
Sprawozdanie Zarządu 

Jarosławskiego Stowarzyszenia  

Os wiaty i Promocji Zdrowia 

za rok 2021 

 

W ciągu roku odbyło się 8 zebrań członków i sympatyków Jarosławskiego Stowarzyszenia 

Oświaty i Promocji Zdrowia. Przesunięcia terminów planowanych zebrań i niska frekwencja 

była wynikiem zagrożenia Covid-19   i zaostrzeń epidemiologicznych.  

Daty i liczbę uczestników przedstawia tabela 1: 

  

Tabela 1:  

 

 

Lp. 

 

Daty zebrań 

 

Liczba uczestników zebrania 

1 9 luty  10 online 

2 9 marca   20 online   

3 20 kwietnia 26 walne zebranie sprawozdawcze  

4 9 maja 7 online  

5 8 czerwca  24  

6 8 września  11 

7 5 października  21wyjazdowe Pruchnik 

8 10 listopada  18 w ZSSCHiO połączone ze szkoleniem  

9 6 grudnia  14 poprzez komunikator Teams  

 

Protokoły zebrań w wersji papierowej przechowywane są w dokumentacji wraz 

z listami obecności i załącznikami w oprawionych tomach rocznych.  

Członkowie Zarządu Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia 

spotykali się ponadto w mniejszych grupach w celu realizacji zadań wynikających 

z harmonogramu przyjętego w strategiach na kolejne lata szkolne. Działalność wynikała 

z zadań statutowych, które były realizowane jako własne lub zlecone przez różne podmioty.  

Miejscem realizacji działań był lokal przy ul Rynek 13a w Jarosławiu - Klub „Kuźnia”, obiekty 

sportowe na terenie Jarosławia oraz miejsca zajęć plenerowych. Wiele zadań członkowie 

Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia realizowali w przedszkolach 

i szkołach, w których na co dzień pracują, czyniąc beneficjentami swoich działań 

wychowanków, uczniów, rodziców i nauczycieli ze środowisk lokalnych trzech powiatów: 

jarosławskiego, lubaczowskiego i przeworskiego.  

 

 



Do najważniejszych działań w roku 2021 należy zaliczyć:  

 

1. Zorganizowano 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jarosławiu 

i okolicznych miejscowościach.  

Działania przygotowawcze trwały od października 2020 roku, a sam finał obejmował 

wydarzenia zorganizowane od 5 do 30 stycznia 2021r. w Jarosławiu, powiecie jarosławskim 

i przeworskim (nie związały się sztaby w Przeworsku, Kańczudze i Sieniawie) wobec tego 

nasi wolontariusze kwestowali w tych rejonach. W tym finale ze względu na panującą 

pandemię koronawirusa należało dostosować się do zaleceń służb sanitarno-

epidemiologicznych, pozyskiwać środki bez organizacji imprez otwartych, skupić się na 

organizacji puszek stacjonarnych, skarbon wirtualnych. Pomocy w realizacji tych zasad 

udzieliły koleżanki - dyrektorki przedszkoli i szkół zrzeszonych w rejonie Jarosławskim 

Podkarpackiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie oraz Radni Miasta 

Jarosławia oraz Patroni Honorowi: Burmistrz Miasta Jarosławia, Wójt Gminy Jarosław, 

Wójt Gminy Roźwienica, JM Rektor PWSTE im ks. Markiewicza w Jarosławiu. Sztab 

działał w koalicji 17 osób, a szefem sztabu 213 była Teresa Krasnowska. W działaniach 

tych oprócz 145 wolontariuszy z puszkami uczestniczyło przeszło 350 młodych ludzi 

przyklejających serduszka, członkowie sztabu oraz 93 innych osób pracowników szkół 

i placówek, przedstawicieli innych organizacji i służb zaangażowanych w pracę punktów 

bazowych, sztabu i obsługi koncertów, zapewnienia bezpieczeństwa kwestującym. Łącznie 

zebrano i przekazano na konto WOŚP 162.229,42zł - kwota znacznie wyższa niż w roku 

2020. Ponadto opracowano wspólnie wnioski użyteczne dla organizacji kolejnego finału.  

JSOiPZ przeznaczyło 1570 zł na organizację finału pozyskanych od darczyńców i z 

Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

 

2. Przeprowadzono szkolenie z zakresu planowania wg standardów szkoły 

promującej zdrowie, w którym uczestniczyli koordynatorzy przedszkoli i szkół 

promujących zdrowie przygotowujący się do autoewaluacji w związku ze zdobywaniem 

kolejnych certyfikatów. Podczas szkolenia najwięcej uwagi poświęcono prawidłowemu 

formułowaniu problemu priorytetowego i wyboru celu, wynikającego ze 

zdiagnozowanego problemu priorytetowego.  Szkolenie odbywało się w formie 

indywidualnych konsultacji. Wspólnie analizowano konkretne plany działań i wyniki 

diagnozy dokonywanej w placówkach.  

