
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ  PKPS W KOLBUSZOWEJ W 2016 R. 

WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

– REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE 

PRZEZNACZONE DLA DZIECI I MŁODZIEZY ORAZ DLA SENIORÓW  

 

„Świetlica wielu szans” – realizacja zadań publicznych określonych w 

WOJEWÓDZKIM PROGRAMIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2016-2023. 

Celem działań zawartych w  programie jest wspieranie rodzin w realizacji funkcji 

opiekuńczo – wychowawczej. Działania zawarte w programie są ukierunkowane na 

wspieranie działań pomocowych realizowanych w naszej placówce wsparcia dziennego 

dla dzieci i młodzieży. Partnerami PKPS ZMG Kolbuszowa w realizacji zadania są: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej oraz Stowarzyszeniem Moja Mała Ojczyzna 

Komorów i Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie.  

Adresatami zadania są dzieci i młodzież korzystające z pomocy Świetlicy 

Profilaktyczno – Wychowawczej ul. Janka Bytnara 3 w Kolbuszowej w roku szkolnym 

i podczas wakacji, uczestnicy zajęć wakacyjnych w Komorowie (powiat kolbuszowski) 

i Krośnie (powiat krośnieński). 

Program realizowany w  okresie od 06.06.2016r. do 15.12.2016r.  

„Pochłonięci sportem - wolni od nałogów” – realizacja zadań publicznych 

określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na lata 2014-2020. Celem działań zawartych w programie jest 

zwiększenie skuteczności działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz zmniejszanie skali tych problemów w województwie podkarpackim. 

Działania zawarte w programie są ukierunkowane na wspieranie i  prowadzenie działań 

promujących wśród dzieci i młodzieży zdrowy styl życia oraz ukazujących zagrożenia 

używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych.  Partnerami PKPS ZMG 

Kolbuszowa w realizacji zadania są: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 



Kolbuszowej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej oraz Gminna 

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kolbuszowa.  

Beneficjentami programu „Pochłonięci sportem – wolni od nałogów” będą podopieczni 

Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Kolbuszowej, podopieczni świetlic 

socjoterapeutycznych z Głogowa Małopolskiego, Wysokiej Głogowskiej, Bud 

Głogowskich i Przewrotnego ale również - w ramach organizowanych spektakli – 

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Kolbuszowej. Będzie to łącznie 

min. 280 osób. 

Program realizowany w okresie od 01.09.2016r. do 30.11.2016r.   

 

„Aktywni zawsze młodzi” – program realizowany w ramach zadania publicznego 

z  zakresu pomocy społecznej określonego w WOJEWÓDZKIM PROGRAMIE 

POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2016-2023. Program pomocowy „Aktywni – 

zawsze młodzi”  jest ukierunkowany na zwiększenie i rozwój oferty świadczeń pomocy 

społecznej dla seniorów. Cel niniejszego programu będzie realizowany poprzez 

wzbogacenie oferty w zakresie aktywizacji i organizacji czasu wolnego seniorów. 

Partnerem PKPS w realizacji zadania są: Stowarzyszeniem Moja Mała Ojczyzna 

Komorów i Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle.  

Adresatami zadania jest grupa ok. 60 osób w wieku powyżej 50 lat z terenu powiatu 

kolbuszowskiego i 50 osób z terenu powiatu jasielskiego. 

Program realizowany w  okresie od 06.06.2016r. do 30.11.2016r.  

 


