie nastawionymi na osiąganie zysku m.in. organizacjami 
społecznymi, takimi jak Rady Osiedli i Ochotnicze Straże Pożarne (21), zespoły muzyczne, taneczne 
i ludowe (14), Koła Gospodyń (3), wspólnoty mieszkaniowe (4), placówki edukacyjne (4) 
w następujących sferach zadań publicznych: 

 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

 działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

 ochrona i promocja zdrowia; 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 

  wypoczynek dzieci i młodzieży; 

 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

 turystyka i krajoznawstwo; 

 porządek i bezpieczeństwo publiczne; 

 ratownictwo i ochrona ludności. 
Współpraca Rzeszowskiego Domu Kultury  z organizacjami pozarządowymi w 2014 r. polegała na: 

 udzieleniu 77 podmiotom preferencji w stawce czynszu najmu za lokale i obiekty, będące 
własnością Gminy Miasto Rzeszów; 

 finansowaniu wynagrodzeń dla członków zespołów folklorystycznych, śpiewaczych 
oraz tanecznych działających przy RDK; 

 opłacaniu wyjazdów, akredytacji dla zespołów działających przy RDK; 

 wzajemnym informowaniu się o planowanych imprezach, konkursach oraz wydarzeniach; 

 nieodpłatnym udostępnianiu lokali na rzecz 13 podmiotów, prowadzących działalność pożytku 
publicznego, na organizację spotkań związanych z działalnością tych podmiotów, w celu: 

 organizacji zebrań i spotkań członków klubu, 



 prowadzenia treningów tańca ulicznego breakdance, prób zespołów tanecznych 
i muzycznych, 

 organizacji spotkań członków stowarzyszenia. 

 Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie współpracowało z 1 organizacją 
pozarządową (fundacją) w zakresie pomocy merytorycznej w określeniu zadań do projektu 
realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego realizacja pozwoli 
na udostepnienie kolekcji Muzeum Dobranocek osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją wzroku.  

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w ramach współpracy 
z Fundacją PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza zrealizował projekt pn. „Kompleksowe wsparcie 
terapeutyczno-rehabilitacyjne przeciwdziałające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu dzieci 
i młodzieży z Autyzmem”. Przedmiotem projektu był zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy 
dydaktycznych na potrzeby Dziennego Oddziału Terapeutycznego dla Dzieci z Autyzmem 
oraz Poradni Autyzmu Dzieci przy Przychodni Specjalistycznej nr 1 w Rzeszowie. Otrzymana kwota 
dotacji wyniosła 18 893,60 zł. Okres realizacji projektu to 01.04.2014 – 30.06.2014 r. 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień podejmował 
współpracę ze Stowarzyszeniem „Wolność i Miłość” w zakresie ochrony i promocji zdrowia 
oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez przeprowadzenie 2 wykładów 
dla około 80 uczestników „Dni Skupienia” na temat szkodliwości nadużywania alkoholu. 
 
 



Liczba oraz rodzaj organizacji pozarządowych, współdziałających z poszczególnymi Wydziałami i Jednostkami organizacyjnymi Miasta 
(bez względu na rodzaj i formę współpracy): 
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Stowarzyszenie 25 44 19 1 1 16 9 15 30 2 0 0 0 162 

Fundacja 4 2 2 0 1 3 0 1 2 0 1 0 1 17 

Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej 

115 22 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 146 

Stowarzyszenie 
Zwykłe 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Organizacja 
Kościelna 

2 1 5 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 14 

Grupa nieformalna 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 

Inna  0 1 0 0 0 1 0 47 4 0 0 0 0 53 

Łącznie  146 70 26 1 2 26 9 89 37 2 1 1 1 411 

 
Uwaga: Informacje zawarte w kolumnie „Łącznie” nie mają charakteru poznawczego ze względu na prowadzenie przez te same organizacje pozarządowe 
współpracy z różnymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi. 
 
 



Współpraca placówek edukacyjnych z organizacjami pozarządowymi 
 
Wśród podmiotów prowadzących współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie znaczącą grupę stanowią 
placówki edukacyjne. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od dyrektorów tych placówek, 57 zadeklarowało 
utrzymywanie trwałej lub dorywczej współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji swoich celów 
statutowych. W liczbie tej znalazły się przedszkola (15), zespoły szkolno-przedszkolne (4), szkoły podstawowe 
(3), gimnazja (1) oraz licea ogólnokształcące i zespoły szkół (17). Bezpośrednimi adresatami wspólnych 
działań placówek edukacyjnych oraz podmiotów prowadzących działalność zaliczoną do sfery pożytku 
publicznego było ponad 10 000 uczniów, nauczycieli oraz rodziców, jednak beneficjentami aktywności 
inicjowanej przez przedstawicieli środowisk szkolnych byli niemal wszyscy mieszkańcy Rzeszowa. 
Poniżej szczegółowa informacja, sporządzona na podstawie zebranych ankiet. 
 
PRZEDSZKOLA 

 Przedszkole Publiczne Nr 11 w Rzeszowie prowadziło współpracę z 3 organizacjami 
pozarządowymi, w tym: 2 stowarzyszeniem oraz 1 fundacją. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę to edukacja oraz działalność 
na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Raz w tygodniu od stycznia do czerwca nieodpłatnie udostępniano lokal w celu organizacji 
bezpłatnych zajęć logopedycznych. 
Prowadzono bieżącą współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami statutowo 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegającą na wsparciu finansowym na zakup 
zabawek i pomocy dydaktycznych oraz udzielaniu patronatu nad konkursami i przeglądami 
artystycznymi, organizowanymi w Przedszkolu. 
Ze stowarzyszeniami prowadzono współpracę w celu organizacji bezpłatnych zajęć z logopedii 
dla dzieci 5, 6 letnich, pozyskania dofinansowania zakupu stolików i krzesełek oraz organizacji 
przeglądów i konkursów artystycznych. 
Współpraca z fundacją w ramach działalności na rzecz osób niepełnosprawnych polegała 
na zbieraniu zakrętek na rehabilitację, zakup wózka inwalidzkiego oraz zbieraniu środków higieny 
osobistej. 
Ponadto Publiczne Przedszkole Nr 11 w Rzeszowie należy do Stowarzyszenia „Przedszkola 
Przyszłości”. Stowarzyszenia posiada status pożytku publicznego dzięki temu pracownicy, rodzice 
dzieci i inne chętne osoby mogą przeznaczyć 1 % podatku. 
Przedszkole otrzymuje dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, wyposażenia. 
Adresatami działań było 240 osób. 

 Przedszkole Publiczne Nr 15 w Rzeszowie prowadziło współpracę ze Stowarzyszeniem 
„Przedszkola Przyszłości”, polegającą na współorganizowaniu Festiwalu Marynistycznego 
oraz dofinansowaniu zakupu pomocy dydaktycznych do placówki. Ponadto prowadzono 
współpracę z Radą Osiedla 1000-lecia w zakresie realizacji osiedlowego programu z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych promującego organizację imprez 
bezalkoholowych. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę to pomoc rodzinom w trudnej 
sytuacji, organizacja pikników i festynów, jako forma promowania zdrowego trybu życia oraz 
dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych. 
Adresatami działań było 500 osób. 