 

3. W roku 2021 został odwołany XIX Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie   

Powodem odwołania imprezy były zaostrzenia epidemiologiczne w związku z COVID-

19.  

 

4. Zrealizowaliśmy dwa zadania publiczne zlecone przez Burmistrza Miasta 

Jarosławia zgodnie z umowami:  

 



- nr 301/2021 z dnia 6 maja 2021 - Popularyzacja turystyki rowerowej w społeczności 

lokalnej w Jarosławiu pod hasłem „Jarosław na dwóch kółkach i per pedes” 

Realizując zadanie zlecone umową 301/20221 zorganizowano:   

- 5 wycieczek pieszych dla 108 osób z różnych grup docelowych mieszkańców: 

1) spacer doliną Sanu -20 osób (rodziny z dziećmi) 

2) Leśne ścieżki na wschód od Sanu - 25 osób  

 3) Pruchnik - Korzenie - 21 osób  

4) W dolinie Sanu -21 osób 

  5) Spacerkiem do Zarzecza - 21 osób   

 Celem było zwiększenie zainteresowań krajoznawczych jako forma profilaktyki uzależnień. 

Zwiększenie kompetencji związanych z ekologią, przyrodoznawstwem historią regionu. 

Upowszechnienie aktywności ruchowej w postaci pieszej wędrówki w różnych warunkach 

pogodowych w społeczności mieszkańców (zarówno dzieci jak i dorosłych). Odkrywanie 

ciekawych tras w pobliżu dla dalszego wykorzystania. Rezultatem ostatecznym jest 

opracowanie scenariuszy wycieczek do wykorzystania w dalszych działaniach JSOiPZ oraz 

przekazanie tych scenariuszy zainteresowanym nauczycielom, harcerzom oraz 

przedstawicielom innych organizacji pozarządowych. 

- piknik rowerowy w parku miejskim dla 400 mieszkańców Jarosławia (głównie rodziny 

z dziećmi). Pozyskano 22 partnerów do współorganizacji imprezy oraz 2 patronów medialnych: 

Ekspres Jarosławski, Gazeta Jarosławska.  

Impreza ogólnodostępna propagująca zdrowy styl życia i podnosząca kompetencje w zakresie 

właściwych zachowań w ruchu drogowym, umiejętności społecznych, upowszechniająca 

aktywność ruchową, zdrowe odżywianie i profilaktykę uzależnień i COVID- 19.   

- 2 rajdy rowerowe dla 101 osób o różnym poziomie sprawności i umiejętności 

rowerowych:  

 1) 5 Rajd Rowerowy Śladami Wrześniowych Orłów dystans 115km.    

W rajdzie uczestniczyło 48 osób   

Upowszechnienie turystyki rowerowej jako formy profilaktyki uzależnień, praktyczne 

kultywowanie pamięci o bohaterach II wojny światowej.  

Trwałym rezultatem   przeprowadzonych działań jest zbudowanie zasobów oznakowań dla 

grupy pieszej i rowerowej, które będą wykorzystywane w celu poprawy bezpieczeństwa 

podczas tego typu wydarzeń oraz możliwość wypożyczeń np. szkołom i przedszkolom lub 

grupom seniorów współpracujących z JSOiPZ.  



Powstały także zasoby w postaci scenariuszy wycieczek, pikniku oraz rajdu do wykorzystania 

w przyszłości. 

2) Rajd Rowerowy ścieżką rowerową do Radawy i drogami polnymi do Mołodycza 

dystans 54 km 

W rajdzie uczestniczyło 53 osoby. 

Upowszechnienie turystyki rowerowej jako formy profilaktyki uzależnień, propagowanie   

rodzinnego wypoczynku na rowerach, zaznajomienie z historią jarosławskiego Zasania 

(plenerowe spotkanie z autorem książek dr Janem Kuca przy izbie muzealnej w Szkole 

Podstawowej w Mołodyczu).  

Trwałym rezultatem przeprowadzonych działań jest zbudowanie zasobów oznakowań dla 

grupy pieszej i rowerowej, które będą wykorzystywane w celu poprawy bezpieczeństwa 

podczas tego typu wydarzeń i mogą być wypożyczane np. szkołom i przedszkolom lub grupom 

seniorów współpracujących z JSOiPZ.  

Powstały także zasoby w postaci scenariuszy gier terenowych, quizów profilaktycznych, 

wycieczek, rajdu do wykorzystania w przyszłości. 

