
 

 
UCHWAŁA NR LI/859/22   

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 27 czerwca 2022 r. 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/712/21 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie „Programu współpracy 
Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2022. 

 
Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 t.j.)  oraz  art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(Dz. U. z  2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)  
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
W załączniku nr 1 do Programu współpracy Samorządu Województwa 
Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2022 stanowiącego załącznik do Uchwały  
Nr XLII/712/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2021 r.,  
w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2022, pkt. 36 – Przeciwdziałanie uzależnieniom  
i patologiom społecznym otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały NR LI/859/22  

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

Z dnia 27 czerwca 2022 r.  

  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/712/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie „Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 

 

 

Zadania priorytetowe realizowane w 2022 roku 

Lp. 
Zadanie priorytetowe 

realizowane w 2022 roku 

Cele 

szczegóło

we 

współpra

cy 

(Rozdział 

II,     § 4) 

Formy współpracy 
Kwota 

wydatkowania 

w 2021 r.  

Kwota 

planowana 

do 

wydatkowan

ia w 2022 r. 

Planowany 

termin 

ogłoszenia 

konkursu 

Jednostka 

realizująca 

zadanie 

Wskaźni

ki 

realizacji 

Program

u 

(Rozdział 

XI, § 19) 
Finansowe Pozafinansowe 

36. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

36.1 

Zintegrowanie oddziaływań oraz 

zwiększenie zakresu działań na 

rzecz przeciwdziałania 

uzależnieniom w województwie 

podkarpackim: 

 

- edukacja zdrowotna i 

profilaktyka uzależnień 

(uniwersalna, selektywna, 

wskazująca) realizowana zgodnie z 

wynikami badań naukowych (w 

tym epidemiologicznych) oraz 

dobrą praktyką w dziedzinie 

przeciwdziałania uzależnieniom, 

 

- monitorowanie i badania 

problematyki związanej z sytuacją 

epidemiologiczną w zakresie 

używania wyrobów tytoniowych, 

w tym nowatorskich wyrobów 

tytoniowych i elektronicznych 

papierosów, używania środków 

odurzających, substancji 

psychotropowych, środków 

Pkt 16 

 

Ogłoszenie otwartego 

konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych/zlecenie 

zadania w trybie 

pozakonkursowym na 

podstawie art. 19a ustawy. 

- wzajemne informowanie się o 

planowanych kierunkach 

działalności; 

 

- konsultowanie z podmiotami 

Programu projektów aktów 

normatywnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej 

tych organizacji, 

 

- konsultowanie z Radą projektów 

aktów normatywnych dotyczących 

sfery zadań publicznych, o której 

mowa w art. 4; 

 

- organizowanie i 

współorganizowanie przedsięwzięć 

mających na celu rozwój 

podmiotów Programu oraz ich 

profesjonalizację, w tym m.in. 

organizowanie szkoleń, warsztatów, 

konferencji, 

prowadzenie doradztwa, udzielanie 

pomocy merytorycznej 

330 480,00 400 000,00 Lipiec 2022 

Regionalny 

Ośrodek Polityki 

Społecznej w 

Rzeszowie 

(Oddział 

Profilaktyki 

Uzależnień i 

Przeciwdziałania 

Przemocy) 

pkt. 

1,2,3,5,6,

7,8,9,11 



 

zastępczych i NSP, spożywania 

alkoholu (z uwzględnieniem 

monitorowania poziomu i struktury  

spożycia oraz dostępności 

alkoholu), 

 

- edukacja kadr (w tym szkolenia) 

uczestniczących w realizacji zadań 

z zakresu profilaktyki uzależnień, 

- poszerzanie i udoskonalanie 

oferty oraz wspieranie realizacji 

programów profilaktyki 

zalecanych w ramach Systemu 

rekomendacji programów 

profilaktycznych i promocji 

zdrowia psychicznego,  

 

- poszerzanie i podnoszenie jakości 

oferty pomocy psychologicznej, 

socjoterapeutycznej i opiekuńczo-

wychowawczej dla dzieci z rodzin 

z problemem alkoholowym i ich 

rodzin, 

 

