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1. 

Stowarzyszenie 
Miłośników Jasła  

i Regionu 
Jasielskiego 

0000020568 

Działalność wydawnicza. W 2021 r. pojawiły się dwa nowe wydawnictwa Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Były to: książka 
Wiesława Hapa „Legendy powiatu jasielskiego”. Publikacja liczy 136 stron i posiada barwną i twardą okładkę. Drugim wydawnictwem jakie w 2021 
r. wydało Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego jest kolejna edycja corocznego „Kalendarza Jasielskiego” – tym razem na 2022 
rok. Konkursy i turnieje. 13 stycznia 2021 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle miało miejsce rozstrzygnięcie XXVI Konkursu Fotograficznego 
„Jasło – Moje Miasto”, którego temat brzmiał „Ocalić od zapomnienia”. Konkurs odbył się pod Patronatem Burmistrza Miasta Jasła. Komisja 
oceniająca przyznała nagrody i wyróżnienia 23 uczniom w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 4 laureatom w kategorii osób 
dorosłych. Z kolei w połowie ubiegłego roku ogłoszono, a końcem 2021 r. odbył się XXVII Konkurs Fotograficzny „Jasło – Moje Miasto” pod 
hasłem: „Tętno miasta”. Głównym celem tej edycji było ukazanie życia codziennego miasta i jego mieszkańców. Rozstrzygnięcie tej edycji miało 
miejsce w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle w styczniu 2022 r., dlatego o jego szczegółach będzie mowa w sprawozdaniu Zarządu 
Stowarzyszenia w przyszłym roku. W 2021 roku - ze względu na epidemię koronawirusa XXX Turniej Wiedzy o Jaśle odbył się w nieco innym 
charakterze, podobnie jak w ubiegłym roku jako konkurs pod tytułem „Ciekawy Człowiek z Jasła i Jasielszczyzny po 1945 roku do dziś”. Miał na 
celu poznanie dziejów Jasła i powiatu oraz wywodzących się z niego ludzi, którzy odegrali w historii miasta, powiatu, regionu lub kraju istotną rolę 
w jakiejś dziedzinie, m.in. w nauce, kulturze, sporcie, etc. Uczniowie uczestniczyli w trzech kategoriach: - praca plastyczna, praca historyczno-
literacka z wykorzystaniem fotografii archiwalnych oraz praca multimedialna i zaprezentowali w nich zdobytą wiedzę i swoje umiejętności w 
kategoriach wiekowych dla uczniów: z klas IV-VI szkół podstawowych, z klas VII-VIII szkół podstawowych oraz ze szkół ponadpodstawowych. W 
każdej z nich prace oceniało profesjonalne jury składające się z regionalistów, historyków, plastyków i architekta- projektanta miejsc pamięci. 
Wszyscy laureaci i wyróżnieni (44 uczniów) otrzymali przygotowane i wydrukowane okolicznościowe dyplomy oraz nagrody książkowe zapewnione 
przez Stowarzyszenie, Miasto Jasło i Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. w Jaśle a także gadżety otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Jaśle. 
Wystawy, konferencje, spotkania, inne działania, udział w przedsięwzięciach kulturalnych, edukacyjnych, naukowych, patriotycznych, 
uroczystościach. W piątkowy wieczór 6 sierpnia 2021 r., w 78. rocznicę uwolnienia więźniów z niemieckiego więzienia w Jaśle, które miało miejsce 
nocą z 5 na 6 sierpnia 1943 roku, odbył się IX Jasielski Marsz Wolności im. Pułkownika Stanisława Dąbrowy-Kostki. W ten sposób uczestnicy tego 
przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym uczcili pamięć o uczestnikach i ofiarach akcji pod kryptonimem „Pensjonat” w ramach której 
uwolniono ponad 180. więźniów z niemieckiego więzienia w Jaśle. Organizatorami marszu byli: Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu 
Jasielskiego, Miasto Jasło, Komenda Hufca ZHP w Jaśle im. Rodziny Madejewskich w Jaśle przy współpracy z parafią w Jaśle - Żółkowie. Patronat 
nad wydarzeniem objął burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian. W ramach kolejnego zadania w 2021 r. - zadania publicznego pod tytułem „Legendy 
Jasielszczyzny” - opracowaliśmy i przygotowaliśmy tekst i rysunki legend związanych z Miastem Jasłem i regionem jasielskim, opracowaliśmy i 
wydaliśmy w formie ebooka legendy powiatu jasielskiego, dostosowaliśmy treści dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie  z wymogami 
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, umieściliśmy ebooka z legendami Jasielszczyzny 
na stronach internetowych Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle, 
przygotowaliśmy i nagraliśmy na płytach CD wersję audiobookową z wybranymi pięcioma legendami powiatu jasielskiego, w tym jednej o Jaśle, 
został przygotowany i wykonany projekt okładki na płyty CD, wydrukowano 30 tych okładek, nagrano 30 płyt CD - audio z pięcioma legendami, 
przekazano płyty CD z nagranymi legendami do 
jasielskich przedszkoli, szkół podstawowych i bibliotek - Miejskiej Biblioteki Publicznej z filiami oraz do jasielskiej filii Wojewódzkiej Biblioteki 
Pedagogicznej, udostępniliśmy też linki do pliku audiobooka na portalach społecznościowych własnych i partnerów. Każdy z materiałów powstałych 
w ramach zadania publicznego został opatrzony informacją o treści: Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem 
„Legendy Jasielszczyzny” współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Jasła. Tej treści towarzyszą: herb Miasta Jasła oraz logo Stowarzyszenia 
Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.Prezes Wiesław Hap uczestniczył w filmie dokumentalnym o zamordowanych przez Niemców w latach II 
wojny światowej Żydówkach z Kołaczyc przygotowanym przez redaktora TVP Kraków Pawła Srokę. Prezes Stowarzyszenia na tle budynku jasielskiej 
„Bursy” opowiadał o zbrodniczej działalności Waltera Gentza - niemieckiego starosty w latach okupacji. Z kolei dla Muzeum Jazzu w Warszawie 
prezes Wiesław Hap przygotował i przekazał komplet materiałów informacyjnych i fotograficznych dotyczących Jerzego Dudusia Matuszkiewicza 
oraz książkę „Sławni i zapomniani jaślanie w ciekawostkach i anegdotach” na wystawę poświęconą temu urodzonemu w Jaśle muzykowi i 
kompozytorowi. Prezes Hap propagował także regionalizm wśród dzieci i młodzieży, m.in. przeprowadził spacer historyczny po Starym Cmentarzu 
z dziećmi z „Bajkowego Przedszkola” w Jaśle oraz przeprowadził pogadankę na temat legend Jasielszczyzny dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 
12 w Jaśle. 
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2. 
Fundacja im. 

Janusza Korczaka 
0000064503 

W roku 2021 Fundacja im Janusza Korczaka w ramach programu stypendialnego "Twoja Szansa "sfinansowała stypendium dla kilkudziesięciu 
studentów i uczniów na łączną kwotę 196 960 zł na przestrzeni całego roku .Stypendia są ustalone w kwocie 380 zł na osobę i są przekazywane w 
równych miesięcznych odstępach czasowych. Jest też przeprowadzana szczegółowa weryfikacja potrzeb i zasadności wypłaty stypendiów. 
Fundacja od kilku lat współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno −Wychowawczym w Jaśle (SOSW) . Kwota 7386,09 zł została 
przekazana w ciągu całego roku na działalność ośrodka , był to zwrot wydatkowanych kosztów zorganizowania zajec dydaktyczno−wychowawczych 
dla dzieci i młodzieży . Środki zostały również przekazane dla Fundacji im Stefanii Wojtowicz. Fundacja współpracuje ze świetlicą młodzieżową przy 
Parafii w Przemyślu dofinansowując działalność świetlicy oraz pokrywając koszty wycieczek podopiecznych, imprez kulturalnych i integracyjnych 
oraz zakup pomocy szkolnych, dydaktycznych. W ramach kontynuacji akcji pomocy dla ciężko poparzonej Oli Kuczmy ,Fundacja udostępnia 
specjalnie utworzony rachunek bankowy, na którym gromadzone środki finansowe pochodzące od darczyńców przeznaczone na pokrycie 
kosztów leczenia i rehabilitacji Oli. W 2021 roku na ten cel przekazano 6 000 zł. Fundacja przekazywała w 2021 roku środki na rzecz Dominiki 
Dajczak , na rehabilitacje, łącznie w roku 9 600 zł. Ponadto Fundacja sporadycznie udziela indywidualnej pomocy finansowej przeznaczonej na 
pokrycie kosztów leczenia dzieci pochodzących z rodzin , które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej. 

Nie dotyczy. 

3. 
Jasielski Klub 

Sportowy Czarni 
1910 Jasło 

0000122238 

Klub JKS Czarni 1910 Jasło jest klubem amatorskim od lat zajmującym szczególne miejsce wśród społeczności miasta Jasła.  
Sprawozdanie merytoryczne - Seniorzy. W okresie sprawozdawczym tj. 01.01-31.12 .2021 założone przez Zarząd cele zostały osiągnięte 
częściowo. Przedmiotem zadania było szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach w piłce nożnej seniorów na poziomie 4 Ligii podkarpackiej i 
klasy okręgowej. Zajęcia treningowe były prowadzone przez wykwalifikowanego trenera Adama Domaradzkiego. W późniejszym okresie przez 
trenera Wojciecha Koguta. Zajęcia treningowe były prowadzone na obiektach MOSiR−u Jasło, na orlikach przy ul. Jana Pawła 3 w Jaśle oraz na 
boisku ze sztuczna nawierzchnia przy ul. Kasprowicza. Opiekę medyczną podczas meczy sprawowały osoby wyszkolone i posiadające 
odpowiednie uprawnienia w tym głownie pan Andrzej Zyguła. Ponadto nasi zawodnicy (kontuzjowani) korzystali z porad − konsultacji lekarzy 
specjalistów i zabiegów rehabilitacyjnych. Zakupiono sprzęt sportowy tj. piłki dla drużyny seniorów które wykorzystywane są na treningach, oraz 
buty, rękawice ,koszulki treningowe, czapki, chusty wielofunkcyjne, dresy. Na każdym treningu oraz meczu zawodnicy otrzymywali wodę 
mineralną i napoje, natomiast na meczach wyjazdowych, które odbywały się powyżej 100 km od Jasła zawodnicy otrzymywali posiłek. Zawodnicy 
drużyny seniorów otrzymali stypendia sportowe w okresie sprawozdawczym. Klub JKS Czarni Jasło 1910 realizuje zadanie pod nazwą Szkolenie i 
współzawodnictwo w piłce nożnej przy wsparciu finansowym Miasta Jasła w kwocie 150 tysięcy złotych na grupy młodzieżowe i na drużynę 
seniorów. Informacje takie zawarte były na stronie klubowej, fanpage ’u , materiałach promocyjnych, biletach wstępu i plakatach meczowych. 
Drużyna na wiosnę 2021 rozgrywała swoje mecze w 4 lidze podkarpackiej oraz w pucharze polski na szczeblu okręgu. Na koniec sezonu 2020/2021 
w 4 lidze podkarpackiej nasza drużyna zajęła 17 miejsce na 22 drużyny zdobywając 37 pkt. Strzelając 40 bramek i tracąc 53.Czarni w 4 lidze 
wygrali 9 spotkań,10 zakończyło się remisem i 15 razy musieli uznać wyższość rywali. W rundzie wiosennej po wzmocnieniach uczynionych w 
zimie drużyna prezentowała się bardzo dobrze niestety o spadku przesądziły starty punktów w meczach na remis. Kolejną z przyczyn był brak 
napastnika z prawdziwego zdarzenia a co za tym idzie mała liczba strzelonych bramek. Poprzez organizację meczy mieszkańcy Jasła mogli oglądać 
zmagania piłkarskie seniorów występujących na 4 ligowych boiskach. Zawodnicy zachęceni awansem do ligi wyższej chętnie uczestniczyli w 
zajęciach prowadzonych przez trenerów. Uczestnicząc systematycznie w zajęciach sportowych rozwijali swoje umiejętności sportowe z zakresu 
piłki nożnej. Zawodnicy mieli możliwość rywalizować z innymi piłkarzami podczas rozgrywanych meczy. Po spadku Czarni rozgrywali mecze w 
klasie okręgowej pod kierunkiem trenera Adama Domaradzkiego a następnie przez 6 ostatnich spotkań trenerem był Wojciech Kogut. Sportowo 
zespół seniorów na zakończenie rundy jesiennej sezonu 2021/2022 zajął 4 miejsce w tabeli na 16 zespołów zdobywając 38 pkt. co jest niemiłą 
niespodzianka bo przed drużyna postawiono zadanie w postaci awansu do 4 ligi. Ciągła i dobra praca z młodzieżą przyciąga nowych zawodników 
z innych lokalnych drużyn do drużyny seniorów i do uprawiania piłki nożnej w naszym Klubie. Dobre wyniki spowodowały, iż młodzież 
zainteresowała się uprawianiem sportu (piłki nożnej) i do Naszego Klubu wstąpili nowi zawodnicy chętni poprawy swoich umiejętności 
piłkarskich. Dzięki awansowali do wyższej klasy rozgrywkowej mieszkańcy Jasła zgromadzeni na trybunach mogli zobaczyć rywalizacje drużyny 
Czarni Jasło z takimi ekipami jak Karpaty Krosno, Stal Sanok, Orzeł Przeworsk, Błękitni Ropczyce czy rezerwy Stali Mielec. Mamy nadzieję iż kolejna 
runda też dostarczy nam wielu wrażeń sportowych i sukcesów w postaci awansu do 4 ligi. 
Sprawozdanie merytoryczne − Młodzież. JKS Czarni 1910 Jasło w roku 2021 posiadał 5 drużyn młodzieżowych w kategoriach wiekowych: junior 
starszy, junior młodszy, trampkarz starszy (dwie drużyny), trampkarz młodszy, z których 4 zespoły rywalizowały na szczeblu wojewódzkim. Drużyny 
młodzieżowe trenują praktycznie przez cały rok z przerwami kilkunastodniowymi w okresie wakacyjnym i Bożonarodzeniowym. We wszystkich 
kategoriach wiekowych treningi odbywają się 3 razy w tygodniu na obiektach MOSiR Jasło przy ulicy Śniadeckich oraz Sportowej , natomiast w 
weekendy zespoły rozgrywają mecze kontrolne lub mistrzowskie. Zajęcia w naszym klubie prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę 
szkoleniową. W pierwszej połowie 2021 roku cztery nasze zespoły rywalizowały w ligach wojewódzkich. Najstarsza drużyna w kategorii junior 
starszy (zawodnicy urodzeni w roku 2002 oraz 2003) wygrała rozgrywki w grupie B i awansowała do grupy mistrzowskiej ( 8 najlepszych drużyn w 
województwie). Zespół juniorów młodszych (zawodnicy urodzeni w roku 2004 oraz 2005) w rundzie wiosennej rywalizował w grupie C kończąc 
rozgrywki na drugim miejscu i uzyskując awans do grupy B. Trampkarze starsi (rocznik 2006) pierwszą połowę 2021 spędzili w wśród najlepszych 
8 zespołów w tej kategorii wiekowej zajmując wysokie szóste miejsce. Najmłodszy zespół młodzieżowy trampkarza młodszego (rocznik 2007) 
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również rywalizował w grupie mistrzowskiej jednak plasując się na ósmym miejscu drużyna spadła do grupy B. W rundzie jesiennej Nasz Klub 
reprezentowany był przez pięć zespołów młodzieżowych, co było spowodowane pozyskaniem większej ilości zawodników ( 30 osób) z rocznika 
2008 z jasielskich szkółek piłkarskich. W związku z tym Zarząd Klubu podjął decyzję o zgłoszeniu drugiej drużyny w kategorii trampkarz starszy do 
Krośnieńskiej Ligii Okręgowej trampkarzy. Jesienią 2021 roku juniorzy starsi (w sezonie 2021/2022 drużyna była złożona z zawodników 
urodzonych w roku 2003 i 2004) rywalizując w grupie mistrzowskiej zajęli wysokie czwarte miejsce. Zespół juniorów młodszych (roczniki 2005 i 
2006) w grupie B kończy jesień na wysokim trzecim miejscu. Trampkarze starsi (rocznik 2007) po spadku do grupy B rywalizację w rundzie jesiennej 
zakończyli na piątym miejscu. Natomiast zespół trampkarzy młodszych złożony z zawodników z rocznika 2008 jesienią występował w grupie B, 
chłopcy jesienią spisywali się bardzo dobrze, kończąc rozgrywki na drugim miejscu i uzyskując awans do grupy mistrzowskiej. Podsumowując 
drużyny młodzieżowe JKS Czarni 1910 Jasło w roku 2021 rozegrały 114 meczy mistrzowskich z czego 106 spotkań w ligach wojewódzkich do tego 
należy doliczyć około 50 spotkań sparingowych. 