W dniu 27 czerwca 2021 inaugurując wakacje, zorganizowano rodzinną wycieczkę pieszą   

doliną Sanu. Miejsce zbiórki wyznaczono na bulwarze nadsańskim. Trasa ok 5 km wiodła do 

miejsca tzw. filarów, czyli miejsca nieistniejącej przeprawy mostowej na Sanie. Po drodze 

przewodniczka zainteresowała uczestników wydarzeniami z przeszłości, nie zabrakło wątków 

przyrodniczych (flora i fauna, obserwacje związane z budową geologiczną, zmianami koryta 

rzeki. W treści te zostały wplecione elementy profilaktyczne podczas gry terenowej.   

W dniu 22 sierpnia 2021r zorganizowano rodzinny piknik rowerowy w Parku Miejskim 

im. Monte Cassino w Jarosławiu Podczas pikniku rozegrano różne konkurencje rowerowe 

(rowerki biegowe, tor przeszkód, jazda żółwika, jazda na czas, celność przejazdu, moda 

rowerowa) w   kategoriach wiekowych (maluchy do 4lat, 5-6lat, 11-13 lat, 16 i więcej młodzież, 

młodzi rodzice, seniorzy). Zgodnie z protokołami zawodów wręczono nagrody, dyplomy, 

medale i puchary. Łącznie rozdano 55 nagród głównych i 118 pocieszenia. Pozyskani partnerzy 

(UM Jarosław, CKiP w Jarosławiu, JOKIS w Jarosławiu, WSSE w Rzeszowie, PSSE 

w Jarosławiu, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Komenda Powiatowa Policji w 

Jarosławiu, Urząd Statystyczny w Przemyślu, Med-Jar, COM Jarosław, PGKiM sp.z o.o.  

Jarosławiu, Nadleśnictwo Państwowe Jarosław, LCW: ZSI, ZSTIO, ZSSCHiO, SP nr 6 

Jarosław, SP nr 7 Jarosław, Miejskie Przedszkole nr 9, Miejskie Przedszkole nr 12 

w Jarosławiu, Pilatus mobilny serwis rowerowy, ATW w Jarosławiu) umożliwili 

uatrakcyjnienie imprezy dodatkowe elementy. Uczestnicy pikniku skorzystali z mobilnego 

miasteczka rowerowego i pokazów przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Wojewódzkiej 

Komendy Policji w Rzeszowie. Stoiska profilaktyczne przygotowały Wojewódzka Stacja 

Sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 

w Jarosławiu, Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, Nadleśnictwo Państwowe w 

Jarosławiu. Można było skorzystać z porad w zakresie profilaktyki COVID 19, zaszczepić się 



przeciwko COVID 19 - w mobilnym punkcie szczepień, a nagrody dla zaszczepionych zostały 

ufundowane przez Burmistrza Miasta Jarosławia. Zostały zaprezentowane 2 wystawy grzybów 

jadalnych i trujących. Uczono sposobów rozpoznawania grzybów i innych organizmów 

leśnych.  Przygotowano quizy profilaktyczne z nagrodami dla całych rodzin. Wykwalifikowany 

personel medyczny uczył usuwać kleszcze i udzielać pomocy przedlekarskiej. Działał także 

punkt spisowy Narodowego Spisu Powszechnego. Podczas całej imprezy działała strefa 

animacji dla dzieci i dorosłych (pokazy baniek mydlanych, modelowanie baloników, 

malowanie na strechu, zabawy z chustą animacyjną oraz liną).  Odbyły się występy artystyczne 

dzieci oraz solistek JOKiS. Wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z poczęstunku 

przygotowanego przez wolontariuszy z LCW (owoce warzywa, woda gorący posiłek).  Dzieci 

i seniorzy (100 osób) otrzymali odblaski poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

z programu Bezpieczny Jarosław. 

Na zakończenie wakacji 30 sierpnia 2021 zorganizowano wycieczkę pieszą z Jarosławia do 

Nadleśnictwa Państwowego uczestnicy zapoznali się z elementami ścieżki na terenach siedziby 

Nadleśnictwa w Koniaczowie. Uczestnicy mieli okazję przypomnieć sobie cechy 

rozpoznawcze drzew i krzewów charakterystycznych dla lasów i zalesień śródpolnych, w sali 

edukacyjnej z bliska obserwowano okazy zakonserwowane, pozyskane w wyniku 

nieszczęśliwych wypadków. Leśnicy podzielili się z uczestnikami materiałami (mapki 

użyteczne do samodzielnych wędrówek oraz ulotki).  