- zwiększenie dostępności i 

podniesienie jakości 

specjalistycznej pomocy dla osób 

doznających przemocy w rodzinie, 

 

- redukcja szkód, leczenie, 

rehabilitacja i reintegracja 

społeczna osób uzależnionych oraz 

ich bliskich,  

 

- wdrożenie i upowszechnianie 

standardów i procedur profilaktyki, 

diagnozy oraz terapii FASD 

(Spektrum Płodowych Zaburzeń 

Alkoholowych) zgodnie z 

aktualnym stanem wiedzy 

naukowej, 

 

- publikowanie na stronach 

internetowych Urzędu informacji 

ważnych dla podmiotów Programu; 

 

- popularyzowanie i promowanie 

działalności prowadzonej przez 

podmioty Programu 



 

- kształcenie personelu 

medycznego w zakresie 

umiejętności rozpoznawania 

wzorów picia i podejmowania 

interwencji wobec pacjentów 

pijących alkohol ryzykownie i 

szkodliwie oraz na temat FASD, 

 

- zmniejszenie dostępności 

fizycznej i ekonomicznej alkoholu, 

 

- zwiększenie skuteczności w 

przestrzeganiu prawa w zakresie 

produkcji, dystrybucji, sprzedaży, 

reklamy, promocji oraz 

spożywania napojów 

alkoholowych, 

 

- zadania na rzecz ograniczenia 

stosowania środków odurzających, 

substancji psychotropowych, 

środków zastępczych i nowych 

substancji psychoaktywnych, 

 

- upowszechnianie wiedzy 

dotyczącej problematyki 

uzależnień behawioralnych, w tym 

wydawanie materiałów 

informacyjno-edukacyjnych, 

prowadzenie kampanii 

społecznych, strony i poradni 

internetowej oraz telefonu zaufania 

 

36.2 

Zwiększenie skuteczności działań 

podejmowanych w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz zmniejszenie skali 

tego zjawiska w województwie 

podkarpackim: 

 

- zintensyfikowanie działań 

profilaktycznych w zakresie 

Pkt 16 

Ogłoszenie otwartego 

konkursu ofert/ zlecenie 

zadania w trybie 

pozakonkursowym na 

podstawie art. 19a ust 

- wzajemne informowanie się o 

planowanych kierunkach 

działalności; 

 

- konsultowanie z podmiotami 

Programu projektów aktów 

normatywnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej 

tych organizacji, 

 

91 167,50 100 000,00 
II kwartał 

2022 

Regionalny 

Ośrodek Polityki 

Społecznej w 

Rzeszowie 

Oddział 

Profilaktyki 

Uzależnień i 

Przeciwdziałania 

Przemocy 

pkt. 

1,2,3,5,6,

7,8,9,11 



 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie, 

 

- zwiększenie dostępności i 

skuteczności ochrony oraz 

wsparcia osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie, 

 

- zwiększenie skuteczności 

oddziaływań wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie, 

 

- zwiększenie poziomu 

kompetencji przedstawicieli 

instytucji i podmiotów 

realizujących zadania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie, w celu podniesienia 

jakości i dostępności 

świadczonych usług, 

 

- wzmocnienie współpracy i 

zwiększenie koordynacji działań 

instytucji i podmiotów 

realizujących zadania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie, w celu lepszego 

planowania strategicznego i 

efektywnego kształtowania 

polityki społecznej w tej dziedzinie 

 

- konsultowanie z Radą projektów 

aktów normatywnych dotyczących 

sfery zadań publicznych, o której 

mowa w art. 4; 

 

- organizowanie i 

współorganizowanie przedsięwzięć 

mających na celu rozwój 

podmiotów Programu oraz ich 

profesjonalizację, w tym m.in. 

organizowanie szkoleń, warsztatów, 

konferencji, prowadzenie 

doradztwa, udzielanie pomocy 

merytorycznej, 

 

- publikowanie na stronach 

internetowych Urzędu informacji 

ważnych dla podmiotów Programu; 

 



 

 