4. 

Jasielskie 
Stowarzyszenie 
Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku 

0000303858 

Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim prowadzenie Jasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle, w którego programie znajdują sie: 
1.Prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury 
i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych, rekreacji i sportu, nauk technicznych a także nauk o ziemi i wszechświecie. 
2.Aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, propagowanie zasad kulturalnego współżycia 
społecznego. 
3.Propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej, fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i 
zainteresowań członków Stowarzyszenia. 
4.Podejmowanie działań zmierzających do nawiązania, utrzymania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a 
szczególnie między osobami starszymi i młodym pokoleniem. 
5.Inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, 
bezrobotnych i chorych. 
6.Upowszechnienie wiedzy o Podkarpaciu i ziemi jasielskiej, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, turystyki 
oraz organizowanie spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla regionu i Polski. 
7.Działanie na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami członków 
Unii. 
8.Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli. 

Nie dotyczy. 

5. 
Osiedlowy Klub 

Sportowy 
„Sobniów” Jasło 

0000116927 

Sprawozdanie z działalność na rzecz kultury fizycznej. Działalność w zakresie wychowania fizycznego, rozwoju sportu i popularyzacji uprawiania 
sportu, rekreacji i turystki prowadzona przez Osiedlowy Klub Sportowy „Sobniów” Jasło wpisuje się w realizację ustawowego zadania własnego 
gminy, w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art 7 ust 1 pkt 10, Ustawy o samorządzie 
gminnym t.j. Dz. U z 2022 poz. 559) Działalność Osiedlowego Klubu Sportowego „Sobniów” Jasło w zakresie rozwoju kultury fizycznej prowadzona 
była głównie w oparciu o prowadzenia szkolenia piłkarskiego. Zarząd Stowarzyszenia przygotował plan organizacyjny Klubu na rok 2021. Rok ten 
był specyficzny, rzeczywistość pandemii stwarzała ryzyko zablokowania rozgrywek oraz szkolenia. Zarazem czas pandemii powodował również 
wyzwanie do podjęcia bardziej wzmożonej promocji aktywności fizycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, którzy przez obostrzenia, dużo 
więcej czasu musiała spędzać przez komputerami, gdzie nawet lekcje wychowania fizycznego odbywały się online. Zarząd, po odbyciu konsultacji 
z trenerami i kierownikami poszczególnych grupami zdecydował zgłosić do rozgrywek: drużynę seniorów − trener Marek Dyląg, kierownik drużyny 
Sławomir Dziobek, rużynę juniorów − trener Krzysztof Kubacki drużynę juniora młodszego − trener Krzysztof Kubacki drużynę trampkarzy − trener 
Ryszard Skuba, kierownik Paweł Wiktorski. Dodatkowo kontynuowane było szkolenia sportowego w sekcjach piłki nożnej w grupie naborowej 
dzieci w wieku od 7 roku życia. Zarząd Klubu przygotował budżet, na realizację w 2021 roku zaplanowanej działalności, który oszacowany została 
na kwotę 106.300 zł. Zgłoszono wniosek pn: „Szkolenie i udział w rozgrywkach piłki nożnej 4 drużyn młodzieżowych i zespołu seniorów” do 
Burmistrza Miasta Jasła o dotację, w ramach realizacji zadań sprzyjających rozwojowi sportu charakterze sportowym ” − uzyskano dotację celową 
w kwocie 35.000 zł z budżetu Miasta Jasła. Uzyskanie zaledwie 32 % źródła finansowania działań z dotacji Miasta Jasła, postawiło przed Zarządem 
Klubu wyzwania co do dalszej realizacji zaplanowanych na rok 2021 działań. Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o nieograniczaniu działalności 
a zwiększeniu działań w zakresie pozyskiwania nowych źródeł finansowania. Między innymi Zarząd Klubu podjął działania promocyjne mające na 
celu pozyskanie środków z tytułu 1% podatku za rok 2020 − rozliczenie i wpłaty w roku 2021, co przyniosło kwotę 2.746,90 zł. Złożono wniosek 
do Ministerstwa Sportu gdzie na zaplanowane działania z zakresu rozwoju kultury fizycznej i popularyzacji sportu, Stowarzyszenie OKS „Sobniów” 
uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 10.000 zł na realizację rządowego programu „Klub” Uzyskano kwotę 14.720 zł z 
Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle, ze źródeł tzw. „tarczy antykryzysowej” przeznaczonej dla organizacji pozarządowych. Podjęto działania w celu 
mobilizacji Członków Stowarzyszenia do bieżącego regulowania składek oraz podjęto działania w celu pozyskiwania nowych Członków 
Stowarzyszenia oraz darczyńców. Te działania przyniosły efekt w postaci kwoty 35.527,56 zł. Dzięki czemu w roku sprawozdawczym, 
Stowarzyszenie prowadziło działalności zakresie rozwoju sportu, kultury fizycznej i promocji zdrowia praktycznie w pełnym zakresie i pomimo 
minimalnego wsparcia Miasta Jasła, realizowało szkolenie sportowe w zakresie piłki nożnej. W Osiedlowym Klubie Sportowym „Sobniów” Jasło 
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prowadzone były 5 grup szkoleniowych, z czego 4 uczestniczyło w rozgrywkach ligowych. Drużyna Seniorów − klasa A, trener Marek Dyląg (28 
zawodników), Drużna Junior Starszy (rocznik 2003/2004) − klasa okręgowa, trener Krzysztof Buba ( 24 zawodników) Drużyna Junior Młodszy 
(rocznik 2005/2006) − klasa A, Krzysztof Kubacki (19 zawodników) Drużyna Trampkarzy (rocznik 2007-2010) − klasa A, Ryszard Skuba (34 
zawodników), Grupa naborowa dzieci od rocznika 2011 i młodsi − trener Ryszard Skuba (22 zawodników) Łącznie w OKS „Sobniów” w okresie 
sprawozdawczym trenowało ponad 120 osób. Treningi i zawody sportowe odbywały się na użyczonym od Miasta Jasła obiekcie przy ul. Floriańskiej 
170 oraz wynajętych obiektach MOSiR Jasło i Szkoły Podstawowej nr 8 w Jaśle. Obejmowały zajęcia treningowe, które odbywały się dwa razy w 
tygodniu po półtorej godziny, oraz mecze regulaminowe, kontrolne i turniejowe dla Seniorów i grup młodzieżowych. Tematy treningów 
obejmowały najważniejsze elementy związane ze szkoleniem dzieci i młodzieży takie jak motoryka, technika, taktyka. Każdy z elementów 
wprowadzany był w treningach w zakresie adekwatnym do grupy wiekowej oraz zaawansowania zawodników. W grupach najmłodszych trenerzy 
kładli akcent na wspaniałą zabawę i naukę współpracy w grupie, wprowadzając elementy rywalizacji na wspólnych treningach− głównie w formie 
zabawy. Profesjonalną organizacją szkolenia zachęciliśmy kolejne zdolne ruchowo dzieci i młodzież do czynnego uprawiania sportu przez 
uczestniczenie w zajęciach. Łączenie 4 drużyny w oficjalnych meczach rozrywkowych zagrały 66 meczy, z czego 35 wygrały, 10 zremisowały i 21 
przegrały. Łączny bilans bramkowy to 189:112 Ważnym elementem szkolenia, zwłaszcza w grupach młodszych 2011, 2012, 2013 i 2014 była 
organizacja turniejów wewnętrznych, dzięki którym trenerzy bliżej poznają i ustalają poziom umiejętności piłkarskich dzieci oraz ich zachowania 
podczas rywalizacji. W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie Osiedlowy Klub Sportowy „Sobniów” Jasło realizowało zadanie „OK’Sobniów − 
aktywni nie tylko sportowo”. Zadanie realizowane było dla grupy 25 osób w wieku od 15 do 29 roku życia i miało na celu wsparcie 
edukacyjno−integracyjne w zakresie nabywania kompetencji społecznych, rozwijanie przedsiębiorczość społecznej oraz wsparcie różnorodnych 
form spędzania czasu wolnego jako działań o charakterze profilaktycznym. W ramach zadania zorganizowanie cyklu spotkań ze specjalistami z 
zakresu psychologii, pedagogiki, prawa, ekonomii społecznej oraz liderów społecznych, którzy prowadzili szkolenia dla uczestników. Podczas 
spotkań ze specjalistami uczestnicy nabyli wiedzę oraz umiejętności pozwalające w przyszłości podejmować działania społeczne, kulturalne, 
sportowe, działać aktywnie w organizacjach pozarządowych na rzecz wspólnoty lokalnej. Zadanie miało na celu pokazanie młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem, możliwość aktywnego działania w podmiotach reprezentujących młodzież, możliwość działalności spółdzielni socjalnej. W wyniku 
realizacji zadania, dzięki pracy uczestników powstał klub młodzieżowy, który będzie mógł służyć do prowadzenia takiej spółdzielni. Potrzeba 
realizacji takiego zadania wynikała z naszych obserwacji i doświadczenia jak wielu zawodników szuka również pomocy ze strony Stowarzyszenia w 
różnych aspektach życia, czy to czasami problemów z prawem, braku pracy czy różnymi uzależnieniami. Uczestnictwo w zajęciach sportowych jest 
dla niektórych chłopców ucieczką od problemów rodzinnych, edukacyjnych czy wychowawczych. Z doświadczenia widzimy jednocześnie jak duży 
potencjał drzemie w młodych ludziach, w ich pomysłowości, otwartości do pomocy i działania na rzecz innych. Bycie drużyną na boisku piłkarskim 
gdzie jeden „walczy” za drugiego, można zaczepić w działaniu na rzecz społeczności lokalnej. Zaproponowane zadanie „OK’Sobniow − aktywni nie 
tylko sportowo” dzięki współpracy ze specjalistami pozwoliło uczestnikom nabyć kompetencje do bycia liderem w środowisku lokalnym, 
zbudować zespół wolontariuszy, a także bycia liderem który bierze odpowiedzialność za to co dzieje się wokół. Projekt będzie również motywował 
do przedsiębiorczości młodych ludzi − we współpracy z partnerami, na ich przykładzie podstawiono przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. W Jaśle 
nie ma klubu młodzieżowego będącego miejscem dla młodych ludzi, gdzie będzie miejsce to aktywizacji obywatelskiej, dlatego dzięki realizacji 
zadania, takie miejsce powstało. 