12 września 2021 o godzinie 9.00 z rynku jarosławskiego wyruszyła kolumna rowerzystów 

licząca 48 osób.  Celem rajdu było upamiętnienie bohaterskich lotników, którzy stracili życie 

w obronie Polski w 1939 roku. Przypomniano wydarzenia historyczne, zapalono znicze 

w miejscach spoczynku i upamiętnień. Uczestnicy otrzymali odpowiednie materiały 

edukacyjne, znaczki i plakietki. Na miejscu tradycyjnego postoju rekreacyjnego w Korzenicy 

przeprowadzono konkursy z nagrodami ufundowanymi przez Nadleśnictwo Państwowe 

Jarosław i Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, wspólnie spożyto posiłek przygotowany przez 

wolontariuszy LCW ZSSCHiO w Jarosławiu.  

Trasa kolejnej wędrówki w części od Jarosławia do Pruchnika została pokonana busem. Dzięki 

współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Pruchnickiej uczestnicy poznali nie tylko 

obiekty typowej dla miasta architektury i przyrody, ale poznali sylwetki zasłużonych dla 

kultury i historii postaci: Mieczysława Orłowicza, ks. Bronisława Markiewicza, 

ks. Włodzimierza Szenbeka, Edwarda Kieferlinga, Marka Papały, Krystyny Sowińskiej, Jana, 

Marii Błachuty i innych. Główna część wędrówki prowadziła z rynku Pruchnika do wieży 

widokowej na Korzeniach. Na tym ostatnim etapie pod turystyczną altaną odbył się piknik 

integracyjny z poczęstunkiem przygotowanym przez wolontariuszy LCW z ZSSCHiO w 

Jarosławiu. Uczestnicy wycieczki mieli okazję skorzystać z inhalacji w niedawno otwartej 

grocie solnej.   

23 listopada 2021 roku zorganizowano wycieczkę do Zarzecza. Uczestnicy spotkali się 

w Cieszacinie Wielkim i stąd w kolumnie marszowej dotarli do Zarzecza. Trasa ok 5km   ma 

niewielki stopień trudności. Przebiega przez tereny o typowej zabudowie wiejskiej 

z malowniczymi ogródkami. Po prawie godzinie marszu uczestnicy dotarli do Parku w 



Zarzeczu. Następnie pod opieką przewodnika zwiedzili Pałac Dzieduszyckich (filie Muzeum 

w Jarosławiu). 

Uczestnicy zwrócili uwagę na przywrócenie świetności wystroju wnętrz (renowację mebli), 

powiększenie ekspozycji. Dzięki dobrej współpracy z Muzeum część konkursów 

przeprowadzono we wnętrzach pałacu, natomiast poczęstunek odbył się w parku. Uczestnicy 

zwrócili uwagę na doskonałe utrzymanie obiektów   architektonicznych oraz drzewostanu 

i rabat już przygotowanych do zimy. Powrót do Jarosławia nastąpił po 4 godzinach. Założone 

cele i wskaźniki zawarte w harmonogramie oferty zostały osiągnięte. We wszystkich 

działaniach uczestniczyło nieco więcej osób niż zakładano. Zorganizowano dodatkowo jedną 

wycieczkę więcej niż planowano, w rajdzie uczestniczyło 13 uczestników więcej niż założono 

w ofercie. Materiały zawarte w scenariuszach działań zostały udostępnione innym podmiotom 

i indywidualnym osobom, które mają zamiar kontynuować zainteresowania turystyką pieszą 

i rowerową w najbliższej okolicy. W toku realizacji zadania posługiwano się ankietami 

ewaluacyjnymi, na podstawie których będzie budowana oferta zadania na rok 2022. 

O konieczności kontynuowania działań profilaktycznych poprzez małą turystykę przekonują 

również komentarze uczestników w mediach społecznościowych po zakończeniu 

poszczególnych działań . Na realizację zadania uzyskano dotację Gminy Miejskiej Jarosław 

w wysokości 9000,00zł wkład własny to 1481,72zł zaś wkład osobowy i rzeczowy to 

5987,50zł. W realizację zadania włączyło się wielu wolontariuszy zarówno z JSOiPZ jak 

i przedszkoli i szkól promujących zdrowie.  