 Przedszkole Publiczne Nr 16 w Rzeszowie prowadziło współpracę z 1 inną organizacją, tj. Radą 
Osiedla 1000-lecia w celu organizacji pikniku rodzinnego. 
Adresatami działań było 500 osób. 
 
 



 Przedszkole Publiczne Nr 18 w Rzeszowie prowadziło współpracę z 1 stowarzyszeniem. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę to edukacja, pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. 
W ramach prowadzonej współpracy uzyskano wsparcie finansowe na zakup zabawek i pomocy 
dydaktycznych oraz udzielano pomocy nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom. 
Adresatami działań było 130 osób. 

 Przedszkole Publiczne Nr 20 w Rzeszowie prowadziło współpracę z 1 stowarzyszeniem. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę to edukacja. 
W ramach prowadzonej współpracy uzyskano wsparcie finansowe na zakup pomocy 
dydaktycznych. 
Adresatami działań było 120 osób. 

 Przedszkole Publiczne Nr 22 w Rzeszowie prowadziło współpracę z 1 stowarzyszeniem. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę to edukacja, oświata 
i wychowanie. 
Przedszkole należy do Stowarzyszenia „Przedszkola Przyszłości”. Stowarzyszenie posiada status  
pożytku publicznego dzięki temu pracownicy, rodzice dzieci i inne chętne osoby mogą 
przeznaczyć 1 % podatku . Stowarzyszenie Przedszkola Przyszłości wspiera przedszkole poprzez 
dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych, zabawek, wyposażenia w celu uatrakcyjnienia 
pobytu dzieci w naszym przedszkolu. Stowarzyszenie wielokrotnie patronowało imprezom 
i konkursom organizowanym przez przedszkole m.in. corocznie organizowany jest we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Przedszkola Przyszłości Festyn Rodzinny dla całej społeczności przedszkola  
oraz dzieci i ich rodzin z osiedla, Międzyprzedszkolny Przegląd Dziecięcych Zespołów 
Muzycznych ,,Przedszkolna Orkiestra”. Stowarzyszenie organizuje również konferencje, szkolenia 
i warsztaty dla chętnych osób. 
Adresatami działań było 135 osób. 

 Przedszkole Publiczne Nr 24 w Rzeszowie prowadziło współpracę z 1 stowarzyszeniem. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę to edukacja, oświata 
i wychowanie. 
Współpraca polegała na dofinansowaniu zakupu wyposażenia sali zajęć oraz objęciu patronatu 
nad konkursami i imprezami organizowanymi w Przedszkolu. 
Ponadto Publiczne Przedszkole Nr 24 w Rzeszowie należy do Stowarzyszenia „Przedszkola 
Przyszłości”. Stowarzyszenia posiada status pożytku publicznego dzięki temu pracownicy, rodzice 
dzieci i inne chętne osoby mogą przeznaczyć 1 % podatku. 
Przedszkole otrzymuje dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, wyposażenia. 

 Przedszkole Publiczne Nr 28 w Rzeszowie prowadziło współpracę z 1 stowarzyszeniem. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę to edukacja, oświata 
i wychowanie. 
Współpraca polegała na dofinansowaniu zakupu wyposażenia sali zajęć oraz objęciu patronatu 
nad konkursami i imprezami organizowanymi w Przedszkolu. 
Przedszkole należy do Stowarzyszenia „Przedszkola Przyszłości”. Stowarzyszenie posiada status  
pożytku publicznego dzięki temu pracownicy, rodzice dzieci i inne chętne osoby mogą 
przeznaczyć 1 % podatku . Stowarzyszenie Przedszkola Przyszłości wspiera przedszkole poprzez 
dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych, zabawek, wyposażenia w celu uatrakcyjnienia 
pobytu dzieci w naszym przedszkolu. Stowarzyszenie wielokrotnie patronowało imprezom 
i konkursom organizowanym przez przedszkole m.in. corocznie organizowany jest we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Przedszkola Przyszłości Festyn Rodzinny dla całej społeczności przedszkola  
oraz dzieci i ich rodzin z osiedla, Międzyprzedszkolny Przegląd Dziecięcych Zespołów 
Muzycznych ,,Przedszkolna Orkiestra”. Stowarzyszenie organizuje również konferencje, szkolenia 
i warsztaty dla chętnych osób. 
Adresatami działań było 160 osób. 



 Przedszkole Publiczne Nr 29 w Rzeszowie prowadziło współpracę z 2 stowarzyszeniami. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę to edukacja oraz działalność 
na rzecz osób niepełnosprawnych. 
W okresie 01.09.2014 – 31.12.2014 r. udostępniano nieodpłatnie lokale Przedszkola w celu 
prowadzenia zajęć rehabilitacji ruchowej dla 4 dzieci, indywidualnej terapii psychologicznej 
dla 6 dzieci oraz zajęć logopedycznych dla 2 dzieci. Wszystkie objęte terapią dzieci posiadają 
orzeczenia o kształceniu specjalnym. 
Prowadzono bieżącą współpracę polegającą na uzyskaniu wsparcia finansowego, jak również 
udziale w akcjach, konkursach i przedsięwzięciach. 
Adresatami działań realizowanych było 117 osób. 

 Przedszkole Publiczne Nr 34 w Rzeszowie prowadziło współpracę z 1 stowarzyszeniem. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę, to edukacja. 
Użyczono adres w celu przesyłania korespondencji dla Stowarzyszenia „Przedszkola Przyszłości”. 
Prowadzono bieżącą współpracę o charakterze trwałym polegającą na doposażeniu przedszkola 
w sprzęt i pomoce dydaktyczne, udziale dzieci i nauczycieli w organizowanych przez 
Stowarzyszenie „Przedszkola Przyszłości” konkursach, przedsięwzięciach, akcjach i szkoleniach., 
jak również użyczano pomieszczenia w celu organizacji zebrań i szkoleń. 
Przedmiotem współpracy było wspólne organizowanie akcji, przedsięwzięć, konkursów, pomoc 
przy wszelkich pracach organizacyjnych, wspólne poszukiwanie sponsorów i darczyńców, w celu 
uzyskania środków umożliwiających doposażenie przedszkoli w sprzęt i pomoce dydaktyczne. 
Adresatami działań było 500 osób. 

 Przedszkole Publiczne Nr 36 w Rzeszowie prowadziło współpracę z 1 stowarzyszeniem. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę, to edukacja, oświata 
i wychowanie. 
Przedszkole należy do Stowarzyszenia „Przedszkola Przyszłości”, posiadającego status instytucji 
pożytku publicznego, rodzice dzieci, pracownicy, i inne chętne osoby mogą przeznaczyć 1 % 
podatku. Placówka wiele razy zwracała się do Stowarzyszenia „Przedszkola Przyszłości” 
o dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych, zabawek, wyposażenia dla poszczególnych 
oddziałów. Stowarzyszenie organizuje również konferencje, szkolenia oraz warsztaty dla chętnych 
osób. 
Adresatami działań było 160 osób. 