6. 
Polski Instytut 

Kultury Fizycznej i 
Sportu 

0000532081 

W dniu 15.08.2021 r. na basenie odkrytym w Krośnie, Polski Instytut we współpracy z MOSIR Krosno zorganizował Piknik Rodzinny dla 
mieszkańców Krosna i okolic. Akcja była skierowana do wszystkich grup wiekowych, jednak w akcji wzięły udział głównie dzieci i młodzież. W 
programie imprezy znalazło się wiele atrakcji m.in. gry i zabawy dla dzieci, zawody pływackie, turniej piłki siatkowej na wodzie, prezentacja sprzętu 
ratowniczo−gaśniczego oraz pokaz akcji ratowniczych. Piknik miał na celu zachęcić do aktywnej formy spędzania wolnego czasu, promowanie 
aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia. Prezentacja sprzętu ratowniczo−gaśniczego oraz pokaz akcji ratowniczych. Piknik miał na celu 
zachęcić do aktywnej formy spędzania wolnego czasu, promowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia. W styczniu 2021 odbyło się 
nieodpłatne szkolenie z narciarstwa zjazdowego i snowboardu w Białce Tatrzańskiej na ośrodku narciarskim Bania i Kotelnica Białczańska. Zapisów 
dokonano telefonicznie. W szkoleniu wzięło udział 18 uczestników w wieku 7 -12 lat w 3 grupach koedukacyjnych na poziomie początkującym. 
Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00. Uczestnikom udzielono szkolenia w wymiarze 20 godzin i zaangażowano 
społecznie 3 instruktorów − specjalizujących się w zakresie sportów zimowych. Szkolenie zakończono dwukrotnym zjazdem zaliczeniowym na czas. 
Celem działania było stworzenie alternatywy sportowej dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin i instytucji społecznych. 

 

7. 
Jasielskie 

Stowarzyszenie 
Sportowe 

0000400306 

Celem Akademii Piłkarskiej Czarni Jasło (od stycznia 2021 roku w nazwie Akademii Piłkarskiej dodano człon „Czarni” w związku z podjętą szeroką 
współpracą z JKS Czarni 1910 Jasło mającą na celu ujednolicenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz dalszą kontynuacją przygody z piłką nożną dzieci 
kończących szkolenie w Akademii w Klubie Czarni Jasło) działającej w strukturach Jasielskiego Stowarzyszenia Sportowego jest rozwój 
najmłodszych adeptów piłki nożnej z terenu Miasta Jasła i Gminy Jasło, zapewnienie dzieciom i młodzieży optymalnych warunków rozwoju 
fizycznego w okresie dojrzewania, propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia oraz wychowanie dzieci zgodne z najwyższymi wartościami 
ducha sportu. Realizacja wymienionego celu następuje poprzez zatrudnienie wykwalifikowanej kadry szkoleniowej, która bezpośrednio realizuje 
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nie tylko cele sportowe Akademii takie jak wszechstronne przygotowanie fizyczne, techniczne i taktyczne drużyn działających w obrębie 
określonych grup wiekowych, ale przede wszystkim wychowuje poprzez sport, kształtując charaktery młodych ludzi w sposób, który w przyszłości 
ułatwi im start w dorosłe życie. W 2020 roku w akademii dzieciaki trenowały aż w 9 różnych kategoriach wiekowych. W związku z tym zarząd 
Jasielskiego Stowarzyszenia Sportowego oraz Trenerzy stanęli w obliczu nowych wyzwań organizacyjno−szkoleniowych. Pomimo dużych 
trudności zarówno działacze AP Czarni jak i Trenerzy sprostali nowym zadaniom. Wszystkie chętne dzieci mogły rozpocząć swoją przygodę z piłką 
nożną uczęszczając na zajęcia organizowane przez Akademię. 

8. 

Stowarzyszenie 
Niepełnosprawnych 
i Przyjaciół „Mamy 

Nadzieję” 

0000442715 

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez: 
-tworzenie systemu informacji i komunikacji w środowisku osób niepełnosprawnych, 
-udział osób niepełnosprawnych w realizacji projektów integracyjnych, 
-współdziałanie z terenowymi organami administracji, samorządem terytorialnym, innymi organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami,  
w szeroko pojętej rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych, 

-organizowanie wyjazdów integracyjnych i wycieczek, 
-organizowanie wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności członków Stowarzyszenia 
-pomoc w uzyskaniu dostępu do rehabilitacji i specjalistycznych porad lekarskich, 
-działania edukacyjne w zakresie promocji zdrowia, pielęgnacji i rehabilitacji 
-organizowanie wsparcia finansowego na leczenie, rehabilitacje i usuwanie barier osób niepełnosprawnych . Statutowe działania, które prowadzi 
organizacja to przede wszystkim pomoc osobom niepełnosprawnym i starszym oraz ich bliskim w rozwiązywaniu problemów życia codziennego 
, zdrowotnych i rodzinnych. Angażowanie osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych w działania zapobiegające ich marginalizacji i 
wykluczeniu społecznemu. Tworzymy warunki do wzrostu integracji poprzez aktywizację i organizację wyjazdów turystyczno- rekreacyjnych, 
prezentacji, spotkań o charakterze kulturalnym oraz prozdrowotnym. Organizujemy wsparcie na leczenie i zabiegi rehabilitacyjne. W okresie 
całego roku kontynuowane są spotkania informacyjno-integracyjne, które ze względu na stan epidemiczny zostały w roku sprawozdawczym 
ograniczone. Na przestrzeni roku 2021 realizowaliśmy zadania publiczne dotowane przez Miasto Jasło , Gminę Jasło oraz PFRON w ramach 
których zorganizowane zostały wyjazdy : 1-dniowy do Krynicy i Tylicza oraz dwudniowy na Dolny Śląsk podczas, której zwiedziliśmy :Zamek 
Moszna , Pałac Marianny Orańskiej w Ząbkowicach Śląskich , Pocysterskie Opactwo w Krzeszowie oraz Zamek Książ w Wałbrzychu. Zapewniło to 
osobom niepełnosprawnym i starszym ofertę angażującą w czynny i aktywny wypoczynek turystyczno-rekreacyjny. Przyczyniło się do pogłębienia 
wiedzy o nowopoznanych regionach Polski. Stowarzyszenie zorganizowało również wyjazd rehabilitacyjny do Chochołowa na baseny termalne. 
Bilet zapewnił nam wejście bez limitu czasu , obejmował wejście do strefy basenowej oraz do strefy leczniczej : beczki z surową wodą siarkową 
i basen solankowo jodowany oraz grotę solną i saunę tekstylną. Wyjazdy stanowiły doskonałą odskocznię od codzienności, oraz promocję 
zdrowego stylu życia. Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną tradycyjne spotkania "Wielkanocne" oraz „Opłatkowe” zostały 
zastąpione paczkami świątecznymi. W ramach współpracy z Jasielskim Domem Kultury członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniu 
autorskim z Marcinem Kydryńskim -podróżnik, fotograf , dziennikarz muzyczny , radiowiec , autor książek o Afryce przeprowadził prezentację 
nowej pozycji wydawniczej zatytułowanej „DAL minione i współczesne czasy Afryki”, udział w spektaklu teatralnym „Gwałtu co się dzieje” 
Aleksandra Fredry zaprezentowany przez grupę aktorów młodzieżowego teatru w JDK zapewniło nam spotkanie ze sztuką. W roku 
sprawozdawczym zorganizowano również spotkanie integracyjne - grill na terenie ośrodka rekreacyjnego "Przystanek Kwiatowa" w Jaśle oraz 
zabawę Andrzejkową. Osoby chore potrzebują wytchnienia od codzienności, wiec jesteśmy przekonani że zrealizowane zadania pomogły im 
poprawić jakość życia , a tym samym budować w nich poczucie własnej wartości, którą utożsamiają z normalnością, samodzielnością i szeroko 
rozumianą dorosłością. Uczestnikami działań są osoby starsze oraz chore z różnego rodzaju niepełnosprawnościami między innymi poruszające 
się na wózkachinwalidzkich, którym opiekę w trakcie poszczególnych działań zapewnili członkowie rodzin oraz wolontariusze pełniący rolę 
opiekunów. 
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9. 

Stowarzyszenie 
Osób 

Niepełnosprawnych 
„Podkarpacie” 

0000036699 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; promocja zatrudnienia i aktywizacja osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 
pracy; 
Zrzeszanie inwalidów narządów ruchu celem poprawy ich warunków życia i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, 
edukacyjnym, kulturalnym i sportowym: 
-wyzwalanie inicjatyw w kierunku wszechstronnej rehabilitacji, 
-szeroko pojęta integracja, 
-pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i innych 
a) współdziałanie z terenowymi organami administracji, samorządem terytorialnym, innymi stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, 
instytucjami, związkami zawodowymi itd. w szeroko pojętej rehabilitacji zawodowej, społecznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych; 
b) udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia i osobom nie zrzeszonym w sprawach codziennego życia, finansowej, porad prawnych, informacji 
nt. praw i obowiązków osób niepełnosprawnych oraz interwencji w sprawach dotyczących tych osób w urzędach i instytucjach; 
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c) organizowanie imprez, konferencji, sympozjów, szkoleń i prezentacji oraz prowadzenie działań informacyjno- nieuwiadamiających, a 
zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowym społeczeństwem; 
d) uczestniczenie w pracach dotyczących projektowania i opiniowania ustaw i uchwał , a także innych działań na rzecz osób niepełnosprawnych; 
e) ujawnianie barier społecznych, organizacyjnych, architektonicznych, komunikacyjnych i innych ograniczających osoby niesprawne ruchowo ze 
środowiskiem; 
f) podejmowanie działań mających na celu tworzenie miejsc pracy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu zgodnie z ich możliwościami fizycznymi, 
kwalifikacjami i zainteresowaniami; 
g) możliwość prowadzenia działalności wydawniczej i gospodarczej służącej realizacji celów statutowych; 
h) działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
i) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami; 
j) rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych . 
-Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Strefa działalności pożytku publicznego. Przedmiot działalności MPiPS-działanie na rzecz osób niepełnosprawnych: poszukiwanie stażów pracy dla 
on. W siedzibie Stowarzyszenia prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz dla innych ludzi 
z zewnątrz, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji zdrowotnej i życiowej. Dzięki informacji tu pozyskanej, konkretnym wskazówkom, pomocy przy 
wypełnianiu dokumentów, wskazaniom dalszej drogi postępowania przełamują bariery biurokratyczne i bariery związane z niedoinformowaniem, 
dzięki czemu znajdują wyjście ze swoich trudnych sytuacji. Osoby zrzeszone w Stowarzyszeniu w punkcie mają na bieżąco dostęp do informacji, 
spotykają się co tydzień - integracja, wymiana doświadczeń, angażowanie się w pracę punktu poprzez pełnienie dyżurów i sami udzielają 
informacji. W tych spotkaniach uczestniczą również rodziny członków, osoby niezrzeszone i inni, którzy stają się niepełnosprawni choćby 
tymczasowo, a pozostawione same sobie. Tu, w punkcie przeprowadzane zostały pokazy sprzętu rehabilitacyjnego, spotkania z przedstawicielami 
ZUS ,US dotyczące praw i ulg osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie również gromadzi w siedzibie swój sprzęt rehabilitacyjny, który podlega 
wypożyczeniom. Są to łóżko ortopedyczne, chodziki, wózki inwalidzkie, kule itp. Zorganizowanie opłatka, wycieczek Gładyszów i Kraków, 

spotkania przy grillu. 

10. 

Stowarzyszenie 
Oświatowo – 

Edukacyjne Zespołu 
Szkół nr 4 w Jaśle 

0000251764 

Nadrzędnymi celami działalności Stowarzyszenia Oświatowo-Edukacyjnego Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle jest podejmowanie oraz wspieranie 
inicjatyw społecznych w zakresie edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sportu, turystyki, rekreacji, kultury fizycznej mających znaczenie dla 
kształcenia i wychowania ogółu młodzieży, a szczególnie związanej z Zespołem Szkół nr 4 w Jaśle, a także organizowanie różnych form pomocy 
uczniom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, materialne wspieranie działalności Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle oraz 
udzielanie wszechstronnej pomocy uczniom Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej. 
W 2021 roku Stowarzyszenie podejmowało wiele działań, służących realizacji celów Statutowych poprzez: 
1. Udzielanie zapomóg pieniężnych dla uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle znajdujących się w bardzo 
trudnej sytuacji materialnej. Uczniowie Szkoły w przeważającej większości pochodzą z małych miejscowości, dojeżdżają niejednokrotnie po 
kilkanaście (kilkadziesiąt) kilometrów w jedną stronę. Rodzice utrzymują rodziny z rolnictwa, prac dorywczych, bądź są bezrobotni. Środki 
finansowe przeznaczane są na zakup: odzieży, obuwia, podręczników, biletów miesięcznych na dojazdy do Szkoły, leków i innych. 
2. Stowarzyszenie sfinansowało zakup przenośnych komputerów i przekazało je nieodpłatnie na rzecz Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle. Doposażono tym 
samym nową pracownię, w której uczniowie zdobywają wykształcenie oraz rozwijają i pogłębiają swoje zainteresowania. 
3. Stowarzyszenie dofinansowywało wycieczki klasowe uczniom klas integracyjnych, w tym także uczniom niepełnosprawnym. 
4. Dofinansowano również wyjazdy uczniów (znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, niepełnosprawnych) 
na wycieczki przedmiotowe, warsztaty, turnieje, konkursy, olimpiady. 
5. Stowarzyszenie funduje nagrodę dla ucznia klasy maturalnej, który w ciągu czasu nauki w Zespole Szkół nr 4 w Jaśle wyróżniał się na tle 
innych uczniów w jakiejś dziedzinie: aktywnością, wiedzą, umiejętnościami, pracą społeczną i innymi. Nagroda nosi nazwę PRIMUS INTER 
PARES. 
6. Środki pochodzące z 1 % odpisów od podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przeznaczone na realizację celów statutowych. 
7. Stowarzyszenie funduje również nagrody dla promowanych uczniów za najwyższe średnie ocen z przedmiotów: 
Bloku przyrodniczego (biologia, chemia, geografia, fizyka) i Bloku przedmiotów 
zawodowych. 
Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle podejmuje wielorakie działania charytatywne skierowane do ogółu młodzieży, 
a szczególnie związanej z Zespołem Szkół nr 4 w Jaśle. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, staramy się 
również minimalizować koszty naszej działalności, aby móc, w jak największym stopniu, pomagać osobom potrzebującym. 
 