 

- nr 284/2021 z dnia 6 maja 2021 – zadanie z jarosławskiego budżetu obywatelskiego na rok 

2021 pod hasłem „Wolontariat na trudne czasy niezastąpiony”  

 W ramach realizacji tego zadania zrealizowano następujące działania:  

- warsztaty dla opiekunów klubów wolontariatu- łącznie 15 godzin dla 16 osób,  

-wizyta studyjna z grą symulacyjną   dla 16 opiekunów, koordynatorów klubów wolontariatu, 

-warsztaty dla kandydatów na wolontariuszy ABC Wolontariusza na czas pandemii 7 godzin, 

-zajęcia z pedagogiki i animacji imprez dla dzieci młodzieży - 13 godzin (dwie grupy 

uczestników grupa młodsza VI-VIII, szkoły ponadpodstawowe), 

-warsztaty z ratownictwa medycznego 50 godzin zajęć dla 54 osób, rozdzielonych na grupy 

ćwiczeniowe,   

-warsztaty i konsultacje psychologiczne w dla wolontariuszy, koordynatorów klubów 

wolontariatu oraz korzystających w wymiarze 52 godzin, tematycznie dostosowane do 

oczekiwań zgłaszanych przez uczestników, a łączna liczba uczestników, którzy skorzystali 

z tego wsparcia to 63 osoby,  

-2 audycje z cyklu „W Czajni przy czaju” na temat wolontariatu z udziałem koordynatorów 

naszych klubów wolontariatu (17 listopada, 2 grudnia 2021), 



-warsztaty psychologiczne dla wolontariuszy wynikające z potrzeb zgłaszanych przez 

uczestników- 20 godzin, konsultacje psychologiczne indywidualne dla wolontariuszy -10 

godzin, 

-działanie treningowe wolontariuszy ze wszystkich klubów wolontariatu: produkt kalendarz dla 

wolontariuszy, działanie charytatywne na rzecz podopiecznych klubów wolontariusza - 4 

działania wspólne w grupach. 

Łącznie zaangażowanie 36 wolontariuszy i opiekunów.   

- konferencja podsumowująca w trybie online z wystąpieniami ekspertów oraz 10 

prezentacjami klubów wolontariatu,  

- gala wolontariatu   w 16 grupach lokalnych w trybie stacjonarnym z wręczeniem nagród, 

dyplomów, statuetek, kwiatów dla 104 zasłużonych wolontariuszy.  

Utworzono bazę wolontariuszy   wg podpisanych umów wolontariatu, a liczba aktualnie 

obowiązujących umów to 74. 

Rekomendacje na podstawie ewaluacji poszczególnych działań zrealizowanych w zadaniu 

284/2021.   

4 nowych partnerów zewnętrznych do działań wspólnych na rok 2022 (Fundacja Bieszczadzka, 

Stowarzyszenie Folkowisko, Stowarzyszenie Czajnia z Tomaszowa Lubelskiego, Podkarpacki 

Korpus Solidarności NIW). 

Zrealizowano w całości zajęcia zgodnie z harmonogramem zadania, potrzebami wolontariuszy 

i koordynatorów klubów wolontariatu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się indywidualne 

konsultacje dla wolontariuszy. Tematem konsultacji były: możliwe pola działań wolontariusza, 

analiza projektów na wspólnej realizacji, zagadnienia związane z przekonaniem innych osób 

do działań wolontariuszy, konkretne problemy, jakie napotkali w swoim działaniu 

wolontariusze. Dla opiekunów istotne były zagadnienia związane z przekształceniem 

wolontariatu akcyjnego w wolontariat długoterminowy. W konsultacjach uczestniczyli 

opiekunowie szkolnych kół wolontariatu, zainteresowani formalnymi zagadnieniami 

związanymi z prowadzeniem naboru, dokumentowaniem w kartach pracy i obostrzeniami 

epidemiologicznymi.  

Warsztaty psychologiczne dla aktywnych wolontariuszy na ich wniosek zostały poświęcone 

profilaktyce wypalenia i przeciwdziałania niechęci ze strony środowiska dla działań 

wolontarystycznych, organizacji akcji pomocowych na rzecz potrzebujących wsparcia 

pojedynczych osób (np. chorych dzieci) lub działań proekologicznych, pozyskiwania środków 

dla schronisk dla zwierząt, itp.   

Warsztaty dla kandydatów na wolontariuszy poświęcono budowaniu motywacji związanych 

z wolontariatem wizerunku i wspierania mocnych stron, komunikacji z korzystającym i innymi 

wolontariuszami oraz opiekunami.  



Ze względu na dużą ilość zgłoszonych pomysłów na działanie treningowe wolontariuszy, dużą 

liczbę chętnych oraz konieczność zachowania demokratycznych procedur wyboru wspólnego 

działania wykonano kilka zamiast jednej wspólnej inicjatywy. Wolontariusze wszystkich 

zaangażowanych klubów wolontariatu pracowali nad powstaniem kalendarza pokazującego 

różne działania wolontariuszy działających w mieście Jarosław. Celem tego działania 

treningowego było pokazanie różnych inicjatyw, które podjęły klubu w roku 2021. Kalendarz 

opracowany przez grupę wolontariuszy pod kierunkiem koordynatora wolontariatu z Zespołu 

Szkół Innowacyjnych został wydany i rozdany najaktywniejszym wolontariuszom jako nagroda 

za ich pracę oraz podarowany instytucjom miejskim, które korzystają ze wsparcia 

wolontariuszy lub wspierają ich działania.  