 Przedszkole Publiczne Nr 37 w Rzeszowie prowadziło współpracę z 1 stowarzyszeniem. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę, to edukacja, oświata 
i wychowanie. 
Przedszkole należy do Stowarzyszenia „Przedszkola Przyszłości”, posiadającego status instytucji 
pożytku publicznego, rodzice dzieci, pracownicy, i inne chętne osoby mogą przeznaczyć 1 % 
podatku. Placówka wiele razy zwracała się do Stowarzyszenia „Przedszkola Przyszłości” 
o dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych, zabawek, wyposażenia dla poszczególnych 
oddziałów. Stowarzyszenie organizuje również konferencje, szkolenia oraz warsztaty dla chętnych 
osób. 
Adresatami działań było 139 osób. 

 Przedszkole Publiczne Nr 40 w Rzeszowie prowadziło współpracę z 1 stowarzyszeniem. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę, to edukacja. 
Przedszkole należy do Stowarzyszenia „Przedszkola Przyszłości”, posiadającego status instytucji 
pożytku publicznego, rodzice dzieci, pracownicy, i inne chętne osoby mogą przeznaczyć 1 % 
podatku. Placówka wiele razy zwracała się do Stowarzyszenia „Przedszkola Przyszłości” 
o dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych, zabawek, wyposażenia dla poszczególnych 
oddziałów. Stowarzyszenie organizuje również konferencje, szkolenia oraz warsztaty dla chętnych 
osób. 
Adresatami działań było 143 osób. 



 Przedszkole Publiczne Nr 42 w Rzeszowie prowadziło współpracę z 1 stowarzyszeniem 
oraz 2 fundacjami. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę, to pomoc rodzinom 
w trudnej sytuacji życiowej, edukacja oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Prowadzono współpracę, której efektem był zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dla dzieci 
do przedszkola, organizacja międzyprzedszkolnej imprezy sportowej na osiedlu. Podejmowano 
również działania w celu wsparcia zaopatrzenia dzieci chorych w sprzęt rehabilitacyjny oraz akcję 
pomocy dla dzieci głodujących na Ukrainie. 

 Przedszkole Publiczne Nr 43 w Rzeszowie prowadziło współpracę z 1 stowarzyszeniem. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę, to edukacja. 
Prowadzono bieżącą współpracę o charakterze trwałym, polegającą na doposażeniu przedszkola 
w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz udział dzieci i nauczycieli w organizowanych przez 
Stowarzyszenie „Przedszkola Przyszłości” konkursach, przedsięwzięciach, akcjach i szkoleniach. 
Przedmiotem współpracy było wspólne organizowanie akcji, przedsięwzięć i konkursów a także 
pomoc przy pracach organizacyjnych i wspólne poszukiwanie sponsorów oraz darczyńców, w celu 
doposażenia przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne. 
Adresatami działań było 143 osób. 
 

ZESPOŁY SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rzeszowie prowadził współpracę z 1 stowarzyszeniem 
kultury fizycznej – Uczniowskim Klubem Sportowym „POGOŃ”. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę, to ochrona zdrowia. 
UKS „POGOŃ” zorganizował – w ramach realizacji zleconego zadania publicznego – trzydniową 
wycieczkę dla 33 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 12 w Rzeszowie. 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Rzeszowie prowadził współpracę z 6 organizacjami 
pozarządowymi, w tym 3 stowarzyszeniami oraz 3 fundacjami. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę, to pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej, edukacja i ochrona zdrowia. 
Współpraca z poszczególnymi organizacjami pozarządowymi polegała na: 

 Fundacja „Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci” – zbiórka żywności, kosmetyków 
i zabawek; 

 Fundacja Rozwoju Wolontariatu studenckiego „Projektor” – pokaz pierwszej pomocy; 

 Fundacja „Nasz dom” – udział w akcji „GÓRA GROSZA” – zbiórka funduszy na pomoc 
dzieciom wychowującym się poza własną rodziną; 

 Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt – pomoc dla Schroniska KUNDELEK 
w ramach akcji, „POMÓŻMY ZWIERZAKOM” – zbiórka żywności i niezbędnych przyborów 
dla zwierząt; 

 Stowarzyszenie „EKOSKOP” – teatrzyki i pogadanki ekologiczne dla dzieci; 

 Stowarzyszenie „PRZEDSZKOLA PRZYSZŁOŚCI” – pozyskiwanie funduszy na rzecz 
rozwoju przedszkola, udział w organizowanych akcjach i konkursach. 

Adresatami działań było 258 osób. 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Rzeszowie prowadził współpracę z 2 stowarzyszeniami. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę, to edukacja. 
Współpraca polegała na udostępnianiu sal lekcyjnych w trakcie trwania zajęć szkolnych w celu 
prowadzenia indywidualnych zajęć z uczniami objętymi projektem Stowarzyszenia „Wiosna” pod 
nazwą „Akademia Przyszłości” (21 uczniów po jednej godzinie w tygodniu), prowadzeniu zajęć 
warsztatowych o tematyce ekologicznej (4 razy). 
Adresatami działań było 160 osób. 
 



 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Rzeszowie prowadził współpracę z 6 organizacjami 
pozarządowymi, w tym 2 stowarzyszeniami, 3 fundacjami oraz 1 organizacją kościelną. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę, to: 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 
finansowanie 16 uczniom posiłków w szkole; 

 wyrównywanie szans edukacyjnych; 

 ochrona zdrowia; 

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 działalność charytatywna; 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 
Placówka prowadziła współpracę o charakterze dorywczym poprzez uczestnictwo w akcjach: „Góra 
grosza”, zbiórka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś” 
oraz trwałym – wraz z Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Fundacją „Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci”,  
Adresatami działań było 320 osób. 
 

SZKOŁY PODSTAWOWE 

 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzeszowie prowadziła współpracę z 6 organizacjami 
pozarządowymi, w tym 3 stowarzyszeniami, 1 fundacją, 1 stowarzyszeniem kultury fizycznej 
oraz 1 organizacją kościelną. 

Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę, to pomoc społeczna, działalność 
charytatywna, wspieranie kultury fizycznej, wypoczynek dzieci i młodzieży oraz edukacja.  
Współpraca z poszczególnymi organizacjami pozarządowymi polegała na: 

 Caritas Diecezji Rzeszowskiej – pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej 
i wyrównywaniu szans edukacyjnych – programy „Skrzydła na przyszłość” i „Skrzydła 
na co dzień”, 

 Fundacja „Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci” – akcja charytatywna z okazji Dnia Dziecka 
oraz w ramach akcji „Nakręć się”, 

 Stowarzyszenie „Ars scientia” – organizacja zajęć pozalekcyjnych tzw. Eksperymentarium, 
tj. finansowanie zakupu pomocy do zajęć oraz udzielanie wsparcia merytorycznego, 

 Polski Związek Filatelistyczny, Oddział w Rzeszowie sprawował opiekę merytoryczną 
nad Szkolnym Kołem Filatelistycznym, 

 Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” prowadził zajęcia sportowe dla uczniów, 

 CWKS „RESOVIA” Rzeszów – organizacja wspólnych treningów i wyjazdów na zawody 
sportowe. 

Adresatami działań było 154 osoby. 