Nie dotyczy 



Zestawienie organizacji pozarządowych z terenu Jasła posiadających status organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania w 2023 roku środków z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Lp. Nazwa organizacji Numer KRS Opis działalności stowarzyszenia w 2021 roku według sprawozdania merytorycznego.  Uwagi 

11. 

Towarzystwo 
Przyjaciół Szpitala 
Powiatowego w 

Jaśle 

0000221669 Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na zakup sprzętu medycznego dla szpitala specjalistycznego w Jaśle. Nie dotyczy.  

12. 

Uczniowski Klub 
Sportowy Akademia 
Sportów Walki Judo 

- Jasło 

0000403103 

Działalność Stowarzyszenia tak jak w latach poprzednich polegała głównie na szkoleniu sportowym zawodników zrzeszonych w klubie, 
przygotowaniu do udziału w turniejach zarówno krajowych jak i zagranicznych, udziale w zawodach i turniejach, organizacji zawodów sportowych 
na terenie działalności Stowarzyszenia, organizacji zimowego i letniego wypoczynku na obozach sportowych ( pobyt na obozie sportowym Judo 
− Dąbki − w lipcu 2021 r.) 
oraz w miejscu działalności Stowarzyszenia. W wyniku tych działań nasi zawodnicy wielokrotnie odnosili znaczące sukcesy na zawodach. 
Działalność klubu prowadzona była zgodnie z zakładanym harmonogramem natomiast niektóre turnieje w których mieliśmy wziąć udział nie odbyły 
się lub została zmieniona ich lokalizacja. W czasie wakacji udało nam się zorganizować obóz judo w Dąbkach oraz nasi najlepsi zawodnicy mieli 
możliwość uczestniczenia w zgrupowaniu kadry wojewódzkiej w Szczawnicy. 
Wzięliśmy udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, Pucharach Polski juniorów. Zawody w grupie dzieci 
również wróciły i udało nam się wysłać drużynę na kilka turniejów, które były rozegrane w najbliższej okolicy i tam gdzie udało nam się 
zorganizować wyjazdy zgodnie w wytycznymi MZ. 
Podczas realizacji zadań związanych z działalnością naszego klubu współpracowaliśmy z takimi instytucjami jak: Urząd 
Marszałkowski w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Urząd Miasta w Jaśle, Szkoły Podstawowe z terenu Miasta Jasła. Stowarzyszenie w 
2021 r. realizowało zadania publiczne zlecone przez organy samorządu terytorialnego, w tym: 
1/ zadanie pod nazwą: „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym ” w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 
− kwota dofinansowania 30.000,00 zł na podstawie umowy Nr ST.I.423.8.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r., 
zawartej między Uczniowskim Klubem Sportowym „Akademia Sportów Walki−Judo Jasło” a Miastem Jasło, 
2/ zadanie pod nazwą „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w formie półkolonii” − umowa Nr 29D/2021 zawarta w dniu 29 lipca 2021 r. między 
Uczniowskim Klubem Sportowym „Akademia Sportów Walki−Judo Jasło” a Podkarpackim Kuratorem Oświaty z siedzibą w Rzeszowie, 
reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Rauch działającą na podstawie pełnomocnictwa Wojewody − kwota dofinansowania 2.500,00 zł, 

Nie dotyczy.  

13. 
Uczniowski Klub 

Sportowy „MOSiR” 
0000222956 

Piłka siatkowa. W II rundzie sezonu 2020/2021 zespoły UKS “MOSiR” Jasło brały udział w rozgrywkach: 
Seniorki > Podkarpacka I liga kobiet. Zespół seniorek rozegrał w grupie finałowej 6 spotkań (2 przegrane, 4 wygrane). Ostatecznie zajmuje III 
miejsce w Podkarpacka I liga kobiet. Zespół wziął udział w półfinałowym turnieju o awans do II ligi kobiet zajmując w tym turnieju 4 m-ce. 
Mecze i treningi drużyny odbywały się 2 razy w tygodniu na hali MOSiR Jasło. W treningach brało udział 14-16 zawodniczek. Młodziczki > 
Podkarpacka liga młodziczek. Zespół rozegrał 12 spotkań (1 przegrane, 11 wygranych). Ostatecznie zajął III miejsce i awansował do ¼ Mistrzostw 
Polski młodziczek. W turnieju ¼ Mistrzostw Polski młodziczek zajął 4 m-ce. Mecze i treningi drużyny odbywały się 3 razy w tygodniu na hali MOSiR 
Jasło. W treningach brało udział 12-16 zawodniczek. Grupa naborowa > Grupa dla początkujących, nie biorąca udziału w rozgrywkach ligowych. 
Treningi grupy odbywały się  1-2 razy w tygodniu na hali MOSiR Jasło. W treningach brało udział 14-18 zawodniczek. W I rundzie sezonu 2021/2022 

zespoły UKS “MOSiR” Jasło brały udział w rozgrywkach: Seniorki > Podkarpacka I liga kobiet. Zespół seniorek rozegrał w grupie finałowej 6 spotkań (2 przegrane, 
4 wygrane). Ostatecznie zajmuje III miejsce w Podkarpacka I liga kobiet. Mecze drużyny rozgrywane były na hali MOSiR. Treningi odbywały się 2 razy w tygodniu 
na hali MOSiR Jasło. W treningach brało udział 14-16 zawodniczek. Kadetki > Podkarpacka liga kadetek. Zespół rozegrał 11 spotkań (6 przegrane, 5 wygranych). 
Ostatecznie zajął IV miejsce. Mecze drużyny rozgrywane były na hali MOSiR. Treningi odbywały się 2 razy w tygodniu na hali MOSiR Jasło. W treningach brało 
udział 14-18 zawodniczek. Grupa naborowa I (młodsza)> Grupa dla początkujących, nie biorąca udziału w rozgrywkach ligowych. Treningi grupy odbywały się 1-
2 razy w tygodniu na hali MOSiR Jasło. W treningach brało udział 12-14 zawodniczek. Grupa naborowa II (starsza)> Grupa dla starszych początkujących, nie 
biorąca udziału w rozgrywkach ligowych. Treningi grupy odbywały się 1-2 razy w tygodniu na hali MOSiR Jasło. W treningach brało udział 12-14 zawodniczek. 
Judo. W 2021 roku ze względu na pandemię Covid 19, została ograniczona ilość startów, ale gdy tylko była możliwość nasi adepci uczestniczyli w rywalizacji 
zdobywając łącznie (127 złotych medali, 28 srebrnych medali i 34 brązowych medali). Opiekę szkoleniową w grupach sprawuje trener Michał Czarnecki. 
Organizacja udziałów w zawodach wymaga wielu różnorakich działań, które w skali roku pochłaniają setki godzin pracy społecznej, za którą wykonującym swoje 
obowiązki składamy gorące podziękowania( trenerowi Michałowi oraz rodzicom czynnie uczestniczącym w życiu naszej sekcji). Praca z młodzieżą i poszukiwanie 
talentów przyniosły w 2021 roku sukcesy krajowy: V miejsce Celiny Niedźwiedź na Mistrzostwach Polski młodzików oraz 9 miejsce Jakuba Piątka w eliminacjach 
do  Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. W roku 2021 dzieci i młodzież uczestniczyła w turniejach organizowanych na terenie całej Polski: w Krakowie, Krośnie, 
Bielsku Białej, Tuchowie, Rzeszowie, Bochni. Udział w zawodach mistrzowskich oraz turniejach nie kończy naszej pracy w sekcji judo. Rok 2021 obfitował również 
w wydarzenia poza turniejowe jak zimowy camp mający na celu poprawę tężyzny fizycznej oraz spędzania aktywnie na świeżym powietrzu jak nauka i 
doskonalenie narciarstwa biegowego oraz zjazdowego, nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach oraz przeciwdziałanie szerzeniu się złych postaw: alkoholizmowi 
i narkomani poprzez zorganizowanie zajęć i pogadanek nawiązujących do zdrowego, sportowego spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży. Wspólna integracja 
członków poprzez wspólne spędzanie czasu na stoku i poza nim ,jak i wzajemna pomoc w codziennym życiu obozowym pozwoliła nam również na zintegrowanie 
dzieci z mniej zamożnych rodzin, pomogła w budowaniu poczucia własnej wartości i postaw moralnych takich jak :odpowiedzialność za siebie i swoje postępki 
jak i odpowiedzialność za cały team − solidarna odpowiedzialność. Przynależność do grupy sportowców dodatkowo pozwoliła wyzwolić postawę zdrowego trybu 
życia i myślenia. Ponadto nasz obóz miał również za zadanie przeciwdziałanie zwolnieniom lekarskim z lekcji WF poprzez szerzenie postawy : więcej sportu na 

Nie dotyczy.  



Zestawienie organizacji pozarządowych z terenu Jasła posiadających status organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania w 2023 roku środków z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Lp. Nazwa organizacji Numer KRS Opis działalności stowarzyszenia w 2021 roku według sprawozdania merytorycznego.  Uwagi 
świeżym powietrzu , więcej zabawy to więcej zdrowia fizycznego i psychicznego w okresie zimowym i nie tylko. W okresie letnim prowadziliśmy treningi na 
własnych obiektach z zachowaniem wszystkich obostrzeń sanitarnych. 

14. 
Fundacja im. 

Stefanii Woytowicz 
0000284709 

PODKARPACKIE IMPRESJE IM. KAROLA GŁOWY- WARSZTATY ARTYSTYCZNE-WAKACJE ZE SZTUKĄ Warsztaty artystyczne odbyły się zgodnie z 
planem w dniach 28 VI -3 VII w godz. 9.00 do 15.00. Rekrutacja przeprowadzona została poprzez jasielskie szkoły, prywatne kontakty, MDK,JDK. 
Rodzice uzupełniali karty warsztatów i wyrażali zgodę na używanie wizerunku dzieci przez Fundację. Zainteresowanie warsztatami było bardzo 
duże. Ostatecznie w warsztatach uczestniczyło 16 osób z 4 jasielskich szkół. Zostały zrealizowane zagadnienia teoretyczne i praktyczne w 
następujących dziedzinach: ceramika, rzeźba w glinie, rysunek, decoupage, malarstwo, a także grafiki . Założone cele zostały zrealizowane. Młodzi 
ludzie poszerzyli swoją wiedzę pod okiem artystów profesjonalnych. Każdemu z uczestników został poświęcony czas indywidualnie i każdy z nich 
mógł twórczo się rozwijać, o czym świadczy ankieta anonimowa przeprowadzona na zakończenie zajęć. Młodzi ludzie nie tylko zwiększyli swoje 
umiejętności artystyczne, ale również poszerzyli wiedzę i zawarli nowe znajomości. Zajęcia realizowane były przy Pracowni Artystycznej 
Małgorzata Samborska w Jaśle, a prowadzone przez Małgorzatę i Bogdana Samborskich oraz Jana Kukułkę. Opiekę nad dziećmi sprawowała 
Barbara Gonera. Dzieci dowożone były przez rodziców lub koordynatora zadania. Młodzi ludzie uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Biecza 
(Muzeum i Turna) , Szymbarku (skansen) i Nowego Sącza (miasteczko galicyjskie). Wydany został folder przedstawiający przebieg warsztatów – 
nakład 100 szt , który rozprowadzony został wśród uczestników warsztatów, sponsorów, mieszkańców miasta. Przesłany zostanie również do 
zainteresowanych szkół. 20 VIII odbył się finisaż wystawy prac po warsztatach, w którym uczestniczyło młodzi ludzie i rodzice, rodzeństwo. Młodzi 
artyści otrzymali upominki ufundowane przez Fundację ( zeszyt ozdobny i farby) i Społem oraz folder. Wszyscy poczęstowani zostali słodyczami i 
napojami.. Wystawa przygotowana została przez instruktora JDK Annę Brożynę. W czasie trwania warsztatów uczestnicy i opiekunowie 
otrzymywali ciepły posiłek, wodę , soki i słodycze. Grupa była ubezpieczona. Uczestnicy wpłacili akredytację 150 zł .Informacja o przebiegu 
warsztatów, o tym, że zadanie realizowane jest ze środków miasta Jasła, o sponsorach ukazała się TV Jasło, Obiektywie Jasielskim, , a także portalu 
społecznościowym Twoje Jasło. Do dyspozycji uczestników był płyn dezynfekujący i rękawiczki jednorazowe. Zajęcia odbywały się na świeżym 
powietrzu Koordynacją zadania zajmowała się prezes zarządu Fundacji. PÓŁKOLONIA DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ROZWOJOWYMI 
POŁĄCZONA Z TERAPIĄ. Odbiorcami projektu było 19 dzieci i młodzieży w wieku 6 -18 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i znacznym ( 17 osób – powiat jasielski, 1- powiat krośnieński, 1 – powiat dębicki). 6 dzieci na prośbę rodziców uczestniczyła w 
półkolonii po 1 tygodniu. W lipcu została powołana komisja, która opracowała regulamin rekrutacji, regulamin półkolonii, karty zgłoszenia na 
półkolonię. Osoby te pracowały później jako opiekunowie – terapeuci. W przeprowadzeniu rekrutacji na półkolonię pomogli nauczyciele 
pracujący w SOSW w Jaśle. W ramach rekrutacji wyłoniono 19 dzieci, stworzono również listę rezerwową. W lipcu podpisane zostały umowy 
zlecenie, wolontariackie i użyczenia. Zrobione zostały zakupy potrzebne na zajęcia. Zaplanowane i ustalone zostały wycieczki . Półkolonia odbyła 
się w pomieszczeniach SOSW w Jaśle, które zostały nieodpłatnie użyczone. Udostępniony został również nieodpłatnie plac zabaw. Na półkolonii 
zatrudniono 12 osób , każda pracowała 1 tydzień po 40 godzin. Wszystkie osoby są pracownikami SOSW w Jaśle i mają wykształcenie w różnych 
kierunkach. Półkolonia trwała od 26 lipca do 6 sierpnia 2021. Dzieci przywożone były na godzinę 8.00, a o 16.00 odbierane przez rodziców. Dzieci 
rozpoczynały zajęcia od porannego kręgu- stymulacja polisensoryczna (poznawanie świata przez zmysły), podczas którego terapeuci dbali o 
stworzenie atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji i wzajemnej życzliwości. Następnie uczestnicy dzieleni byli na 4 grupy, w których codziennie 
prowadzone były zajęcia stałe, w pracowniach specjalistycznych, w następujących blokach tematycznych: 