Drugim działaniem treningowym była organizacja zbiórki książek dla domów dziecka  - 

w akcję zaangażowały się poza klubami szkolnymi, Akademickie Centrum Wolontariatu oraz 

Stowarzyszenie EM-ART.  

Trzecim działaniem treningowym było pozyskanie środków na pomoc dla dzieci w trudnej 

sytuacji finansowej w formie refundacji paczek Mikołajowych ze środków uzyskanych 

z różnych aktywności wolontariuszy. Ze względu na wielość różnych aktywności działanie 

treningowe przedłużono do grudnia i podsumowano podczas spotkania koordynatorów 

o pogłębioną ewaluacją ze wskazaniem kierunków działania na przyszły rok. Wszyscy 

zaangażowani wolontariusze i koordynatorzy podkreślili, że najważniejszym produktem 

działania treningowego była praca w małych grupach klubowych wg założonego wspólnego 

planu bez uruchamiania rywalizacji pomiędzy poszczególnymi klubami.   

Zorganizowano wizytę studyjną dla 16 koordynatorów klubów wolontariatu. Podczas spotkania 

zorganizowano: grę sytuacyjną związaną z budowaniem zespołu. W trakcie trzydniowej wizyty 

w Chutorze Gorajec opiekunowie zapoznali się z mechanizmami budowania wolontariatu 

nieakcyjnego. Wymienili doświadczenia i wyznaczyli strategię rozwoju opartego na 

współpracy klubów i wygaszaniu rywalizacji.   

W ramach zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy przeszkolono 5 grup (3 uczniowie szkół 

podstawowych i 2 uczniowie szkół ponadpodstawowych). Uczestnicy brali udział w pokazach 

i ćwiczyli na fantomie resuscytację, ponadto nauczyli się udzielać pierwszej pomocy w różnych 

typowych sytuacjach, jakie mogą zdarzyć się podczas pełnienia wolontariatu (opatrywanie ran, 

stłuczeń, unieruchamianie uszkodzonej kończyny itp). Podczas wszystkich ćwiczeniach 

zachowywano procedury przeciwdziałania zakażenia Covid-19 (dystans, maseczka, środki do 

dezynfekcji).  

Zorganizowana konferencja podsumowująca projekt: „Wolontariat na trudne czasy - 

Niezastąpiony” - 06.12.2021r., w trybie online transmitowana z Biblioteki PWSTE 

w Jarosławiu.  

W czasie realizacji zadania pełnione były dyżury telefoniczne i spotkania indywidualne 

z prowadzącymi zajęcia oraz opiekunami klubów wolontariatu. Wolontariusze chętnie 

korzystali z tej formy wsparcia, ponieważ pozwalała na bieżące wyjaśnianie problemów. 



Powstała także grupa messengerowa, umożliwiająca bieżący kontakt pomiędzy opiekunami 

klubów.    

Powstała baza wolontariatu wytworzona w czasie realizacji zadania jest zabezpieczona zgodnie 

z wymogami RODO. Zawiera ona informacje na temat: podpisane umowy wolontariatu, profile 

zainteresowań aktywnych wolontariuszy dane kontaktowe, karty  pracy wolontariuszy, 

program współpracy pomiędzy klubami wolontariatu, wyniki ewaluacji zadania 

z rekomendacjami na następne lata. Wszystkie dane wrażliwe przechowywane na nośniku 

chronionym hasłem dostępu. Utworzona baza oraz grupa dyskusyjna powołana podczas 

realizacji tego zadania pozwala na budowanie wspólnego projektu wsparcia wolontariatu 

w oparciu nowe możliwości instytucjonalnego wspierania wolontariatu długotrwałego poprzez 

programy: FIO, Działaj lokalnie i Korpus Solidarności. W związku z trudnościami 

wynikającymi z pandemii COVID-19 należało ograniczyć liczebność grup warsztatowych. 

Skutkiem tego było zwiększenie liczby godzin zajęć i poniesienie większych środków 

finansowych po stronie JSOiPZ oraz powiększenie wkładu osobowego. Sytuacja opisana 

powyżej spowodowała przekroczenie wskaźników zawartych w harmonogramie i kalkulacji 

zawartej w ofercie. Na realizację zadania od Gminy Miejskiej Jarosław otrzymaliśmy kwotę 

10.000 zł, zaś ze środków własnych dołożyliśmy 2267,68zł wkład osobowy wyniósł 5668zł zaś 

od Starosty Jarosławskiego pozyskaliśmy statuetki wartości 552zł wręczone klubom 

wolontariatu podczas gali w dniu 6 grudnia 2021r. 

