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BURMISTRZ 

MIASTA JAROSŁAWIA 

O0A.0050.110.2022 

Zarządzenie Nr 110/2022 

Burmistrza Miasta Jarosławia 

z dnia 25.03.2022 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania 
narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2022 roku 

Działając zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 13 ust. 3 iart. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego 1 o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2020.1057 
z późn. zm.) oraz Uchwałą Rady Miasta Jarosławia Nr  520/XXXVIII/2021 

z dnia 08. 11. 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 

Burmistrz Miasta Jarosławia 

zarządza, co następuje: 

$1 

Dokonuje się ogłoszenia wyników konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 41/2022 Burmistrza 

Miasta Jarosławia z dnia 10.02.2022 r. na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej 

Jarosław w 2022 r., w formie wsparcia. 

$2 

Ogłoszenie o wynikach konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

$3 

Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania: 

1. "Realizacja profilaktycznych programów edukacyjnych z zakresu narkomanii adresowanych do 

młodzieży i dorosłych, udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej ", 

2. „Organizowanie pomocy dla ofiar przemocy domowej, uzależnionych oraz zagrożonych 

problemem alkoholowym”. 

Jako, że nie złożono żadnej oferty na realizację ww. zadań, unieważnienie jest w pełni zasadne.



$4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta 

Jarosławia. 

$5 

Zarządzenie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się 

w sekretariacie Urzędu (rejestr zarządzeń). 

$6 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia, w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta Jarosławia. 

$7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

     



Załącznik do zarządzenia Nr 110/2022 

Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25.03.2022 r. 

OGŁOSZENIE 

Wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2022 r. 

  

L.p. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego 

      

Wysokość 

przyznanych 

środków 

publicznych 

(zł) 
  

Wspieranie działań profilaktyczno — wychowawczych prowadzonych w świetlicach 

środowiskowych i socjoterapeutycznych 
  

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | Rozwiń skrzydła w Środowiskowym 

  

  

      

1 Oddział Powiatowy Ognisku Wychowawczym TPD 35 000 

w Jarosławiu w Jarosławiu 

Stowarzyszenie ż 
ICA - PO I 

Ż Kulturalno - Wychowawcze OWIETL ; NIDZAJZWAENA 30 000 
. - . I MŁODZIEŻY 
im. ks. Piotra Skargi 

Prowadzenie całorocznej świetlicy 

środowiskowej z programem 

3 Stowarzyszenie "Nowa Kultura" | profilaktyki alkoholowej dla dzieci 20 000 

i młodzieży z terenu miasta Jarosławia 

z rejonu Dzielnicy nr 2 

Wspieranie działań profilaktyczno- 

Stowarzyszenie Rodzina wychowawczych w świetlicy 
4 z z j ; wóię mozac(i . 20 000 

Kolpinga w Jarosławiu środowiskowej "U Kolpinga" na terenie 

Dzielnicy nr 3     

Organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży jako forma 

profilaktyki alkoholowej 
  

Zorganizowanie turnieju piłki ręcznej dla 

  

    5 SPR JKS SAN Jarosław R - 12 000 
dzieci i młodzieży 

Organizowanie alternatywnych form 

zromaóene Só || Pa or Sale Podkowa 
6 Niepokalanego Poczęcia NMP „2 . z PO „0. ) 19 000 

Dom Zakonny w Jarosławiu Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu jako 

Y formy profilaktyki alkoholowej w 2022 
roku 

7 Uczniowski Klub Sportowy Gelnystrzał 14 273     „TRAMP”     
  

 



  

Parafia Rzymskokatolicka 
Profilaktyka alkoholowa na rzecz dzieci 

  

  

  

  

  

  

8 p.w. NMP Królowej Polski i młodzieży ze środowisk patologicznych 5 000 

z rejonu ul. 3 — go Maja 

Organizacja zawodów sportowych 

9 Jarosławskie Włóczykije Podkarpacki Puchar Nordic Walking 6 757 

etap Jarosław 

10 | Stowarzyszenie "Błysk Jarósław” Il Jarosławskie Święto Pływania Maraton 6970 

Pływacki 

Organizacja zajęć profilaktycznych 

11 Autonomiczne Zrzeszenie i warsztatów „Treningu zachowań 15 000 

Combat Aikido aikido” przeciwdziałających 

alkoholizmowi 

Dziecięcy Klub Sportowy Progres | Sportowy Progresowy Turniej Piłkarski 
12 ą ż ą 9 000 

Jarosław oraz Półkolonie sportowo-rekreacyjne 

13 Ninja Kids Academy Igrzyska sportowe dla dzieci 5 000 

Organizacja turnieju sportowo- 

Parafialny Oddział Akcji integracyjnego z udziałem dzieci 

14 | Katolickiej przy Parafii Chrystusa | i mtodzieży z rodzin dotkniętych 8 000   Króla w Jarosławiu   problemem alkoholowym z terenu 

Dzielnicy nr 3   
  

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w ramach promowania zdrowego stylu 

życia bez nałogów 

  

Jarosławskie Stowarzyszenie 

Profilaktyka poprzez sport - udział 

w obozie sportowym dla dzieci 

  

  

  