- zajęcia kulinarne - kształtowanie nawyków higienicznych, prozdrowotnych, nauka przygotowywania zbilansowanych i zdrowych posiłków 
, wdrażanie do samodzielności, kulturalnego i estetycznego spożywania posiłków; 

- zajęcia muzyczno - taneczne - zabawy z chustą KLANZY, stymulowanie procesów poznawczych (pamięć, uwaga), nauka prostych 
układów tanecznych, uwrażliwianie na piękno muzyki, elementy treningu relaksacyjnego, elementy wizualizacji, kształtowanie 
umiejętności odprężenia się i redukcji napięcia emocjonalnego, poznawanie regionalnych tańców ludowych ; 

- zajęcia plastyczno-techniczne – wykonywane były prace z różnego rodzaju materiałów, w tym z materiałów 
recyklingowych, wprowadzane były elementy arterapii. Poprzez zajęcia kształtowano wyobraźnię i inwencji twórczą. Uczestnicy rozwijali 
sprawność manualną. Z prac, które powstały zorganizowana została wystawa; 

- zajęcia sportowe- rekreacyjne – organizowane były różnego rodzaju zabawy ruchowe, rozgrywki sportowe. 
Wprowadzane były elementy gimnastyki korekcyjnej, zwracano uwagę na prawidłową postawę ciała, uczono ćwiczeń oddechowych z elementami 
metody Dennisona, organizowano wyjścia na plac zabaw do Ogrodu Jordanowskiego. 

Dzieci otrzymywały drugie śniadanie i obiad . Prowadzona była społeczność terapeutyczna , a także po południu gry i zabawy ruchowe, gry i 
zabawy stolikowe, edukacja filmowa, bajko terapia elementy biblioterapii, muzykoterapii, relaksacji, zajęcia komputerowe, zajęcia w sali 
doświadczania świata. Uczestnicy mieli kontakt z panią psycholog, która prowadziła zajęcia indywidualne wg ustalonego harmonogramu Odbyły 
się zgodnie z planem następujące wycieczki i warsztaty; 
  - Przystanek Kwiatowa – wspólna zabawa połączona z grillowaniem; 
- do pizzerii „Verona” na warsztaty robienia pizzy połączone z degustacją; 
- do Muzeum Lizaka – warsztaty robienia lizaków połączone z poznaniem historii rozwoju przemysłu cukierniczego w Jaśle; 
- na ściankę wspinaczkową w Zespole Szkół Nr 4 ; 

Nie dotyczy 
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- do Muzeum Archeologicznego „Karpacka Troja” – zwiedzanie zbiorów muzealnych wraz z kustoszem, 
- do ekologicznego gospodarstwa rolnego – poznanie życia wsi, zwiedzanie mini zoo, ognisko, pieczenie kiełbasek; 
- do parku miejskiego – poznanie flory i fauny parku, a także pomników związanych z historią miasta i państwa; 
- warsztaty ceramiczne prowadzone przez SS „Ceramika Marzeń” w ośrodku, uczestnicy otrzymają wykonane prace 
po ich wypalenia w piecu.; 
- warsztaty terapeutyczno-muzyczne z wykorzystaniem mis tybetańskich i kamertonów; 
- lekcja biblioteczna w Miejskiej Bibliotece Publicznej oddz. dla dzieci prowadzona przez pracownika biblioteki. 
 
Na zakończenie turnusu wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i pamiątkowe upominki. Wydany został folder, w który poprzez kolorowe zdjęcia 
upamiętnił przebieg półkolonii . Wszystkie informacje i zdjęcia z zajęć zostały udostępnione rodzicom. Ukazała się informacja o półkolonii w 
Obiektywie Jasielskim, TV Jasło oraz na portalach społecznościowych. W folderze jak i na dokumentach (umowach ) znajdują się odpowiednie 
loga oraz napis „Zadanie dofinansowane ze środków PEFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego- Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie”. 

15. 

Jasielskie 
Stowarzyszenie 

Miłośników 
Pojazdów 

Zabytkowych 
„Magneto” 

0000462803 

Jasielskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych "MAGNETO" od początku swojej działalności (2013 roku) organizuje cykliczną 
imprezę dla właścicieli i miłośników dawnej motoryzacji pod nazwą "Piknik Pod Kominem". Celem imprezy jest integracja środowiska właścicieli 
pojazdów zabytkowych, a także popularyzacja wiedzy na ich temat. Podobnie jak w roku 2020 tak i w 2021, z powodów sytuacji pandemicznej w 
kraju i na świecie, nie doszło do organizacji naszego cyklicznego spotkania. Kolejnym punktem naszej działalności, który towarzyszy nam od kilku 
lat, jest piknik lotniczo motoryzacyjny, który dodatkowo ściąga miłośników lotnictwa i pozwala nam na rozwój współpracy z innymi 
stowarzyszeniami z terenu jasielszczyzny. Pozostaje nam mieć nadzieję, że nadchodzący rok 2023, po dwóch latach przerwy, pozwoli nam 
powrócić do organizacji wyżej wspomnianych spotkań integracyjnych, które przez lata spotykały się z pozytywnym odbiorem osób biorących w 
nich udział. 
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1. 
Polski Czerwony 
Krzyż – Oddział 

Rejonowy w Jaśle 
0000225587 

Polski Czerwony Krzyż powstał 18 stycznia 1919 r. jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża, od 1927 r. nosi nazwę „Polski Czerwony Krzyż 
” i posługuje się skrótem „PCK”. 14 lipca 1919 r. został uznany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, a 16 września 1919 r. przyjęty 
do Ligi Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca − obecnie 
Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Polski Czerwony Krzyż jest 
stowarzyszeniem krajowym Czerwonego Krzyża w rozumieniu Konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny z 12 sierpnia 1949 
r. oraz Protokołów dodatkowych do tych Konwencji z 8 czerwca 1977 r. i z 9 grudnia 2005 r., których stroną jest Polska. Posiada status organizacji 
pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Działalność PCK jest 
regulowana powszechnymi przepisami prawa oraz w szczególności: ustawą z 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu, statutem 
zatwierdzonym rozporządzeniem Rady Ministrów z 20 września 2011 r., uchwałami Międzynarodowych Konferencji Czerwonego Krzyża i 
Czerwonego Półksiężyca. 
ORGANIZACJA I ZATRUDNIENIE. 
W ramach struktury Polskiego Czerwonego Krzyża w 2021 roku działały: Zarząd Główny PCK, 16 Oddziałów Okręgowych, zlokalizowanych w 
każdym z województw, a na szczeblu powiatowym łącznie 196 Oddziałów Rejonowych i Delegatur. W ramach tych struktur działają jednostki 
podstawowe: Szkolne Koła PCK,Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, Kluby Honorowych Dawców Krwi, Grupy Ratownictwa oraz 
Grupa Pomocy Humanitarnej. Najwyższą władzą PCK jest Krajowy Zjazd, organ regulujący wewnętrzne zasady funkcjonowania Stowarzyszenia, 
wyznaczający ramową strategię jego działań, zatwierdzający sprawozdania finansowe i powołujący organy szczebla krajowego. Organem 
wykonawczym, który kieruje pracami całego Stowarzyszenia jest Zarząd Główny. Najwyższym organem w oddziale okręgowym i rejonowym 
jest odpowiednio okręgowy i rejonowy Zjazd, a organem wykonawczym odpowiednio Zarząd Okręgowy i Rejonowy.Kontrole działania organów 
PCK wykonują: na szczeblu krajowym Głowna Komisja Rewizyjna oraz na szczeblu Okręgowym i Rejonowym odpowiednio okręgowa i rejonowa 
Komisja Rewizyjna. W Polskim Czerwonym Krzyżu działają dodatkowo na szczeblu 
krajowym: Sąd Organizacyjny oraz Kapituła Odznaki Honorowej PCK. 
Wszystkie osoby wybierane do wyżej wymienionych organów pełnią swoje funkcje na zasadach wolontariatu i nie pobierają za to 
wynagrodzenia. 
W związku z zakończeniem kadencji, przedłużonej o rok z uwagi na pandemię COVID 19, 25 września 2021 roku odbyły się wybory najwyższych 
władz Stowarzyszenia. 
BEZPIECZEŃSTWO. 
Jednym z zadań statutowych PCK jest przygotowanie do działania na wypadek klęsk i katastrof. Zadanie to realizowane jest m.in.: poprzez 
System Ratownictwa PCK. Adresatami pomocy są obywatele Polski i przebywający na terenie kraju obcokrajowcy objęci sytuacją nadzwyczajną. 
System Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża składa się z 19 wyspecjalizowanych Grup Ratownictwa, rozmieszczonych na terenie całego 
kraju. Każda Grupa dysponuje wyszkolonymi ratownikami, przygotowanymi 
do działań w trudnych warunkach (zarówno terenowych, jak i pogodowych), wyposażonymi w odpowiednie środki ochrony osobistej oraz w 

Aby przekazać 1,5% podatku 
należy w rubryce „Cel 

szczegółowy” zeznania PIT-37 
wpisać „OR Jasło”.  
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profesjonalny sprzęt ratowniczy. Standard wyposażenia i umiejętności ratowników jest wspólny dla całego Systemu Ratownictwa Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Grupy Ratownictwa, w tym Grupy Ratownictwa Medycznego oraz 
Specjalnego są zlokalizowane w niemal każdym oddziale okręgowym z wyjątkiem łódzkiego, podlaskiego, lubuskiego oraz lubelskiego. Natomiast 
w Lubelskim OO działa Grupa Pomocy Humanitarnej. Zadaniem wszystkich Grup tworzących System Ratownictwa PCK jest prowadzenie 
kompleksowych działań ratowniczych obejmujących udzielanie kwalifikowanej pierwszej 
pomocy i medycznych czynności ratunkowych bezpośrednio na miejscu katastrofy i prowadzenie tych działań w długim okresie czasu. Grupy w 
ramach swoich zadań współpracują z władzami publicznymi i instytucjami, takimi jak: Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, 
Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Obrona Cywilna Kraju i Siły Zbrojne. 
W roku 2021 w ramach Systemu Ratownictwa PCK zrealizowano: 
- 6 szkoleń poruszających tematykę realizacji działań ratowniczych na terenie objętym katastrofą budowlaną. W szkoleniach uczestniczyło ponad 
200 ratowników z Grup Ratownictwa PCK z całego kraju. W ramach warsztatów, teoretycznych 
i praktycznych, poruszano tematykę bezpieczeństwa pracy na terenie katastrofy budowlanej, sposobów ewakuacji 
poszkodowanych z miejsc trudnodostępnych, realizacji zadań przy niewystarczających zasobach osobowych i sprzętowych oraz kierowania 
działaniami ratowniczymi, 
-13 szkoleń poruszających tematykę poszukiwania osób zaginionych w terenie zielonym, w których uczestniczyło ponad 210 ratowników. W 
ramach warsztatów, teoretycznych i praktycznych, poruszano tematykę wykorzystania urządzeń do nawigacji satelitarnej GPS oraz metody 
przeszukania terenu. Priorytetem dla prowadzenia szkoleń z tematyki poszukiwania osób zaginionych w terenie zielonym jest ugruntowane 
zaangażowanie Grup Ratownictwa PCK w realizację działań poszukiwawczych. Od stycznia do grudnia 2021 roku jednostki Systemu 
Ratownictwa PCK były ponad 63 razy dysponowane przez Policję do tego typu działań. Działania te są wynikiem realizowania postanowień listu 
intencyjnego, deklarującego wolę ścisłej współpracy w zakresie współdziałania i wspomagania, poprzez udostępnianie sił i środków Polskiego 
Czerwonego Krzyża podczas czynności poszukiwawczych, prowadzonych przez Policję, w tym Centrum Poszukiwania Osób Zaginionych 
Komendy Głównej Policji, którego Grupy Ratownictwa PCK są podmiotem. 
Ponadto rok 2021 był dla Systemu Ratownictwa PCK rokiem szczególnym, ze względu na kryzys migracyjny na granicy polsko − białoruskiej. 
W ramach przygotowania organizacji do działania na wypadek klęsk i katastrof, PCK dysponuje magazynami interwencyjnymi, które 
zaopatrzone są m.in.: w łóżka polowe, agregaty prądotwórcze, materace oraz pościel. 