 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rzeszowie prowadziła współpracę z 10 organizacjami 
pozarządowymi, w tym 4 stowarzyszeniami, 3 fundacjami, 1 organizacją kościelną oraz 2 innymi 
podmiotami. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę, to ochrona i promocja 
zdrowia, działalność charytatywna, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji 
życiowej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, organizacja wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży oraz organizacja i promocja wolontariatu. 
Podejmowano współpracę w zakresie organizacji: 

 zajęć dydaktycznych, rekreacyjno-sportowych, warsztatów edukacyjnych dla uczniów 
szkoły; 

 imprez związanych z ochroną środowiska; 

 obozów letnich oraz zimowych dla uczniów; 

 konkursów szkolnych; 



 akcji i imprez społecznych dla potrzebujących rodzin (zbiórka odzieży i środków czystości 
dla „Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci”); 

 procesu dydaktyczno-wychowawczego dzieci z wadą słuchu. 
Ponadto gromadzono fundusze na pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej, prowadzono zbiórkę karmy i środków finansowych na rzecz pomocy zwierzętom 
(sprzedaż cegiełek) oraz wspierano działania wychowawcze wśród rodzin, w których funkcjonuje 
dziecko niepełnosprawne. 
Adresatami działań było 477 osób. 

 Szkoła Podstawowa Nr 16 w Rzeszowie prowadziła współpracę z 3 organizacjami 
pozarządowymi, w tym 1 stowarzyszeniem kultury fizycznej oraz 2 organizacjami kościelnymi. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę, to pomoc dzieciom 
z rodziny zastępczej, pomoc rodzinie, będącej w trudnej sytuacji materialnej 
oraz upowszechnianie kultury fizycznej. 
Nieodpłatnie udostępniano sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć sportowych 
dla wychowanków świetlicy środowiskowej oraz na działalność szkolnego klubu UKS – 1 raz 
w tygodniu. 
Odpłatnie wynajmowano salę sportową na rzecz Klubu Sportowego „NAN BEI – Tygrys”, 
Podkarpackiego Związku Badmintona oraz Cywilno-Wojskowego Klubu Sportowego „RESOVIA”. 
Adresatami działań były 43 osoby. 

 
GIMNAZJA 

 Gimnazjum Nr 11 im. Janusza Korczaka w Rzeszowie prowadziło współpracę 
z 5 organizacjami pozarządowymi, w tym 2 stowarzyszeniami, 1 fundacjami, 1 stowarzyszeniem 
kultury fizycznej oraz 1 organizacją kościelną. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę, to pomoc społeczna, 
w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, ochrona zdrowia, działalność 
na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalność charytatywna. 
Współpraca z poszczególnymi organizacjami pozarządowymi polegała na: 

 Caritas Diecezji Rzeszowskiej – pomoc ludziom ubogim – zorganizowano akcję polegającą 
na zbiórce produktów żywnościowych; 

 Rzeszowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – Schronisko „Kundelek” – 
wolontariusze, uczniowie Gimnazjum nieśli pomoc bezdomnym zwierzętom poprzez 
zorganizowanie zbiórki karmy i akcesoriów, w tym koców, misek i smyczy a następnie 
dostarczenie zebranych artykułów do Schroniska; 

 Fundacja „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” – w szkole mieścił się Sztab 23. Finału 
WOŚP; 

 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – promowano turystykę i krajoznawstwo, 
np. poszerzano wiedzę na temat działalności płk. Leopolda Lisa-Kuli. W tym celu 
zorganizowano rajd pieszy „Czerwonym szlakiem Leopolda Lisa-Kuli” z Magdalenki 
do Rzeszowa. 

 Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA” – współpraca w celu promowania zdrowego stylu 
życia i kultury fizycznej. 

Ponadto nawiązano współpracę z klubami sportowymi: ZKS STAL Rzeszów, CWKS RESOVIA, 
Ceramik Przybyszówka, Izolator Boguchwała. 
Systematycznie organizowane są rozgrywki piłki nożnej i turnieje piłki siatkowej. Zorganizowano 
także zimowisko dla dzieci i młodzieży z Rzeszowa oraz turniej tenisa stołowego 
Adresatami działań było 394 osoby. 

 
 
 



LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE i ZESPOŁY SZKÓŁ 

 III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida prowadziło współpracę 
z 6 organizacjami pozarządowymi, w tym 2 stowarzyszeniami, 1 fundacją, 1 stowarzyszeniem 
kultury fizycznej oraz 2 organizacjami kościelnymi 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę to pomoc społeczna 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność charytatywna, ochrona i promocja 
zdrowia oraz propagowanie kultury fizycznej i sportu. 
Bezpłatnie wynajmowano obiekty sportowe w celu organizacji treningów, rozgrywek i zawodów 
sportowych, promowania zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu  
– wg potrzeb. 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi polegała na włączaniu się w ogólnopolskie akcje 
charytatywne np. „Przedświąteczna zbiórka żywności”, akcję „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, 
pomoc w zbiórkach organizowanych dla ludzi w potrzebie, przyłączeniu się do akcji „Szlachetna 
Paczka” oraz pomoc dla osoby zmagającej się z chorobą  nowotworową (Fundacja „siepomaga”). 
Ponadto zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi to: 

 propagowanie kultury fizycznej  i sportu wśród młodzieży, 

 promocja zdrowego stylu życia, 

 prowadzenie działalności edukacyjnej , wychowawczej, kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej, 
turystycznej i prozdrowotnej,  

 zbiórka żywności „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, „Pomóż  Dzieciom Przetrwać Zimę”, 

 pomoc „Dla  Natalki” ( ZS Białobrzegi), 

 przyłączenie się do akcji „Szlachetna  Paczka”, 

 działalność  „Wolontariatu” 

 bezpłatne udostępnianie obiektów sportowych  w celu prowadzenia zajęć sportowych 
i rekreacyjnych (KARAN), 

 kształtowanie aktywnych postaw i zachowań  wobec  drugiego człowieka, 

 akcja „Piernikowe Święto” – bo to człowiek człowiekowi może „upiec” uśmiech losu. 
Adresatami działań był ogół społeczeństwa. 

 Liceum Ogólnokształcące Nr IV w Rzeszowie prowadziło współpracę z 6 organizacjami 
pozarządowymi, w tym 1 stowarzyszeniem, 1  fundacją, 2 stowarzyszeniami kultury fizycznej 
oraz 2 organizacjami kościelnymi. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę to pomoc społeczna, pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, edukacja, ochrona zdrowia, działalność na rzecz 
osób niepełnosprawnych, kwesty, zbiórki pieniężne na określony cel, organizacja imprez 
sportowych, zabezpieczenie imprez sportowych kwalifikowanych oraz ochrona środowiska. 
Współpraca z poszczególnymi organizacjami pozarządowymi polegała na: 

 Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – kwesta dla ubogich 
i bezdomnych na cmentarzach rzeszowskich, a także parafialnych, 

 Fundacja „Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci” – zbiórka pieniędzy lub zakup potrzebnych 
rzeczy dla hospicjum; 

 Fundacja Pomocy Młodzieży „Wzrastanie”, Świetlica w Rzeszowie ul. Hoffmanowej 23 
– pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 
wspólna zabawa, odrabianie lekcji, czytanie książek, 

 współpraca Szkolnego Koła Caritas w IV LO w Rzeszowie z Caritas Diecezji Rzeszowskiej 
w zakresie: 
a) szkolenia wolontariuszy w ośrodku „Natura 2000” w Budach Głogowskich; 
b) organizowania spotkań integracyjnych i związanych z różnymi akcjami charytatywnymi; 
c) udziału w akcjach charytatywnych uczniów IV LO w Rzeszowie.  