    
15 ź 5 : zi ż 15 000 

Rozwoju Regionalnego i mtodzieży w ramach promowania 

zdrowego stylu życia bez nałogów 

Parafia Rzymskokatolicka Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży 
16 23 . - a - 11 000 

pw. Miłosierdzia Bożego z Dzielnicy nr 4 w Jarosławiu 

Stowarzyszenie 

17 Kulturalno — Wychowawcze KOLONIA-JODŁOWY DWÓR II 13 000 

im. ks. Piotra Skargi 

Stowarzyszenie Szkolenia Organizacja obozu sportowego jako 

18 Sportowego Dzieci i Młodzieży | alternatywnej formy wypoczynku 10 000 

Jarosławianie Kochają Sport spędzania czasu wolnego od uzależnień 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

19 Oddział Powiatowy Po zdrowie i przygodę w góry i nad morze 19 000   w Jarosławiu     
  

 



  

Parafia Rzymskokatolicka 

Zorganizowanie wypoczynku letniego 

promującego zdrowy styl życia bez 

  

  

  

20 p.w. NMP Królowej Polski nałogów dla dzieci i mtodzieży wm 

z Dzielnicy nr 2 

ND „ | AKTYWNE WAKACJE- AKADEMIA 
21 | Stowarzyszenie "Błysk Jarosław MŁODYCH TALENTÓW 20 000 

22 Autonomiczne Zrzeszenie Organizacja półkolonii profilaktyczno- 12 000 

Combat Aikido sportowej "Combat Aikido" 

„Moje życie bez nałogów” — organizacja 

23 Pora Chrystusa króla wypoczynku letniego dla dzieci 10 000 
w Jarosławiu     i młodzieży z Dzielnicy nr 3   
  

Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie zdrowego stylu życia poprzez 

alkoholowej 

organizowanie kampanii edukacyjnych i imprez trzeźwościowych w zakresie profilaktyki 

  

Parafia Rzymskokatolicka 
Konferencja nt. zdrowego trybu życia 

  

  

  

  

  

  

  

    

ł . . . - i 
24 p.w. Miłosierdzia Bożego i szkodliwego spożywania alkoholu 5 000 

(życie bez nałogów) 

0. ta.al 

25 | StowarzyszanieOD-NOWA | 77777 P75 PEMAtywĄ cia 5 500 
uzależnień 

Kształtowanie wśród osób starszych 

Stowarzyszenie Akademia prawidłowych zachowań związanych 
26 . , . Z pozd 10 000 

Trzeciego Wieku z ochroną zdrowia w szczególności 

z profilaktyką alkoholową 

Ośrodek Kultury i Formacji 8 PEPUEWYATE PZF Je JE h 
z so i ; i pro abstynenckich wśród uczestników 

27 Chrześcijańskiej im. Służebnicy Gui 3 000 
BoŻGLANIW Jeńke dorocznego Jarmarku Benedyktyńskiego 

Jonny w oparciu o idee AA, AL-ANON i ALATEEN 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz sa 5 > y 

P I Kot J 
28 Osób z Niepełnosprawnością 22 kANY EN Eriewiarosjawih 23 000 

intelektualną Koło w Jarosławiu 
z ł zz 

„» | Pomfafnmskoktokia |bmdawmydęnapewany | 400 
p.w. NMP Królowej Polski J» v y się i wypoczywamy 

bez alkoholu 

oks Zięe Niewidomych | ga poni troweg 
30 Okręg Podkarpacki Koło pca Paa ZP 2 8 4 000 

. stylu życia w żywieniu dla osób 
w Jarosławiu > ; 

niewidomych i stabowidzących 

Polskie Stowarzyszenie Rajdy Nordic Walking i spacery 

31 Diabetyków Podkarpacki na świeżym powietrzu jako forma 5 000 

Oddział Wojewódzki spędzania wolnego czasu bez alkoholu 

Kształtowanie wśród chorych na 

32 Diabetycy Powiatu cukrzycę postaw prozdrowotnych, 5 500   Jarosławskiego   a zwłaszcza związanych z profilaktyką 

alkoholową      



  

33 

Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków Podkarpacki 

Oddział Wojewódzki 

Działania prozdrowotne dla osób 

z cukrzycą a problem uzależnień 
11 000 

  

34 
Parafia Chrystusa Króla w 

Jarosławiu 

Realizacja przedsięwzięć w zakresie 

kultury na terenie miasta ( w 

szczególności dla mieszkańców dzielnicy 

nr 3) oraz promocja twórczości 

artystycznej poprzez organizowanie 

festiwali, konkursów, przeglądów, 

plenerów, wystaw, konferencji, 

występów i koncertów oraz wydawanie 

czasopism 

50 000 

  

35   Stowarzyszenie „EM-ART”   Kultura dla Seniora — kształtowanie 

postaw pozytywnych sposobem na 

zdrowy tryb życia   12 000 

  

Wspieranie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną poprzez 

organizowanie warsztatów twórczych i terapeutycznych jako formy profilaktyki uzależnień 

    36 

  
Polski Związek Niewidomych 

Okręg Podkarpacki Koło 

w Jarosławiu 

  

Warsztaty artterapii dla osób 

niewidomych i słabowidzących, jako 

profilaktyka uzależnień i model 

trzeźwego spędzania czasu „Terapia 

przez sztukę”   
5800 

  
 