W 2021 r. na obszarze Lubelskiego Oddziału Okręgowego kontynuowała działalność Grupa Pomocy Humanitarnej PCK. Celem rupy jest organizacja 
i wspieranie działań humanitarnych. W okresie trwania reżimu sanitarnego związanego z epidemią 
COVID-19 specyfika działań GPH PCK uniemożliwiała kontynuowanie szkoleń w wersji online. Szkolenia stacjonarne − sprzętowe i scenariuszowe 
zostały przywrócone w 2021 r. i obejmowały między innymi udział w: 
− ćwiczeniach ewakuacji rannych z gruzowiska − rolą grupy było zorganizowanie wsparcia i zaplecza dla ratowników, 
−szkoleniu w zakresie tworzenia punktu tymczasowego pobytu dla osób ewakuowanych z miejsca zagrożenia, gdzie po raz 
pierwszy poddano próbom zestaw procedur dotyczący organizacji takich punktów, opracowany od podstaw przez GPH PCK, 
− symulacji wypadku masowego na drodze ekspresowej − ćwiczenia prowadzone były we współpracy z jednostkami PSP, OSP oraz z służbami 
medycznymi, 
− transgranicznych ćwiczeniach DIADEM CROSS − BORDER EXERCISE 2021 organizowanych w Heringsdorfie i Świnoujściu przez DRK-
Landesverband Mecklenburg-Vorpommerne i Zachodniopomorski OO PCK. 
Ponadto GPH PCK była zaangażowana jako wsparcie akcji szczepień przeciwko COVID− 19 (Lublin, Bełżyce). Rolą grupy była opieka nad osobami, 
które są po szczepieniu, dystrybucja ciepłych napojów, udzielanie informacji osobom oczekującym w kolejce do szczepienia. 
W 2021 roku podpisano porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej a Lubelskim Oddziałem Okręgowym 
PCK, dotyczące oficjalnej współpracy w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo−Gaśniczego. 
DZIAŁANIA PCK W ZWIĄZKU Z KRYZYSEM MIGRACYJNYM NA GRANICY POLSKO−BIAŁORUSKIEJ. 
Polski Czerwony Krzyż od 7 października 2021 r. prowadził zbiórkę finansową oraz rzeczową pod hasłem 
#naratunekuchodzcom. Z pozyskanych środków i darów przygotowywane były pakiety pomocowe z odzieżą oraz żywnością i wodą. Pakiety 
te dostępne były w lokalnych punktach dystrybucji, które znajdowały się przy granicy terytorium objętego stanem wyjątkowym w Białystoku, 
Hajnówce, Sokółce, Suwałkach (woj. podlaskie) oraz Białej Podlaskiej (woj. lubelskie). 
W okresie od września 2021 r. do końca stycznia 2022 r. Polski Czerwony Krzyż wydał 4 400 pakietów pomocowych dla migrantów. Ponadto 
pakiety były przekazywane do innych organizacji pozarządowych, grup aktywistów oraz Straży Granicznej, z którymi PCK współpracował przy 
niesieniu pomocy na granicy polsko − białoruskiej. 
W działania kryzysowe włączyły się również Grupy Ratownictwa PCK, które: 
− wspierały organizację przy realizacji transportów z pomocą humanitarną − zarówno przekazywanej bezpośrednio osobom potrzebującym 
jak i organizacjom pozarządowym oraz podmiotom zajmującymi się migrantami. Efektem było przewiezienie przez ratowników niemal 7 ton 
darów, 
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− prowadziły dyżury ratownicze na terenie woj. podlaskiego, których celem była realizacja zadań z zakresu pomocy medycznej, Podczas 12 
dyżurów (ponad 575 godzin) ratownicy PCK udzielili pomocy medycznej ponad 40 osobom, a 300 kolejnych otrzymało wsparcie psychologiczne 
oraz pomoc rzeczową, 
− wspierały działania Rzecznika Praw Obywatelskich podczas realizowanych przez Biuro RPO 6 wizytacji na granicy polsko- 
białoruskiej w związku z trwającym tam kryzysem humanitarnym i nieustająco rosnącą liczbą osób przekraczających granicę w sposób 
nieuregulowany. Podczas wizytacji zespołowi Biura RPO towarzyszyli ratownicy i medycy Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy pozostawali w 
gotowości do podjęcia działań medycznych wobec migrantów. W czasie trzech wizyt udzielili pomocy medycznej ponad 20 osobom. Ponadto 
PCK we współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy utworzył w Michałowie 
punkt pomocy humanitarnej w pobliżu polsko−białoruskiej granicy. Punkt działał od 8 listopada 2021 r. do lutego 2022 r. i był również 
miejscem wyjazdowym dla ratowników PCK. We współpracy ze Strażą Graniczną prowadzone były dyżury patrolowo− ratownicze. Teren 
dyżurów obejmował obszar placówek Straży Granicznej w Szudziałowie, Krynkach, Bobrownikach, 
Michałowie, Narewce i Białowieży. 
Polski Czerwony Krzyż dostarczył również ponad 3 tony pomocy humanitarnej bezpośrednio do wszystkich placówek Straży Granicznej, w 
których przebywali migranci. Otrzymywali oni żywność, ciepłe ubrania, karimaty, śpiwory, koce czy powerbanki Przekazano również 15 
zestawów wyposażenia sal rekreacyjnych dla dzieci i zestawy przyborów szkolnych. 
W listopadzie 2021 r. Polski Czerwony Krzyż przyłączył się do kampanii społecznej zorganizowanej przez organizacje pomocowe, które apelowały 
do rządu i Polaków o pomoc dla migrantów przedostających się do Polski: „Oszukani, bezbronni, nasi bliźni − my możemy ich ocalić”. Celem 
kampanii społecznej było pokazanie, że niezbędne jest pilne zorganizowanie profesjonalnej 
pomocy humanitarnej w strefie stanu wyjątkowego. 
W związku z wystąpieniem kryzysu na granicy polsko−białoruskiej PCK, przez cały okres jego trwania, współpracował z 
Białoruskim CK, a także z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża i Międzynarodową Federacją oraz z kilkunastoma organizacjami 
pozarządowymi z Europy Zachodniej. Przedstawiciele PCK − na różnych szczeblach organizacyjnych − byli inicjatorami, czy uczestnikami wielu 
spotkań z przedstawicielami międzynarodowych organizacji pomocowych, np.: UNHCR, 
IOM, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz innych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Kryzys na granicy to również czas 
wzmożonych relacji i kontaktów z mediami polskimi, ale i międzynarodowymi. 
W czasie tych kilku miesięcy PCK wielokrotnie występował do władz Rzeczpospolitej Polskiej z prośbą o dostęp do strefy wyłączonej (Prezydent 
Rzeczypospolitej, Marszałkowie Sejmu i Senatu, Prezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji). Niestety, zdecydowana 
większość apeli pozostała bez odpowiedzi lub uzyskała odpowiedź odmowną. 
UPOWSZECHNIANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA HUMANITARNEGO. 
Polski Czerwony Krzyż w 2021 r. prowadził działania w zakresie upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i ochrony znaku w 
ramach których: 
− rozstrzygnięto XXIII edycję konkursu im. prof. Remigiusza Bierzanka. Celem konkursu był wybór najlepszych prac z zakresu 
międzynarodowego prawa humanitarnego w kategoriach: pracy podyplomowej, magisterskiej i doktorskiej. Finalnie w 
konkursie wzięło udział 20 osób, a nagrodzono 8 z nich, 

− zorganizowano XXIII edycję Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, która odbyła się w formule on−line w kresie 29.04-
10.06. Wzięło w niej udział 80 słuchaczy, w gronie których znaleźli się przedstawiciele służb mundurowych, prawnicy, dziennikarze, 
pracownicy NGOs i PCK. Program składał się z wykładów tematycznych wzbogaconych dyskusjami z wykładowcami. Wsparcia w 
zorganizowaniu szkoły udzieliło Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz firma Microsoft, 
− przeprowadzono zajęcia i wykłady z zakresu MPH na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz w ramach szkoleń dla 
żołnierzy/podoficerów, organizowanych przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
− zaktualizowano i kontynuowano realizację programu Odkrywamy Prawo Humanitarne, przeznaczonego dla nauczycieli i uczniów. W ramach 
aktualizacji programu obyły się warsztaty wprowadzające dla nauczycieli, podczas których udało się 
wyjaśnić wiele zagadnień, a dodatkowo opracowano konspekty nt. wojny hybrydowej, wpływu nowych technologii na działania zbrojne oraz handlu 
ludźmi, 
− upowszechniano wśród organizacji i instytucji partnerskich publikację w formie zeszytów naukowych „Międzynarodowe Prawo 
Humanitarne − odpowiadamy na twoje pytania. Kompendium dla słuchaczy Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego”. 
Autorami tej publikacji są członkowie działającej przy Zarządzie Głównym PCK Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa 
Humanitarnego, 
− skonsultowano zgodność tematyki prawa humanitarnego w grze komputerowej „War Hospital”, 
− przeprowadzono cykl spotkań dla Bułgarskiego Czerwonego Krzyża, w zakresie upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego i 
zbudowania struktury instytucjonalnej współpracy na szczeblu rządowym, 
− przedstawiciele PCK uczestniczyli w cyklicznych spotkaniach Międzyresortowej Komisji ds. Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, 
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sprawozdając wykonanie zobowiązań humanitarnych, 
− udostępniano zbiory Biblioteki MPH nauczycielom, studentom, uczniom i innym pasjonatom tematyki humanitarnej. Aby ułatwić 
korzystanie z biblioteki, zmodernizowano ją i pozyskano nowe publikacje, 
− wygłoszono kilka wykładów dla służb mundurowych z zakresu ochrony znaku Czerwonego Krzyża, 
− na szczeblu centralnym podjęto kilkadziesiąt interwencji dotyczących ochrony znaku. DZIAŁALNOŚĆ KRAJOWEGO 
BIURA INFORMACJI I POSZUKIWAŃ. 
Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża działa nieprzerwanie od 1919 roku. Zakres jego działalności wynika z 
Konwencji Genewskich o ochronie ofiar wojny z 1949 r. oraz Protokołów dodatkowych do tych Konwencji z 1977 r. i 2005 r. Każde 
Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca prowadzi własną służbę poszukiwań, 
będącą w ścisłej współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w Genewie. Zadaniami Krajowego Biura Informacji i 
Poszukiwań, realizowanymi również w 2021 r. były: 
− poszukiwanie osób zaginionych podczas wojen, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych, 
− wydawanie zaświadczeń potwierdzających losy wojenne na podstawie własnych dokumentów archiwalnych oraz dokumentów uzyskanych w 
wyniku podejmowanych starań, 
− poszukiwanie mogił wojennych w kraju i za granicą, 
− udział w ekshumacjach ofiar wojny, 
− poszukiwania ze względów humanitarnych prowadzone na wniosek najbliższych członków rodziny, 
− przekazywanie mesaży czerwonokrzyskich (wiadomości rodzinnych) od i do osób przebywających w krajach objętych konfliktem 
zbrojnym, 
− przyjmowanie interesantów i udzielanie szczegółowych wyjaśnień w zakresie poszukiwania rodzin i potwierdzania losów wojennych. 
W zakresie działalności Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK w 2021 wpłynęło ponad 7 tys. pism z kraju i z zagranicy. W ramach 
prowadzonych spraw 147 poszukiwań zakończyło się wynikiem pozytywnym, w 412 przypadkach udało się ustalić miejsce pochowania żołnierzy 
i cywilnych ofiar wojny. Zarejestrowano 293 nowe, imienne, dokumenty uzyskane z archiwów krajowych i zagranicznych, wprowadzono do bazy 
danych 14 986 oryginalne, imienne dokumenty dotyczące ofiar wojny i wykonano 170 kwerend dotyczące 735 miejscowości. 
W ramach prowadzenia działalności Biura, mającej na celu jak najbardziej efektywne wykonywanie zadań, zorganizowano spotkanie z: 
− przedstawicielami rosyjskiego Stowarzyszenia Memoriał oraz Fundacji Solidarności Międzynarodowej nt. współpracy przy tworzeniu 
biogramów więźniów obozu w Starobielsku, 
− pracownikami Przedstawicielstwa Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej ds. Organizacji i Zarządzania Działań Wojskowo− Memorialnych w 
Polce. Celem spotkania było omówienie zasad i usprawnienie współpracy w zakresie poszukiwania grobów żołnierzy Armii Czerwonej, poległych 
na terytorium Polski w czasie II wojny światowej, 
− przedstawicielami Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego, w celu aktualizacji procedur współpracy przy zapewnieniu warunków 
realizacji zobowiązań wynikających z Konwencji Genewskich oraz Porozumienia o współpracy miedzy Ministrem Obrony Narodowej i 
Polskim Czerwonym Krzyżem, 
− Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych, związanych z ruchem naturalnym ludności i 
ochrony miejsc pamięci. Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy PCK w projekcie digitalizacji 
dokumentów i stworzenia ujednoliconej bazy danych żołnierzy pochowanych na terenie Polski, 
− Konsulem Ambasady Kazachstanu w Warszawie. Celem spotkania było omówienie zasad współpracy w zakresie poszukiwania grobów żołnierzy 
poległych na terytorium Polski w czasie II wojny światowej. 
W związku z kryzysem migracyjnym na granicy polsko−białoruskiej zorganizowano w Białymstoku spotkanie dla organizacji 
pozarządowych i władz samorządowych, mające na celu przedstawienie niezbędnych procedur koniecznych do uruchomienia konkretnych 
spraw dotyczących Łączenia Rodzin. 
PIERWSZA POMOC. 