 

5. Pozyskaliśmy przychylność Microsoft w zakresie nieodpłatnego udostępnienia 

platformy Teams dla Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia.  

Zarząd JSOiPZ powierzył koordynację szkoleń wdrażających i reprezentowanie w kontaktach 

z Microsoft kol. Robertowi Dębickiemu, informatykowi z ZSTiO w Jarosławiu. Zadaniem 

koordynatora jest bieżące szkolenie i administrowanie dostępem do indywidualnych kont oraz 

animowanie powstawania grup tematycznych. Liczymy na wsparcie kol. Anny Wota – 

sekretarza Zarządu JSOiPZ. Dzięki platformie Teams możliwe jest prowadzenie 

w telekonferencji naszych comiesięcznych zebrań, indywidualne konsultacje grup 

zaangażowanych w realizację różnych projektów oraz organizacja konferencji na 

podsumowanie zadania 284/2021 „Wolontariat na trudne czasy - Niezastąpiony”.   

6. Systematycznie prowadzono prace nad certyfikacją Przedszkole i Szkoła 

Promujące Zdrowie.  

Najbardziej spektakularnym efektem było uzyskanie przez Szkołę Podstawową w Łukawcu 

najwyższego Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Prezentacja wyników 

autoewaluacji tej placówki odbyło się 21 maja 2021roku w obecności przedstawicieli 

społeczności szkolnej oraz partnerów społecznych współpracujących ze szkołą. Certyfikat 

Wojewódzki w trybie online otrzymała Szkoła Podstawowa w Nienowicach. W dniu 28 

października 2021r. podczas spotkania integracyjnego z okazji „Święta Drzewa” koordynatorki 

rejonowe Podkarpackiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Teresa Krasnowska 

i Anna Sawicka przekazały na ręce Pani Dyrektor Beaty Jusięgi Certyfikat Rejonowy 



Przedszkola Promującego Zdrowie. Spotkanie integracyjne odbyło się z udziałem 

zaproszonych gości: 

•Pani Jadwiga Marycka-Legeny – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu, 

•Pani Renata Majkut-Lotycz – pracownik PSSE Jarosław i wiceprezes Jarosławskiego 

Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia. Podczas obchodów „Święta Drzewa” zostały 

przeprowadzone zajęcia i zabawy związane z tematyką drzew. Dzieci uświadomiły sobie 

znaczenie drzew dla człowieka, zwierząt i przyrody. Dowiedziały się również, jak wielkie 

znaczenie mają drzewa dla czystości powietrza i zdrowia człowieka, wiedzą, dlaczego należy 

oszczędzać papier, szanować książki.  

7. Odbył się konkurs plastyczny „Bądź fit - aktywnie zdrowo i kolorowo”  

Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących 

im. Marii Curie – Skłodowskiej w Jarosławiu we współpracy z Rejonowym Koordynatorem 

Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Konkurs skierowany był do uczniów klas VI 

oraz klas VII szkół podstawowych zarówno należących jak i niezrzeszonych w Podkarpackiej 

Sieci Szkół Promujących Zdrowie zainteresowanych tematyką zdrowego stylu życia oraz 

promocją zdrowia. Celem konkursu było: 

• kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród uczniów szkół 

podstawowych, 

• wzrost świadomości zdrowotnej uczniów, 

• rozwijanie zainteresowań młodzieży tematyką zdrowego stylu życia oraz kształtowanie 

prozdrowotnych postaw i zachowań, 

• prezentacja wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie edukacji zdrowotnej 

wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, 

• promowanie osiągnięć uczniów szkół podstawowych. 

Ocena prac i ogłoszenie wyników odbyło się w dniu 24 maja 2021roku w ZSSCHiO 

w Jarosławiu. Nagrody w konkursie ufundował KOWR Oddział Rzeszów oraz Jarosławskie 

Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia. Ze względu na trwającą pandemię Covid-19 nie 

organizowano wernisażu, a nagrody laureatom wręczono w szkołach.   

8. Członkowie JSOiPZ włączyli się w działania związane z popularyzacją głośnego 

czytania wśród najmłodszych dzieci.  

29 września 2021r. to Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania! Święto zostało ogłoszone 

w 2001r. z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Data 29 września odnosi się do urodzin 

Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. 