Ponadto, szkoła współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji 
i przeprowadzenia zawodów sportowych na obiektach szkoły. W czasie imprez szkolnych 
(kwalifikowanych) współpracuje w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników. 
Prowadzona jest również współpraca okazjonalna, np. na rzecz ochrony środowiska (akcja – 
sprzątanie świata) 
Adresatami działań było 460 osób. 

       Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie prowadził współpracę 
1 fundacją. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę to pomoc  dzieciom 
i młodzieży z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi 
schorzeniami oraz ich rodzinom. 
Prowadzono bieżącą współpracę o charakterze trwałym, polegającą na wspieraniu angażowania 
się uczniów w działalność wolontariacką, zarówno wolontariat akcyjny, czyli pomoc w kampaniach 
informacyjnych, zbiórkach pieniędzy, organizowaniu akcji dla podopiecznych hospicjum 
dziecięcego, jak i wolontariat medyczny – pomoc w domu pacjenta lub na oddziale Domu 
Hospicyjnego dla Dzieci. 
Współpraca Fundacją „Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci” – specjalistyczną organizacją, 
działającą na terenie województwa podkarpackiego, powołaną do obejmowania opieką domową 
dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi 
schorzeniami polegała na wspieraniu domowej opieki paliatywnej, która jest alternatywą wobec 
leczenia w szpitalu. Nadrzędnym celem Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci jest umożliwienie 
nieuleczalnie chorym dzieciom pobytu we własnych domach. 
Przedmiot i zakres współpracy to przede wszystkim poprawa jakości życia podopiecznych 
Hospicjum, poprzez wspieranie możliwości otoczenia ich specjalistyczną i troskliwą opieką 
medyczną, psychologiczną, pedagogiczną, duchową i socjalną. Dzięki temu  mogą oni spędzić 
ostatnie dni swego życia w otoczeniu domowym.  
Adresatami działań było ponad 100 osób. 

 Zespół Szkół Nr 2 w Rzeszowie prowadził współpracę 21 organizacjami pozarządowymi, w tym: 
5 stowarzyszeniami, 3 fundacjami, 3 stowarzyszeniami kultury fizycznej, 2 stowarzyszeniami 
zwykłymi, 3 organizacjami kościelnymi, 4 grupami nieformalnymi oraz 1 innym podmiotem 
(spółdzielnia socjalna). 
Współpraca polegała na: 

 udziale w ogólnopolskich akcjach zbiórki żywności, 

 pomocy osobom bezdomnym i niepełnosprawnym, 

 włączeniu się w akcje, takie jak „Szlachetna paczka”, „Góra grosza”, 

 wymianie młodzieży z Holandią – kwiecień 2014, 

 zajęciach profilaktycznych dla młodzieży (Stowarzyszenie POMOC), 

 prowadzeniu  programu profilaktycznego „Europejski Kodeks Walki z Rakiem”, 

 organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, turniejów krajowych i zagranicznych 
oraz szkoleń z zakresu kultury fizycznej. 

Adresatami działań było 616 osób. 

 Zespół Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie prowadził współpracę 
z 1 stowarzyszeniem. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę, to pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 
i osób, działalność charytatywna oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Zespół Szkół udostępniał nieodpłatnie lokale placówki na organizację spotkań związanych 
z działalnością statutową organizacji pozarządowej. 
W dniu 8 czerwca 2014 r. przy Zespole Szkół Nr 3 w Rzeszowie na ul. Ptasiej odbył się piknik 
charytatywny zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji ,,NADZIEJA" pod hasłem 



,,Wszystkie dzieci nasze są". Celem pikniku było zebranie funduszy na rzecz Stowarzyszenia 
pomagającego niepełnosprawnym uczniom placówki. Piknik poprzedzony był promocją na stronie 
internetowej Zespołu Szkół Nr 3 oraz stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjaciół lntegracji 
,,NADZIEJA". Należy tutaj zaznaczyć, iż impreza nie udałaby się dzięki wyraźnej pomocy 
sponsora – Zespołu Szkół Nr 3 w Rzeszowie. Dzięki funduszom zebranym podczas pikniku udało 
się wyposażyć w roIety sale klasowe, w których uczą się dzieci niepełnosprawne. Dochód 
uzyskany z loterii fantowej Stowarzyszenie w całości przeznaczyło na zakup pomocy 
edukacyjnych niezbędnych do pracy z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 
W październiku 2014 r. Zespół Szkół Nr 3 we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół 
Integracji ,,NADZIEJA" wziął udział w akcji charytatywnej ,,Andrus wraca do szkoły" 
zorganizowanej przez Fundację ,,pbs pomagam". Warunkiem uczestnictwa było złożenie 
odpowiedniego wniosku, który został napisany przez nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 oraz Zarząd 
Stowarzyszenia. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Komisję Konkursową i Zespołowi 
Szkół Nr 3 udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 4 190 zł. 
Całość darowizny została przeznaczona na zakup specjalistycznych pomocy edukacyjnych. 
Stowarzyszenie przeznaczyło środki w wysokości 500 zł, jako wkład własny w realizację 
wspólnego przedsięwzięcia. 
3 grudnia 2014 r. w Zespole Szkół Nr 3 odbył się Dzień Integracji oraz podsumowanie IX edycji 
wojewódzkiego konkursu plastyczno-|literackiego ,,Inni, a jednak tacy sami" organizowanego 
przez placówkę. Szkolną imprezę połączono z obchodami Światowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych. 
Stowarzyszenie Przyjaciół lntegracji ,,NADZIEJA" było współorganizatorem Dnia lntegracji – 
ufundowało część nagród dla laureatów konkursu oraz zorganizowało warsztaty dla uczniów. 
Adresatami działań były 94 osoby. 

 Zespół Szkół Nr 6 w Rzeszowie prowadził współpracę z 14 organizacjami pozarządowymi, 
w tym 7 stowarzyszeniami, 1 fundacją, 3 stowarzyszeniami kultury fizycznej,1 organizacją 
kościelną, 1 grupą nieformalną oraz 1 innym podmiotem, prowadzącym działalność pożytku 
publicznego (ATOL Sp. z o.o.). 
 stowarzyszeniem. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę to pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej, edukacja, ochrona zdrowia, edukacja ekologiczna uczniów, zbiórka 
karmy dla zwierząt oraz propagowanie zajęć sportowych poprzez udział w zawodach sportowych 
Odpłatnie udostępniano pomieszczenia placówki podmiotom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego, sala gimnastyczna: Klub Sportowy „RUDZIK”, Klub Sportowy TAEKWON-DO, 
SOCATOTS, KTT „SHOW DANCE”, Salsa FIT, Klub  Sportowy „Przybyszówka”; inne 
pomieszczenia: Wynajem lokalu na biuro dla Klubu Pływackiego „SOKÓŁ”, Edukacji Muzycznej 
Andante, Edukacji Muzycznej Moderato, sal lekcyjnych dla: Europejskiego Instytutu Edukacji 
Engram Sp. z o.o., Szkoły „COSINUS”, Szkoły Językowej „Profes Magdalena Panek Magiera” 
oraz Centrum Językowego ACTION SCHOOL – Piotr Kubicki. 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi polegała na: 

 Stowarzyszenie SIEMACHA – zajęcia edukacyjne, 

 Stowarzyszenie „Wiosna” – akcja "Szlacheta paczka" – pomoc rodzinom w trudniej sytuacji 
materialanej, 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – współpraca na rzecz pomocy rodzinom najuboższym, 

 Stowarzyszenie „Ekoskop" – edukacja ekologiczna uczniów, 

 Podkarpackie Towarzystwo „Nasz Dom” – udział w akcji „Góra Grosza”, 

 Rzeszowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – Schronisko „Kundelek” – zbiórka 
karmy dla zwierząt, 



 Fundacja „Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci” – zbiórka darów rzeczowych 
dla podopiecznych. 

 Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA” – udział młodzieży w turniejach piłkarskich, 

 Klub Sportowy Przybyszówka – trening piłki nożnej, 

 Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów” – szkółka piłkarska dla dzieci, 

 Caritas Diecezji Rzeszowskiej – zbiórka darów na rzecz Podkarpackiego Hospicjum 
dla Dzieci, 

 zbiórka żywności w sklepach: „Biedronka” i „Społem” (Ogólnopolska Akcja „Tak, Pomagam” 
– na rzecz potrzebujących, 

 udział w akcji „Jałmużna wielkopostna”, 

 zbiórka makulatury na rzecz misji we współpracy z Parafią Świętej Rodziny w Rzeszowie, 
Parafialnym Kołem CARITAS i Misjonarzami Świętej Rodziny. 

 Grupa Nieformalna: uczniowie VI LO zbiórka, pieniędzy w ramach akcji: „I Ty możesz mieć 
czerwoną czapkę”.  

 Inna: Firma ATOL Sp. z o.o. Rzeszów - zbiórka makulatury. 
Adresatami działań były 850 osób. 

 Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie prowadził 
współpracę z 13 organizacjami pozarządowymi, w tym 7 stowarzyszeniami, 3 fundacjami, 1 grupą 
nieformalna oraz 2 innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę, to wspieranie rodziny 
i systemu pieczy zastępczej, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, ekologia 
i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, turystyka i krajoznawstwo, promocja 
i organizacja wolontariatu, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz 
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich 
Współpraca ze stowarzyszeniami polegała na: 
1. „Rodzina rodzin” – Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin Wielodzietnych w Rzeszowie (kwesta 
w Hipermarkecie „Real”), 
2. Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych INPRO – materiały edukacyjne dla uczniów 
ze szkolenia na temat „Przeciwdziałanie handlowi ludźmi”,  
3. Towarzystwo „Nasz Dom” – Góra Grosza 2014 zbiórka pieniędzy na rodzinne domy dziecka, 
4. Stowarzyszenie SIEMACHA Spot – aktywne uczestnictwo uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, 
5. Amnesty International – maraton pisania listów, 
6. PTTK – w szkole działa Szkolne Koło PTTK „Agruś”, 
7. Federacja Polskich Banków Żywności – udział w akcji „Podziel się posiłkiem” (zbiórka żywności 
w sklepach). 
Współpraca z fundacjami polegała na: 
1. Fundacja „Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci” – zbiórka darów rzeczowych, 
2. Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” – rozprowadzenie 
wśród uczniów pomocy edukacyjnych – cegiełek, 
3. Helsińska Fundacja Praw Człowieka – udział uczniów w projektach filmowych dotyczących 
praw człowieka oraz warsztatach antydyskryminacyjnych „Granice wolności słowa”. 
W ramach działalności grupy nieformalnej, tj. uczniów VI LO, przeprowadzono zbiórkę pieniędzy 
dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w ramach akcji „I Ty możesz mieć czerwoną czapkę”. 
Współpraca z pozostałymi podmiotami polegała na: 
1. EKOPHONE – firma propagująca idee ekologiczne – zbiórka zużytych telefonów komórkowych, 
2. „EKO – TOP” – firma Usługowo – Handlowa, zbiórka baterii i zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego w ramach projektu „Zbieraj z klasą”. 
Adresatami działań było 95 osób. 

 Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie prowadził współpracę z 4 organizacjami 
pozarządowymi, w tym 2 stowarzyszeniami, 1 fundacją oraz 1 organizacją kościelną. 



Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę, to pomoc społeczna, 
działalność charytatywna, promocja wolontariatu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym. 
Prowadzono współpracę ze Stowarzyszeniem „POMOC”, Podkarpacką Wojewódzką Komendą 
Ochotniczych Hufców Pracy, Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych 
„Pomóż i Ty” oraz Caritas Diecezji Rzeszowskiej – za pośrednictwem szkolnego koła Caritas. 
Adresatami działań było 500 osób. 

 Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie prowadził współpracę z 2 organizacjami 
pozarządowymi, w tym 1 organizacją kościelną oraz 1 inny podmiotem prowadzącym działalność 
pożytku publicznego  – Akcją Humanitarną „Życie”. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę, to pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej, paczki dla rodzeństwa uczniów z rodzin wielodzietnych 
oraz pomoc społeczna. 
Działania podejmowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi to: 

 Akcja Humanitarna „Życie”, 

 pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 

 paczki dla rodzeństwa uczniów z rodzin wielodzietnych” Gwiazdkowa niespodzianka”, 

 paczki żywnościowe dla rodzin, 

 zbiórka żywności „ Podziel się posiłkiem”, 

 odwiedzanie chorych, 

 zaangażowanie w działalność szkolnego koła Caritas, 

 Caritas diecezji Rzeszowskiej – szkolne koło Caritas 
Adresatami działań było 10 osób. 

 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie prowadził współpracę z 8 organizacjami 
pozarządowymi, w tym 2 stowarzyszeniami, 1 fundacją, 2 stowarzyszeniem kultury fizycznej, 
2 stowarzyszeniami zwykłymi oraz 1 organizacją kościelną. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę, to pomoc społeczna, pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność charytatywna, ochrona i promocja 
zdrowia, wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej, ekologia i ochrona zwierząt, obronność 
państwa, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja i organizacja wolontariatu, 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz promocja szkolnictwa 
zawodowego. 
Działania podejmowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi to: 

 pomoc społeczna, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej: zbiórka żywności, 
pogadanki,  

 ochrona i promocja zdrowia: wykłady, pogadanki, warsztaty, zajęcia dodatkowe  

 wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej: zajęcia dodatkowe, SKS, udział 
w zawodach sportowych 

 ekologia i ochrona zwierząt: pomoc w postaci zbiórki pokarmu, koców, itp. do schroniska 
dla zwierząt, upowszechnianie informacji na temat ekologii, 

 obronność państwa: zajęcia dodatkowe, warsztaty, wykłady, pogadanki, współorganizacja 
poligonów i zajęć pro obronnych dla młodzieży, pomoc w organizacji muzeum militariów,  

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: uwrażliwianie młodzieży na potrzeby innych, 
różne zbiórki darów na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc w organizacji różnych akcji 
np. paraolimpiady, 

 promocja i organizacja wolontariatu, działalność charytatywna, 

 promocja szkolnictwa zawodowego: współorganizacja targów edukacyjnych, 

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: pogadanki, wykłady i warsztaty 
dla uczniów szkoły, profilaktyka pierwszorzędowa na terenie placówki. 