Jednym z działań statutowych PCK jest organizowanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenia dostosowane są do bieżących standardów, 
aby każdy kursant posiadał najświeższe informacje i umiejętności, pozwalające na szybką i fachową pomoc poszkodowanym. W 2021 roku na 
terenie kraju działało 339 instruktorów pierwszej pomocy, spośród których 173 prowadziło działalność szkoleniową. Łącznie przeprowadzono 729 
kursów pierwszej pomocy, na których przeszkolono 10 683 osoby. Podstawowe formy szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy to: kurs bazowy, 
5 godzinny kurs elementarny, kurs podstawowy, trwający 16 godzin oraz kurs uczniowski. Wszystkie szkolenia kończą się wydaniem przez PCK 
zaświadczeń ukończenia kursu pierwszej pomocy. 
W innych formach działalności edukacyjnej z zakresu pierwszej pomocy uczestniczyło 13 869 osób w ramach 410 zajęć. W ramach programu 
„Ratowniczek pomaga Ci pomagać” zajęciami w 62 placówkach oświatowych objęto 1 536 dzieci. 
W roku 2021 przedłużono uprawnienia instruktorów pierwszej pomocy 54 osobom i nadano 22 nowe uprawnienia. HONOROWE 
KRWIODAWSTWO. 
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PCK w ramach zadań statutowych prowadzi działania na rzecz krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi. 
„Oddając krew − darujesz życie” − to hasło towarzyszy działaniom PCK ponad 60 lat. 
W 2021 r. w Stowarzyszeniu działały 922 Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK, zrzeszające 23 988 członków oraz 28 715 wolontariuszy , którzy 
oddali łącznie 119 367,64 litry krwi. Niezwykłym wydarzeniem w 2021 r. było oddanie setnego litra krwi przez jednego z honorowych dawców 
krwi z terenu okręgu małopolskiego. Wynik ten został zakwalifikowany do wpisania do Księgi Rekordów Guinnessa. Jednocześnie warto 
zaznaczyć, że wielu krwiodawców zrzeszonych w klubach HDK oddało ponad przeciętną ilość krwi np. 170 czy 210 litrów krwi. 
W ramach działań promocyjnych Polski Czerwony Krzyż na terenie całego kraju zorganizował 2440 różnego rodzaju akcji/ inicjatyw związanych z 
promowaniem honorowego krwiodawstwa, przykładowo: 

- akcja Krwiodawcza Banku Pekao i PCK w wyniku której zebrano 24 750 litrów krwi, 
− na terenie Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK zorganizowano 95 otwartych akcji poboru, podczas których udało się pozyskać 2 
380,45 litrów krwi, 
− na terenie Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK zorganizowano 327 otwartych akcji poboru. Akcje organizowane były m.in. we 
współpracy z lokalnymi samorządami, parafiami, jednostkami OSP i innymi partnerami. Część z akcji połączona była z pozyskiwaniem 
potencjalnych dawców szpiku kostnego, 
− w Pomorskim Oddziale Okręgowym PCK, w Poddąbiu odbył się w dniach 7-12 czerwca 2021 r. 44 Rajd Honorowych Dawców Krwi Polskiego 
Czerwonego Krzyża im. Kazimierza Nowaka. Uczestniczyło w nim 160 osób z 13 Klubów HDK PCK. W programie imprezy znalazły się m.in.: 
konkursy wiedzy o honorowym krwiodawstwie, o PCK i o regionie, testy sprawnościowe. 
Organizatorzy przygotowali także bogatą ofertę imprez turystycznych, związanych z poznawaniem Pomorza, 
− na terenie Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego PCK organizowany był konkurs „Dar krwi, darem życia” dla honorowych krwiodawców oraz 
wielobój sportowy, 
− na terenie Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK odbył się 42 Wojewódzki Konkurs Plastyczny o tematyce Honorowego Krwiodawstwa 
Polskiego Czerwonego Krzyża skierowany do wszystkich placówek oświatowych województwa lubuskiego. Na konkurs wpłynęły 802 prace z 84 
placówek oświatowych. Nagrodzono 78 dzieci i młodzieży. Wszystkie nagrodzone prace zostały umieszczone na wystawie w Biurze Wystaw 
Artystycznych w Zielonej Górze. 
Okres pandemii obejmujący rok szkolny 2020/2021 (nauka zdalna) wpłynął na możliwość organizowania dotychczasowych programów promocji 
krwiodawstwa. Dotyczyło to m.in. programu „Młoda krew ratuje życie”. Nie mniej jednak część placówek zaangażowanych w latach poprzednich, 
kontynuowała w miarę możliwości to działanie (m.in. Lubuski, Opolski, Mazowiecki, 
Świętokrzyski i Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK). 
Podobna sytuacja dotyczyła Programu Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie „Ognisty Ratownik − Gorąca Krew”, trwającego od stycznia do 
grudnia 2021 r. Należy zaznaczyć, że np. na terenie Lubuskiego Oddziału Okręgowego w programie uczestniczyło 11 jednostek PSP i OSP. 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze i jego Oddziały Terenowe pobrały 426,53 litrów krwi „strażackiej”. 
Ponadto akcje krwiodawstwa organizowane były także we współpracy ze służbami mundurowymi: Policją, Strażą Graniczną, Służbą Więzienną 
pod hasłem „Niepodległą mamy we krwi”, „Nasza krew, nasza Ojczyzna”, „Na Straży życia”. Dodatkowo należy wspomnieć, że Lubelski Oddział 
Okręgowy PCK w 2021 r. rozpoczął realizację trzyletniego projektu 
dotyczącego Honorowego Krwiodawstwa pt. „Nowy model funkcjonowania ruchu honorowego krwiodawstwa − atrakcyjny wolontariat dla 
dorosłych ”. Głównym celem projektu jest rozwój wolontariatu osób dorosłych, wzmocnienie ruchu honorowego krwiodawstwa 
w województwie lubelskim oraz zapewnienie samowystarczalności regionu w zaopatrzenie w krew i jej składniki. Efektem prowadzonej kampanii 
promocyjnej jest utworzenie 21 zespołów w całym w województwie lubelskim. Po ocenie efektów programu może on stać się programem 
ogólnopolskim Polskiego Czerwonego Krzyża. W dniach 22-26 listopada ubr. obchodzone były w całej Polsce „Dni Honorowego Krwiodawstwa”. 
Z tej okazji organizowane były uroczyste spotkania, w trakcie których najbardziej zasłużonym honorowym dawcom krwi wręczane były 
odznaczenia 

państwowe, Odznaki „Honorowy Dawca Krwi − Zasłużony dla Zdrowia Narodu ”, Odznaki Honorowe PCK, „Kryształowe Serce ”, Odznaki ZHDK i inne 
wyróżnienia. W uznaniu zasług dla honorowych dawców krwi PCK w 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej nadał łącznie 122 odznaczenia 
państwowe za zasługi w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za krzewienie idei czerwonokrzyskiej. Ponadto Polski 
Czerwony Krzyż realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania Tytułu Honorowego i Odznaki „Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi ” nadał 38 289 Tytuły Honorowe oraz wydał 1 362 duplikaty egitymacji ZHDK. 609 honorowych krwiodawców zostało 
wyróżnionych przez Ministra Zdrowia Odznaką „Honorowy Dawca Krwi − Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, a Kapituła „Kryształowego Serca ” przyznała 
to wyróżnienie 44 Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi oraz innym osobom zasłużonym dla Ruchu HDK PCK. Polski Czerwony Krzyż poprzez 
swojego przedstawiciela uczestniczył także w pracach działającej przy Ministrze Zdrowia − Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa. 
EDUKACJA. 
PCK we współpracy z nauczycielami prowadzi programy edukacyjne i profilaktyczne, starając się od najmłodszych lat kształtować wśród dzieci 



Zestawienie organizacji pozarządowych z terenu Jasła posiadających status organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania w 2023 roku środków z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Lp. Nazwa organizacji Numer KRS Opis działalności stowarzyszenia w 2021 roku według sprawozdania merytorycznego.  Uwagi 
właściwe zachowania prozdrowotne. Pomocne we współpracy z przedszkolami i szkołami są nasze jednostki podstawowe − szkolne koła PCK i Kluby 
„Wiewiórka”. 
W 2021 r. działaniami promocji zdrowia Polski Czerwony Krzyż objął ponad 110 tys. osób dorosłych i młodzieży, którzy uczestniczyli w 3616 
kursach, szkoleniach i prelekcjach. Dodatkowo, dzięki wsparciu partnerów biznesowych, prowadzono kampanie społeczne i programy edukacyjne. 
W ramach działań edukacyjnych w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia dzieci i młodzieży w 2021 r. Polski Czerwony Krzyż prowadził: 

- program edukacyjny „Dziel się uśmiechem”, skierowany do dzieci w wieku szkolnym (klasy I-III oraz IV-VI), którego celem jest edukacja w 
zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej. W 2021 roku zakończono VIII i rozpoczęto IX edycję programu, w której przygotowano nowe 
materiały dla uczniów klas I−III, aby program jeszcze lepiej wpisywał się w nowoczesne trendy w nauczaniu. 

W roku szkolnym 2020/2021 w VIII edycji programu wzięły udział 743 szkoły. Spośród tych szkół, w 5 703 klasach I − VI 
przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla 97 257 uczniów. W IX edycji programu biorą udział tylko uczniowie klas I−III. Program finansowany był ze 
środków przekazanych przez jego współorganizatora firmę Mars Polska, 

- program „Super Wiewiórka − Przyjaciółka Oli i Kuby”, skierowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z klas I−III. Celem 
programu jest wykształcenie nawyków dbałości o bezpieczeństwo, higienę, tolerancję i pomoc potrzebującym. W 2021 r. program 
realizowało 48 przedszkoli i 38 szkół podstawowych, w których uczestniczyło 3 062 dzieci. 

W ramach działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, Polski Czerwony Krzyż prowadził program edukacyjny „Drogowe 
ABC”, który wspierał placówki przedszkolne w zakresie edukacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego. 
Trzecia edycja programu „Drogowe ABC” objęła 30 tys. dzieci w wieku przedszkolnym z terenu całej Polski. Program finansowany był ze środków 
przekazanych przez jego współorganizatora − sieć stacji CircleK Polska. 
W 2021 r. Polski Czerwony Krzyż, w ramach działań zapobiegających ubóstwu menstruacyjnemu: 
− prowadził program „Always #AkcjaDonacja”, którego celem było wspieranie uczennic, nie mogących ze względów finansowych pozwolić sobie 
na zakup artykułów menstruacyjnych. W 2021 r. w ramach 2 edycji programu wzięło udział 498 szkół z 12 województw. Prawie 2 mln. podpasek 
trafiło do 24 177 uczennic, z czego 14 096 to uczennice szkół podstawowych (klasy 6-8) oraz 10 091 ze szkół średnich. Wśród beneficjentek 
programu Always #AkcjaDonacja znalazły się także 283 uczennice szkół specjalnych, (np.: szkół przyszpitalnych dla uczniów z chorobami 
przewlekłymi), 179 uczennic szkół integracyjnych i 169 uczennic przebywających pod opieką ośrodków wychowawczych (domów dziecka i 
centrum interwencji kryzysowej). Program Always #AkcjaDonacja realizowany był dzięki wsparciu firmy Procter & Gamble, 
− włączył się w inicjatywę organizacji pozarządowych oraz aktywistów „Okresowa Koalicja”. Inicjatywa ta ma na celu 
przeciwdziałanie problemowi ubóstwa i wykluczenia menstruacyjnego. PCK otrzymało ponad 50 000 szt. środków higieny menstruacyjnej, które 
trafiły do 4 Oddziałów PCK: mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko−mazurskiego i lubelskiego. 
Darowizna przekazana była przez partnera Okresowej Koalicji, właściciela sieci sklepów „Biedronka”. POMOC I OPIEKA. 
Opieka nad potrzebującymi była impulsem do założenia Polskiego Czerwonego Krzyża. Od ponad 103 lat PCK pomaga osobom znajdującym się w 
trudnej sytuacji, przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i stara się wyrównać szanse na godne życie swoim podopiecznym. 
W 2021 roku w ramach działalności pomocowej i wsparcia dziennego, PCK prowadził 80 różnego rodzaju ośrodków dla osób dorosłych oraz dzieci i 
młodzieży, z których pomocy skorzystało 4 475 osób. 
Dodatkowo w 2021 r. Polski Czerwony Krzyż realizował pomoc w postaci różnych projektów dedykowanych konkretnym potrzebom seniorów: 
− prowadził projekt „SeniorON”, którego celem jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych i przygotowanie ich do godnego starzenia się 
poprzez aktywność społeczną. W ramach 4 edycji programu SeniorON w 2021 wzięło udział 459 
seniorów, przeprowadzonych zostało 96 warsztatów, z czego 36 dotyczyło podstaw bankowości, bezpieczeństwa w finansach i bankowości 
mobilnej. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy z Banku Pekao S.A. seniorzy poznali proste sposoby poruszania się w świecie bankowości 
elektronicznej, 
− współpracował z policją w ramach programu „Seniorze nie daj się oszukać”. Celem programu była edukacja i przeciwdziałanie oszustwom, których 
ofiarami są osoby starsze, 
− prowadził projekt „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu” realizowany przez Kujawsko−Pomorski Oddział Okręgowy PCK, którego 
celem było zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych dla 