Celem akcji jest promowanie głośnego czytania dzieciom, nabywanie przyjemności z czytania 

i słuchania. O zaletach czytania wiedzą wszyscy, ale nie zaszkodzi przypominanie o nich od 

czasu do czasu. Czytanie książek to nie tylko ciekawa forma spędzania wolnego czasu, 

zdobywanie nowej wiedzy, ale również rozwijanie wyobraźni czy wzbogacanie słownictwa, 



a głośne czytanie dzieciom to również budowanie silnej więzi emocjonalnej. W ramach akcji 

dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Jarosławiu wzięły udział w spotkaniu z zaproszonymi 

gośćmi. Teresa Krasnowska, Celina Zymkowska -Turek i Anna Sawicka z Jarosławskiego 

Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia przeczytały dzieciom kilka opowiadań z serii 

„Gang Fajniaków i Sprzątanie Świata” autorstwa Marcina Przewoźniaka. Dzieci 

z zaciekawieniem słuchały opowiadań, aktywnie brały udział w akcji czytelniczej 

odpowiadając na pytania i zagadki zadawane przez Gości.   

9. W Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu w 

dniu 10 listopada 2021r. zorganizowano szkolenie połączone z zajęciami na sali 

gimnastycznej. 

W programie: 

1. Zajęcia praktyczne- ćwiczenia na sali gimnastycznej „Stres- wysiłek – homeostaza” 

Prowadzący: Monika Cholewa – trener, koordynator szkolnego klubu wolontariatu. 

2. Prezentacja „Wysiłek fizyczny a odżywianie”. 

Prowadzący: Sylwia Matuszczyk, Sandra Guziewicz – dietetyczki. 

3. Szkolenie w ramach kampanii „Wybieraj bezpieczną żywność”: 

• substancje dodatkowe do żywności 

• higiena żywności. 

Prowadzący- Renata Majkut - Lotycz z PSSE Jarosław  

4. Sprawy bieżące. 

 

10. Na stronie internetowej Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia na 

bieżąco są publikowane informacje o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie 

oraz Rejon Przedszkoli i Szkół Promujących zdrowie oraz zamieszczane materiały 

edukacyjne dotyczące aktualnie organizowanych szkoleń np. kursy online z zakresu 

promocji zdrowia ORE czy inne ciekawe materiały. Całością koordynuje Renata Majkut 

– Lotycz.  

11.  Systematycznie poprawiano bazę JSOiPZ poprzez bieżące prace przy zachowaniu 

dobrego stanu lokalu klubu Kuźnia i terenów przyległych.    

W okresie wiosennym letnim i jesiennym prowadzono pielęgnację roślin na terenach 

zielonych wokół Kuźni. Zostały zakończone prace związane z odświeżeniem holu (obniżenie 

sufitu, nowe tapety). Mimo wielu starań nie zostały wykonane prace związane z naprawą dachu.   



 

13. Przeprowadzono kampanię na rzecz pozyskania 1% dla opp. Łącznie z tego tytułu 

pozyskano 9844,30 zł na działania JSOPZ w zakresie wskazanym przez podatników (w tym 

MP 3 w Przeworsku -3035,70zł, MP 2 w Przeworsku-2035,70zł, MGP w Kańczudze- 491,20, 

Szkoła Podstawowa w Studzianie – 3289,80, Szkoła Podstawowa nr 6 w Jarosławiu - 492,10 

oraz ogólne cele statutowe JSOiPZ- 499,80.   

 

14. W ciągu całego roku systematycznie była prowadzona dokumentacja, prowadzona była 

strona internetowa, której administratorem jest kol. Renata Majkut - Lotycz. Oprócz tego mamy 

Facebook JSOiPZ, którego administratorem jest Anna Wota. Zarząd i koordynatorki rejonowe 

prowadziły szkolenia rad pedagogicznych w zakresie promocji zdrowia. 

 Poza działaniami wynikającymi ze Statutu i polegającymi na realizacji zadań 

skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzona była działalność administracyjna 

polegająca na dokumentowaniu działań, prowadzeniu księgowości i wynikających z tego 

zobowiązań podatkowych, opłacana w ramach realizacji zadań zleconych. Usługi księgowe są 

prowadzone przez Biuro Rachunkowe p. Magdaleny Adwent na podstawie zawartych przez 

Zarząd umów.  

   

Podsumowując w roku 2021 Zarząd JSOiPZ z zaplanowanej strategii nie zrealizował:    

- wyjazdu na szkolenie dla dyrektorów i koordynatorów szkolnych do Katowic,   

- imprez plenerowych dla dzieci i młodzieży -brak możliwości organizowania dużych grup, 

- Przeglądu Piosenki Promującej Zdrowie,  

Wszystkie trudności w pracy JSOiPZ były spowodowane sytuacją epidemiczną. 

Składki członkowskie były regulowane u skarbniczki lub za pośrednictwem konta bankowego.  

 

Zarząd Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia 

  

 

 

 