Adresatami działań było 250 osób. 

 Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. W. Andersa w Rzeszowie prowadził współpracę 
z 4 organizacjami pozarządowymi, w tym 1 stowarzyszeniem, 2 fundacjami oraz 1 organizacją 
kościelną. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę, to pomoc społeczna, pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 
Działania podejmowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi polegały 
na udzielaniu pomocy przy  organizacji i przeprowadzaniu akcji charytatywnych oraz udział 
w zbiórkach rzeczowych. 
Adresatami działań było 300 osób. 

 Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie prowadził współpracę 
z 1 stowarzyszeniem. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę, to działalność kulturalna 
i edukacyjna. 
Działania podejmowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi to: 
1. Koncert Jubileuszowy 70-lecia Szkoły – opłacenie wynajmu sali Filharmonii Podkarpackiej 

oraz dopłata do materiałów promocyjnych. 
  W koncercie Jubileuszowym wzięło udział ok.600 osób w tym wykonawcy i słuchacze. 
2. III Podkarpacki Międzynarodowy Konkurs Chopinowski - opłata za druk materiałów 

promocyjnych, ufundowanie nagród finansowych i rzeczowych dla laureatów konkursu. 
  W konkursie wzięło udział 44 uczestników . 
Adresatami działań było około 640 osób. 

 Zespół Szkół Plastycznych im. P. Michałowskiego w Rzeszowie prowadził współpracę 
z 2 stowarzyszeniami. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę, to nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata i wychowanie oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego. 
Działania podejmowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi to: 
1. Działalność kulturalno-edukacyjna, niwelowanie różnic pokoleniowych (zajęcia plastyczne 

z rysunku i malarstwa  dla grupy osób Uniwersytetu Trzeciego Wieku). 
2. Wspieranie działalności edukacyjnej szkoły (pokrycie przez Stowarzyszenie Pro 

PLASTYK´A kosztów związanych z udziałem uczniów ZSP Rzeszów w II Etapie 
Ogólnopolskiego Przeglądu Rysunku Malarstwa i Rzeźby średnich szkół plastycznych 
z makroregionu południowo-wschodniego w roku szkolnym 2013/2014, współpraca 
ze Stowarzyszeniem Pro PLASTYK´A przy organizacji IV Sympozjum Nauczycieli Plastyki 
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 2014 w ZSP im. Piotra Michałowskiego 
w Rzeszowie, prowadzenie konsultacji z przedmiotów artystycznych dla kandydatów 
do ZSP w Rzeszowie. 

3. Działalność promocyjna na rzecz środowiska lokalnego, miasta, (pokrycie kosztów udziału 
uczniów ZSP w Dniach Odkrywców w ramach Interaktywnego Pikniku Wiedzy 
w Rzeszowie), wspieranie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i artystycznym, 
upowszechnianie kultury i sztuki, działalność na rzecz międzynarodowej współpracy 
kulturalnej (współpraca ze Stowarzyszeniem Pro PLASTYK´A przy realizacji projektu 
„Rzeźbimy w Rzeszowie w ramach Wschodu Kultury / Europejski Stadion Kultury 2014”). 

Adresatami działań było 150 osób. 

 Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie prowadził współpracę z 10 organizacjami 
pozarządowymi, w tym 5 stowarzyszeniami, 3 fundacjami, 1 stowarzyszeniem kultury fizycznej 
oraz 1 organizacją kościelną. 



Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę, to działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych, edukacja, pomoc społeczna oraz upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży. 
Współpraca ZS im. UNICEF z organizacjami pozarządowymi ma charakter trwały. Polega 
na podejmowaniu wspólnych inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną i pozyskiwania środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu 
rehabilitacyjnego, organizowanie wyjazdów edukacyjnych i imprez sportowo-rekreacyjnych. 
Ważną sferą współpracy jest organizowanie szkoleń i konferencji dla specjalistów i kadry 
pedagogicznej w woj. podkarpackiego. 
Przedmiotem współpracy były następujące inicjatywy: 
1. Budowa ogrodu polisensorycznego wraz z wyposażeniem terapeutycznym. 
2. Organizacja wydarzeń kulturalnych promujących zdolności artystyczne dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnością intelektualną (Przegląd Zespołów Artystycznych, Festiwal Logopedyczny). 
3. Organizacja wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną (Aktywne Spędzanie Dnia Dziecka, rajdy Nordic Walking, Igrzyska Lekkoatletyczne, 
zajęcia z narciarstwa) 
4. Organizacja wyjazdowych zajęć edukacyjno-integracyjnych dla dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziców. 
5. Organizowanie pomocy żywnościowej (owoce, warzywa) dla uczniów. 
6. Organizacja wojewódzkiej konferencji „Stymulowanie procesów uwagi u dzieci”. 
Adresatami działań było 600 osób. 

 Zespół Szkół Spożywczych im. T. Rylskiego w Rzeszowie prowadził współpracę 
z 22 organizacjami pozarządowymi, w tym 9 stowarzyszeniami, 3 fundacjami, 1 stowarzyszeniem 
kultury fizycznej, 3 organizacjami kościelnymi oraz 6 innymi podmiotami tj.: Polski Czerwony 
Krzyż, Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa, Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie, Instytut Sztuki 
w Krakowie, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Rzeszowie. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę, to pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej, edukacja, ochrona zdrowia, działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych, ochrona praw i interesów dziecka, działalność interwencyjna, mediacyjna 
oraz poradnictwo pedagogiczna i prawne. 
Nieodpłatnie udostępniano lokale podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego 
w celu organizacji szkoleń i konferencji, prowadzenia warsztatów dla uczniów, prowadzenia 
zbiórek i wydawania żywności organizacji Przeglądu Szkół Promujących Zdrowie oraz punktu 
konsultacyjnego Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Rzeszowie. 
Prowadzono bieżącą współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami statutowo 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, polegające na propagowaniu honorowego 
dawstwa krwi, udziale w akcjach charytatywnych, wolontariacie, pomocy uczniom ubogim 
w postaci żywności, pomocy potrzebującym osobom niepełnosprawnym (zbiórki pieniężne 
i rzeczowe). 
Adresatami działań było 540 osób. 

 Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie prowadził współpracę 
z 16 organizacjami pozarządowymi, w tym 11 stowarzyszeniami, 3 fundacjami, 1 organizacją 
kościelną oraz 1 innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę, to edukacja proobronna 
młodzieży, wychowanie patriotyczne oraz realizacja zadań związanych w profilaktyką uzależnień, 
promocja i organizacja wolontariatu, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ochrona zwierząt, 
działalność charytatywna, działalność na rzecz rodziny, pomoc ubogim i bezdomnym, działalność 
na rzecz osób niepełnosprawnych oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości i rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 



Nieodpłatnie udostępniano lokale podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego 
w celu prowadzenia cyklicznych zajęć (Związek Strzelecki „Strzelec”) oraz przeprowadzenia 
symulacji wyborów samorządowych (Polska Fundacja im. Roberta Schumanna). 
Szkoła prowadziła współpracę z następującymi organizacjami pozarządowymi: Rzeszowskie 
Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami – Schronisko „Kundelek, Fundacja „ Podkarpackie 
Hospicjum dla Dzieci”, Stowarzyszenie „Rodzina Rodzin”, Stowarzyszenie Wiosna –akcja 
„Szlachetna Paczka”, Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie "Agape", Caritas” Diecezji 
Rzeszowskiej, Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata 
Alberta, Fundacja „Bez Tajemnic”, Polska Organizacja Humanitarną PAH, Związek Strzelecki 
„Strzelec”. 
Określono jednolite dla wszystkich podmiotów zasady współpracy. Po zakończeniu działania 
oceniane są efekty współpracy oraz upowszechniane rezultaty w środowisku szkolnym. 
Prowadzono bieżącą współpracę w zakresie realizacji działań charytatywnych Współpraca 
o charakterze trwałym polegała na udzielaniu pomocy materialnej na rzecz rodzin znajdujących 
się w trudnej sytuacji. Współpraca o charakterze dorywczym polegała na zbieraniu funduszy 
na rzecz potrzebujących, jak również przeprowadzaniu lub włączaniu się w akcje charytatywne, 
tj. zbiórki: pieniędzy, żywności,.itp. Pomimo dorywczego charakteru tej współpracy, współdziałanie 
z wieloma podmiotami odbywa się w systematyczny sposób. Również w tym przypadku 
dokonywana jest ewaluacja i promocja efektów współpracy. 
Działania podejmowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi to: 

 pomoc potrzebującym (Dom dziecka, Hospicjum, Szlachetna Paczka, schronisko Kundelek) 
– zbiórki pieniężne i rzeczowe, 

 udział w programie charytatywno-ekologicznym „Zakrętki” (pomoc niepełnosprawnym), 

 zbieranie funduszy na rzecz potrzebujących oraz organizowanie innych form pomocy 
materialnej, 

 współpraca z Polską Organizacją Humanitarną PAH w kampanii „Studnia dla Południa” - 
celem kampanii i za razem naszej współpracy jest zwrócenie uwagi na kwestię dostępu 
do wody w krajach, w których PAH prowadzi projekty wodne: Somalii, Sudanie 
Południowym i Syrii, a także na globalny system produkcji, do którego wykorzystywane 
są zasoby wodne oraz zbiórkę pieniędzy, 

 współpraca i udział w akcjach ma celu aktywizację społeczną młodzieży oraz poszerzanie 
wiedzy oraz tworzenie więzi między uczniami/nauczycielami a środowiskiem lokalnym. 

Ponadto, we współpracy ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” przygotowywano młodzieży 
do pracy w służbach mundurowych w oparciu o szeroki program szkolenia wojskowego (teoria 
i praktyka), prowadzono akcję „Wychowanie ku Polsce” oraz kształtowanie postaw obywatelskich. 
Z Fundacją Schumanna przeprowadzono w szkole symulacje wyborów samorządowych. Młodzież 
uczestniczyła w debatach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Debaty Publicznej 
w Rzeszowie: 15-lecie wstąpienia Polski do NATO oraz spotkanie z prof. L. Balcerowiczem 
nt. transformacji ustrojowo- gospodarczej w Polsce. Z Centrum Edukacji Obywatelskiej 
zorganizowany został szkolny etap konkursu Kalejdoskop z wiedzy o społeczeństwie i kulturze. 
We współpracy z organizacją Antimina przeprowadzono spotkanie młodzieży z raperem – byłym 
narkomanem Mirkiem „Kola” Kolczykiem na temat, jak uchronić się przed używkami. 
Wspólnie ze Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” przeprowadzono 
warsztaty dla uczniów klas pierwszych na  temat „rozmawiajmy ze sobą” 
Adresatami działań było 120 osób. 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. St. Wyspiańskiego w Rzeszowie prowadził 
współpracę z 10 organizacjami pozarządowymi, w tym 1 stowarzyszeniem, 2 fundacjami, 
2 organizacjami kościelnymi oraz 5 innymi podmiotami, nie działającymi w celu osiągnięcia zysku. 
Sfera zadań publicznych, w ramach której podejmowano współpracę, to wypoczynek dzieci 
i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo oraz działalność na rzecz integracji europejskiej. 



Nieodpłatnie udostępniano lokale Zespołu Szkół w celu organizacji kiermaszu rękodzieła osób 
niepełnosprawnych. 
Ponadto prowadzono działalność na rzecz pomocy niepełnosprawnym, ubogim i potrzebującym, 
poszerzania wiedzy o unii europejskiej oraz popularyzacji wiedzy o przeszczepach (białaczka). 
Adresatami działań było 270 osób. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rzeszowska Rada Działalności Pożytku Publicznego 
 

Istotnym elementem lokalnego systemu współpracy jest Rzeszowska Rada Działalności Pożytku 
Publicznego. Została ona powołana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy 
z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Zgodnie z przepisami prawa, do kompetencji Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
należy: 

 opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin; 

 opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, 
o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy; 

 wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych; 

 udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji 
publicznej a organizacjami pozarządowymi; 

 wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań 
do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów 
realizacji zadań publicznych. 
 

Rzeszowska Rada Działalności Pożytku Publicznego składa się z sześciu przedstawicieli organizacji 
pozarządowych oraz po dwóch reprezentantów: Rady Miasta Rzeszowa oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rzeszowskie Centrum Organizacji Pozarządowych 
 

Rzeszowskie Centrum Organizacji Pozarządowych (RCOP) zainaugurowało swoją działalność w dniu 
12 grudnia 2012 r. 

RCOP powstało z inicjatywy Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która dostrzegła 
potrzebę powołania do życia instytucji wspierającej nowopowstałe oraz słabe organizacyjnie podmioty 
działające w sferze pożytku publicznego, jako inkubatora aktywności obywatelskiej. 

Rzeszowskie Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzone jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw 
Obywatelskich „AKTA” w Rzeszowie, jako zadanie własne Gminy Miasto Rzeszów, zlecone do realizacji 
w formie wsparcia wykonania zadania publicznego „Wspieranie działalności organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 

Działalność RCOP skierowana jest do organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie 
miasta Rzeszowa i działających przede wszystkim w sferze pożytku publicznego na rzecz mieszkańców 
miasta Rzeszowa. Projekt powstał z myślą o utworzeniu miejsca, w którym grupy inicjatywne, nowopowstałe 
organizacje oraz te, które z różnych przyczyn sobie nie radzą z działalnością znajdą wsparcie i pomoc. 

Zdaniem realizatorów projektu, to właśnie NGO skupione są najbliżej problemów mieszkańców 
miasta. Stąd przekonanie, że wyposażenie organizacji pozarządowych w odpowiednią wiedzę i umiejętności 
oraz wsparcie w procesie tworzenia trwałej współpracy z samorządem zaowocuje realizacją przedsięwzięć, 
które poprawią jakość życia mieszkańców. 

Działalność RCOP, poprzez dzielenie się wiedzą oraz wspólne działanie organizacji pozarządowych, 
zwiększy szanse na wykorzystanie środków unijnych. 