niesamodzielnych osób starszych oraz rozwój usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych. W ramach 
programu utworzono: sieć dziennej opieki na terenach wiejskich ( 36 opiekunów świadczących usługi opiekuńcze dla 180 seniorów), system 
pomocy sąsiedzkiej w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu i Włocławku w ramach którego 80 opiekunów świadczy usługi dla 120 seniorów, 
system wsparcia dla opiekunów faktycznych (w tym wypożyczalnie sprzętu pielęgnacyjnego unkty konsultacyjne, wizyty instruktażowe w 
domach seniorów, świadczenie usług w ramach tzw. polityki wytchnieniowej), a także struktura wolontariatu opiekuńczego, 
− prowadził program „CZAS − Centra Zainteresowań Ambitnych Seniorów ”, realizowany przez Lubelski Oddział Okręgowy PCK, którego celem jest 
przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych, a także ich aktywizacja. W 2021 r. 
kontynuowano działalność w 15 klubach seniorów PCK. 
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Przeprowadzono szereg zajęć, warsztatów i spotkań, tj.: zajęcia tematyczne (Spokój Seniora, Zdrowy Senior, Eko Senior, Senior rozwijający się), 
spotkania autorskie z ciekawymi ludźmi, zajęcia z historykiem, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty wokalno− muzyczno−taneczne z 
elementami teatru, gimnastykę, zajęcia z dietetykiem, zajęcia z języków obcych, naukę samoobrony czy konsultacje z prawnikami. We 
wszystkich klubach kontynuowana jest działalność bezpłatnego wypożyczania sprzętu 
rehabilitacyjnego, tj. łóżka rehabilitacyjne, pionizatory, koncentratory tlenu, wózki inwalidzkie czy kule. W zajęciach klubów seniora łącznie 
uczestniczyło 1 284 seniorów. 
W 2021 r. Polski Czerwony Krzyż kontynuował ogólnopolskie akcje pomocowe takie jak: „Czerwonokrzyska Gwiazdka”, 
„Wielkanoc z PCK”, „Gorączka Złota” oraz „Wyprawka dla Żaka”. DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA. 
W 2021 r. PCK prowadził 84 punkty opieki oraz podpisał 164 umowy z samorządami na opiekę nad chorym w domu. Ogółem opieką objęto 14 
158 osób. Usługi świadczyło w ciągu roku 5 047 sióstr/opiekunek PCK. 
Dodatkowo wśród działań opiekuńczych Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzonych w roku 2021 roku można wymienić m.in: 
− prowadzenie przez Małopolski Oddział Okręgowy PCK opieki długoterminowej w Zakładzie Opiekuńczo−Leczniczym, opieki pielęgniarskiej 
domowej i domowego hospicjum, 
− prowadzenie przez Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK działalności Ochotniczego Korpusu „OKO”, troszczącego się o żyjących Żołnierzy Powstania 
Warszawskiego. Działania opiekuńcze Korpusu oparte są na sprawdzonej formule drużyny powstańczej: 1 siostra plus 2 wolontariuszy, którzy 
opiekują się dwojgiem podopiecznych, 
− prowadzenie przez Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK noclegowni oraz ogrzewalni dla bezdomnych, 
− prowadzenie przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK: punktu socjalnego zapewniającego łaźnię, 
poczekalnię/ogrzewalnię, magazyn odzieżowy dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością; wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego; Środowiskowego Domu Samopomocy Typu AC dla osób przewlekle psychicznie chorych. 
DOŻYWIANIE. 
PCK jest jedną z organizacji partnerskich w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program realizowany jest w 
ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) przez Ministerstwo Rodziny i 
Polityki Społecznej oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) we współpracy z organizacjami partnerskimi. W 2021 r. 
kontynuowano prowadzenie Programu w zakresie dystrybucji pomocy rzeczowej. Celem realizowanego Podprogramu 2021 
było dostarczenie osobom najbardziej potrzebującym pomocy żywnościowej w formie paczek składających się z 21 rodzajów artykułów 
spożywczych, m.in.: makaronu, ryżu białego czy szynki wieprzowej. Odbiorcami były przede wszystkim osoby i rodziny podlegające 
deprywacji materialnej, korzystające ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej. Artykuły żywnościowe zostały dostarczone do 13 magazynów 
PCK, a żywność była dystrybuowana za pośrednictwem: Lubelskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Podkarpackiego, Śląskiego i 
Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK. 
Łącznie Polski Czerwony Krzyż rozdysponował żywność o masie 4220 tys. ton o wartości 20.816.961,11 zł wydając 437 505 paczek 
żywnościowych dla 90.411 osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej. W ramach Podprogramu 2020 w 2021 roku 
realizowane były działania w ramach środków towarzyszących, które miały na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie 
prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym: 
− warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące 
różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, 
− warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, 
− programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, 
− warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia 
gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych). 
Program „Żółty talerz” realizowany był przez Polski Czerwony Krzyż w ramach poszczególnych okresów roku szkolnego. Rok 2021 obejmował 
edycję V i VI Programu, w których brały udział placówki oświatowe i świetlice środowiskowe z Lubelskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, 
Mazowieckiego, Zachodniopomorskiego oraz Opolskiego (V ed.) Oddziału Okręgowego PCK. Realizacja programu finansowana jest przez Kulczyk 
Foundation. 
POMOC DORAŹNA. 
Pomocą doraźną w 2021 r. objęto łącznie 126 082 osoby. Ogólna wartość pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża obejmującej m.in.: paczki 
żywnościowe, odzież, zapomogi pieniężne wyniosła 14 097 349,40 zł. Na obszarze całego kraju funkcjonowały 64 magazyny pomocy doraźnej. 
PROGRAM "TEKSTYLIA". 
Celem programu „Tekstylia” jest uzyskanie środków finansowych na działalność statutową PCK, a w szczególności na 
dożywianie dzieci i poprawę życia najbiedniejszych rodzin. Nie bez znaczenia jest także fakt ekologicznego aspektu projektu − zużyta odzież nie 
trafia do strumienia odpadów zmieszanych, a umieszczana jest w specjalnych pojemnikach i następnie odpowiednio zagospodarowywana. W 
2021 r. program zakończono zebraniem łącznie ponad 62 tysięcy ton odzieży o wartości 4 399 025 zł, a do dyspozycji PCK pozostawały 34 194 
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pojemniki na używaną odzież. Statystycznie każdy mieszkaniec Polski oddał do PCK 1,6 kg tekstyliów. 

WOLONTARIAT. 
Działalność PCK jest w dużym stopniu oparta o pracę wolontariuszy i członków PCK. Może się w nią zaangażować każdy bez względu na 
narodowość, przynależność do grupy etnicznej, pochodzenie społeczne, płeć, religię, język i poglądy polityczne. 
W Polskim Czerwonym Krzyżu w 2021 roku działały łącznie 94 124 osoby, spośród których 52 557 osób to członkowie PCK a 41 567 to 
wolontariusze. Działalność wolontariuszy i członków PCK skupiona jest w następujących formach organizacyjnych, 
będących jednocześnie jednostkami podstawowymi Polskiego Czerwonego Krzyża: 
• kołach zakładowych i środowiskowych, 
• szkolnych i akademickich kołach PCK oraz Grupach Społecznych Instruktorów Młodzieżowych (SIM PCK), 
• Klubach Honorowych Dawców Krwi, 
• Grupach Ratownictwa i Grupie Pomocy Humanitarnej. 
Najwięcej wolontariuszy i członków PCK skupiona jest w klubach Honorowych Dawców Krwi PCK. W 2021 r. funkcjonowały 922 kluby HDK 
działające na obszarze całego kraju. W stosunku do 2020 r. przybyło 29 nowych klubów, zrzeszających dodatkowych 412 członków oraz 1 486 
wolontariuszy. 
Kolejną największą grupą członków i wolontariuszy PCK jest Młodzież PCK. W 2021 r. w Polskim Czerwonym Krzyżu działało łącznie 1 265 różnych 
form zrzeszających młodzież PCK, o 111 więcej niż w 2020 r. 
Polski Czerwony Krzyż ponad 100 lat temu stworzył jeden z pierwszych w historii Polski ruch oparty na idei pracy wolontariuszy i zrzeszający 
młodych ludzi. W 2021 r. obchodzono 100−lecie powstania Ruchu Młodzieżowego PCK. 
W ramach obchodów podjęto inicjatywy i zorganizowano między innymi następujące akcje: 
− organizowano uroczyste gale i prezentacje dotyczące działalności młodzieżowej z uhonorowaniem zasłużonych opiekunów szkolnych kół PCK, 
− w Lubelskim Oddziale Okręgowym PCK kontynuowano realizację projektu „Aktywni na 100 lat” dofinansowanego ze środków Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dla 210 osób. Realizacja projektu "Aktywni na 100 lat" polegała na 
zwiększeniu zaangażowania młodzieży w działalność wolontariacką w swoich środowiskach lokalnych poprzez stworzenie i/lub animowanie 
Grup SIM w 14 miastach, 
− Małopolski Oddział Okręgowy PCK przygotował okolicznościową pocztówkę i stempel, 
- zrealizowano projekt pn. „SIM−Skuteczność, Inicjatywa, Młodość. 100−lecie Młodzieży PCK”. 
 

2. 

Polski Komitet 
Pomocy Społecznej 

Zarząd Miejski w 
Jaśle 

0000041349 

1. Przygotowywanie i wydawanie bezpłatnych posiłków osobom do tego uprawnionym na podstawie ustawy o pomocy społecznej, 
2. Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych poprzez udzielanie schronienia oraz udzielanie pomocy w powrocie do funkcjonowania w 

społeczeństwie − noclegownie i schroniska, 
3. Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej, 
4. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z problemami psychicznymi, 
5. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej, 
6. Prowadzenie jadłodajni i noclegowni, 
7. Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, 
8. Organizowanie spotkań, wycieczek turystyczno−krajoznawczych dla seniorów, 
9. Organizowanie usług opiekuńczych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, 
10. Realizacja programu FEAD (rozprowadzanie żywności dla osób potrzebujących), 
11. Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy, 
12. Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej, 
13. Prowadzenie świetlic dla dzieci, 
14. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. 

Aby przekazać 1,5% podatku 
należy w rubryce „Cel 

szczegółowy” zeznania PIT-37 
wpisać „Jasło”. 

3. 

Chorągiew 
Podkarpacka ZHP im. 

Małkowskich – 
Komenda Hufca ZHP 

Jasło 

0000296261 

Chorągiew Podkarpacka ZHP realizowała zadania wynikające ze Strategii Związku Harcerstwa Polskiego, rocznego planu pracy oraz kierunków 
programowych chorągwi określonych w 2021 roku. Wobec pandemii i wynikających z niej ograniczeń w prowadzeniu bezpośredniej działalności 
stowarzyszenia część z zaplanowanych zadań przybrała inny charakter bądź został zmieniony termin realizacji. Zrealizowano: obchody Dnia Myśli 
Braterskiej, Wędrowniczy spływ kajakowy, Zlot kadr wędrowniczych, I Regaty o "Puchar Pilota Chorągwi Podkarpackiej ZHP w klasie Omega", Rejs 
szkoleniowo−stażowy po Morzu Bałtyckim, III Złaz Funkcyjnych w Gorajcu, Harcerskie Rekolekcje Adwentowe, przekazanie Betlejemskiego Światła 
Pokoju dla Podkarpacia i organizacji "Płast" na Ukrainie. Kursy, warsztaty i szkolenia przeprowadzone w 2021 roku: "Jak założyć drużynę wodna i 
pracować ze specjalnością", "Jak tworzyć dobry program kursu przewodnikowskiego", "Dobre praktyki w organizowaniu zajęć nurkowych, 
kajakowych, żeglarskich", "W zgodzie z naturą", zdobywanie patentu sternika motorowodnego, kurs instruktora turystyki kwalifikowanej − 
specjalność kajakarska, kurs dla członków komisji stopni instruktorskich, zdobywanie patentu żeglarza jachtowego, 

Aby przekazać 1,5% podatku 
należy w rubryce „Cel 

szczegółowy” zeznania PIT-37 
wpisać cele szczegółowe wg 

odrębnej informacji.  
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zgrupowanie kursów drużynowych zuchowych, harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych, "Impuls w próbie", kurs instruktora turystyki 
kwalifikowanej − specjalność rowerowa, warsztaty wędrownicze, "Harcerski system wychowawczy w praktyce", kurs operatora sztucznej ściany 
wspinaczkowej, kurs przewodnikowski, kurs podharcmistrzowski. W naszej chorągwi zrealizowano też zadanie ogólnopolskie jakim była Harcerska 
Akcja Ekologiczna "Florek", którego pomysłodawcą i koordynatorem był Hufiec Ziemi Sanockiej ZHP. Kontynuowaliśmy zadania projektu 
"Podkarpacka Sieć Wsparcia Wychowawczej Funkcji Rodziny". Uczestniczyliśmy w "Rządowym Programie Wsparcia Rozwoju Organizacji 
Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030". Drużynowi otrzymali Listy Pochwalne Naczelniczki ZHP. W 2021 roku kontynuowaliśmy służbę 
wynikającą z trwającej sytuacji epidemicznej. 

4. 
Caritas Bliźni w 

Potrzebie 
0000251723 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej działając jako kościelna osobowość prawna na mocy ustawy o stosunku Państwa do kościoła katolickiego w 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz statutu Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie z dnia 10 listopada 1993 roku, znowelizowany dnia 24 lutego 2004 
roku oraz 25 czerwca 2006 roku na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności i pożytku publicznego i wolontariacie ustanowiła 
i wyodrębniła pod względem organizacyjnym i rachunkowy jednostkę wspomagającą działalność Caritas pod nazwa CARITAS BLIŹNI W POTRZEBIE. 
Głównym zadaniem Caritas Bliźni w Potrzebie jest pozyskiwanie środków finansowych w ramach 1% podatku dochodowego oraz ich 
rozdysponowania na cele statutowe. Celem statutowym Caritas Bliźni w Potrzebie jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania 
potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby 
ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Dla osiągnięcia swoich celów Caritas Bliźni w Potrzebie 
wspiera działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celem Caritas Bliźni w Potrzebie. Caritas Bliźni 
w Potrzebie organizuje wypoczynek letni i zimowy dla dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych i dysfunkcyjnych. Caritas Bliźni w Potrzebie otacza 
troską również osoby niepełnosprawne i chore, wspierając ich finansowo podczas rehabilitacji ruchowej i opłacając potrzebne leczenie oraz bardzo 
kosztowne operacje zarówno w kraju jak i poza granicami Polski Ponadto Caritas Bliźni w Potrzebie wspiera edukację, pomaga dzieciom i młodzieży 
uczącej się poprzez zakup artykułów szkolnych i potrzebnych podręczników. W ramach pomocy wspiera wszelkie działania kulturalne, ekreacyjne i 
sportowe m.in. organizacje olimpiad dla osób niepełnosprawnych, wszelkie spotkania integracyjne i sportowe dla tych osób, wspiera również 
wszelkie działania z zakresu pomocy społecznej. 

 

 


