
Załącznik nr 2 do Sprawozdania za lata 2013 - 2015 
 

Informacja nt. stopnia realizacji celów współpracy, o których mowa w § 3 Programu 
 

Wydział Kultury 
 

L.p. Cel szczegółowy Opis zadań w latach 2013-2015 Ocena stopnia realizacji celu 

1. 

Budowanie 

społeczeństwa 

obywatelskiego, 

zwiększenie udziału 

mieszkańców w 

rozwiązywaniu 

lokalnych problemów 

Działania oparte zostały m.in. na Strategii Integracji  

i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnowa na lata 2011–

2020. Poszczególne działania są wplecione w tematy konkursów dla 

organizacji pozarządowych z dziedziny kultury.  

Dostrzegalny jest wzrost świadomości 

wykorzystywania środków pochodzących  

z dotacji, na działalność organizacji 

pozarządowych w zakresie rozwiązywania 

problemów lokalnych, co wiąże się z większym 

zaangażowaniem mieszkańców Tarnowa. Ocena – 

wysoka. 

2. 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców Miasta 

poprzez pełniejsze 

zaspokajanie ich potrzeb 

Działania w tym okresie wynikają przede wszystkim Wieloletnim program 

współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  na lata 2013 – 2015. W szczególności punkt 

ten dotyczy osób starszych i niepełnosprawnych, co wynika również z 

Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Mieście Tarnowie na 

lata 2011–2015. 

Poprzez pryzmat realizowanych zadań 

stowarzyszeń mających w swych szeregach osoby 

niepełnosprawne, niedowidzące oraz osoby 

starsze, jakość projektów zdecydowanie wzrasta. 

Widać znaczny wzrost zaangażowania 

uczestników, jest on zdecydowanie bardziej 

świadomy. Zaspakajane są ich potrzeby kulturalne 

na wielu płaszczyznach aktywności społecznej. 

Ocena – wysoka. 

3. 

Tworzenie warunków 

do zwiększenia 

aktywności społecznej, 

w szczególności 

wspieranie wolontariatu 

W latach 2013–2015 urealniano wysokość dotacji do zadań oraz 

preliminarzy. Organizacje, w swych wnioskach zaprzestały podawania 

wygórowanych kwot dotacji. Wręcz przeciwnie, bardzo precyzyjnie 

wyliczały swoje potrzeby na podstawie doświadczeń lat ubiegłych. Dzięki 

temu, w 2015 r., po raz pierwszy, każda organizacja, która poprawnie 

wypełniła wniosek pod względem formalnym, otrzymała dotację w zbliżonej 

wysokości od wnioskowanej. 

Dzięki wzrostowi samooceny oraz dokładności 

wyliczeń organizacji, z każdym rokiem ocena ta 

jest wyższa. Ocena – bardzo dobra. 

4. 

Integracja podmiotów 

realizujących zadania 

publiczne 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

5. 

Prezentacja dorobku 

organizacji 

pozarządowych i 

promowanie ich 

osiągnięć, wzmacnianie 

potencjału organizacji 

pozarządowych 

W latach 2013–2015 w warunkach konkursów istniał wymóg promocji zadań 

realizowanych przez organizacje pozarządowe, czego konieczność została 

dostrzeżona w wyniku analizy wyników realizacji zadań z lat 

wcześniejszych. 

Cel został osiągnięty. Nie wszystkie organizacje 

rozumiały ten wymóg, ale z każdym rokiem 

świadomość rośnie i organizacje zaczynają 

„chwalić się” osiągnięciami oraz realizacją zadań 

dotowanych z budżetu. Z każdym rokiem,  

z każdym konkursem jakość tych działań jest 

lepsza. Ocena – dobra +. 

6. 
Prowadzenie 

systemowych, 
Nie dotyczy Nie dotyczy 



nowatorskich i 

efektywnych działań dla 

Miasta i jego 

mieszkańców 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

L.p. Cel szczegółowy Opis zadań w latach 2013-2015 Ocena stopnia realizacji celu 

1. 

Budowanie 

społeczeństwa 

obywatelskiego, 

zwiększenie udziału 

mieszkańców w 

rozwiązywaniu 

lokalnych problemów 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

2. 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców Miasta 

poprzez pełniejsze 

zaspokajanie ich potrzeb 

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym 

Celem działania Środowiskowego Domu Samopomocy było zapewnienie 

uczestnikom opieki i pomocy w procesie przystosowania do życia 

społecznego, a także organizowania specjalistycznych usług dostosowanych 

do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności i 

schorzenia. 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie typ B o zasięgu ponadgminnym przeznaczony był dla 60 osób 

niepełnosprawnych intelektualnie. 

 

 

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy 

mieli zapewnioną opiekę odpowiednią do rodzaju 

schorzenia, uczestniczyli w różnych formach 

terapii i zajęciach integracyjnych, mających na 

celu poprawę stanu zdrowia, podtrzymywanie 

i rozwijanie umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego życia. W poszczególnych latach z 

usług Domu skorzystało łącznie: w roku 2013 – 

65 osób, w roku 2014 – 62 osoby, w roku 2015 – 

65 osób. 

Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym 

Placówka zaspokajała potrzeby socjalno-bytowe, opiekuńczo-lecznicze, 

wspomagające: religijne i kulturalne, sportowe, edukacyjne. Zakres usług 

ustalany był z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości 

psychofizycznych mieszkańców, dokumentowanych w indywidualnych 

planach wsparcia. Dom przeznaczony był dla 80 mieszkańców 

niepełnosprawnych intelektualnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte 

w założonym wymiarze. Mieszkańcom Domu 

zapewniono: całodobowy pobyt i opiekę, m.in. 

wyżywienie, odzież, obuwie, środki czystości,  

pomoc w samoobsłudze, podstawową opiekę 

medyczną, rehabilitację leczniczą i społeczną - w 

zależności od indywidualnych potrzeb, pomoc w 

załatwianiu spraw osobistych, uczestnictwo w 

zajęciach terapeutycznych, w zajęciach szkolnych, 

w tym rewalidacyjnych, kontakt z rodziną, 

kapłanem, integrację ze środowiskiem lokalnym. 

Pracowano również nad poprawą 

psychospołecznego funkcjonowania 



 mieszkańców, w wyniku czego zachowano 

dotychczasowy lub osiągnięto wyższy poziom 

rozwoju umiejętności samoobsługowych 

i psychospołecznych mieszkańców. 

W Domu przebywało łącznie: w roku 2013 – 72 

osoby, w roku 2014 – 73 osoby, w roku 2015 – 72 

osoby. 

Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym” 

Celem realizacji było zapewnienie mieszkańcom - osobom dorosłym 

niepełnosprawnym intelektualnie:   

 całodobowej opieki,   

 niezbędnych potrzeb bytowych, społecznych i religijnych,  

 ochrony dóbr osobistych oraz możliwości zachowania samodzielności i 

wyboru stylu życia, zgodnie z zasadami współżycia społecznego,   

 korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego 

ubezpieczenia zdrowotnego, 

 rozwoju osobowości przy uwzględnieniu stopnia psychicznej i fizycznej 

sprawności mieszkańców, 

 intymności. 

Dom przeznaczony był dla 17 osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie. 

 

 

 

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte 

w założonym wymiarze. Dom funkcjonował na 

zasadach domu rodzinnego, dlatego mieszkańcy 

wykonywali w ramach terapii proste czynności 

domowe (sprzątanie, przygotowywanie śniadań 

i kolacji, nakrywanie do stołu). Dom stwarzał 

mieszkańcom warunki do samodzielnego życia 

w otwartym środowisku w rodzinnej atmosferze, 

zapewniono całodobową opiekę dostosowaną do 

indywidualnych potrzeb i uczestnictwo 

w zajęciach rehabilitacyjno-terapeutycznych. 

W Domu przebywało łącznie: w roku 2013 – 17 

osób, w roku 2014 – 21 osób, w roku 2015 – 19 

osób. 

 

 Dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tarnowie w formie posiłków gorących jednodaniowych 

W ramach realizacji zadania zapewniono, każdej osobie korzystającej z 

posiłków: 

  w dni robocze jeden gorący posiłek o wartości kalorycznej od 600 do 

1000 cal, 

 w dni świąteczne – suchy prowiant, o wartości kalorycznej od 600 do 

1000 cal, 

 odpowiednie miejsce do spożywania posiłków spełniające wymogi 

sanitarne. 

 

 

 

Wymiernym rezultatem realizacji zadania była 

poprawa stanu zdrowia osób objętych pomocą, 

zapewnienie podstawowych potrzeb jednostki 

oraz rodziny.  

W poszczególnych latach z tej formy pomocy 

skorzystało: w roku 2013 – 106 osób, w roku 

2014 – 98 osób, w roku 2015 – 81 osób.  

 



Prowadzenie mieszkań chronionych 

Na terenie Tarnowa funkcjonowały dwa mieszkania chronione przeznaczone 

dla osób niepełnosprawnych. Prawo do pobytu w mieszkaniu chronionym 

miały osoby, które ze względu na niepełnosprawność intelektualną 

potrzebowały wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym. Mieszkania 

chronione są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam 

przebywające, pod opieką specjalistów (opiekun, terapeuta, psycholog oraz 

pracownik socjalny), do prowadzenia samodzielnego życia i stanową 

alternatywę dla pobytu w placówce opieki całodobowej. Pobyt w mieszkaniu 

zapewnia warunki do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, 

integrację ze społecznością lokalną, sprzyjając rozwojowi kontaktów 

społecznych oraz przygotowując do prawidłowego pełnienia ról społecznych, 

stanowi niezbędny etap w drodze do uzyskania pełnej samodzielności 

życiowej. 

Oba mieszkania zlokalizowane są przy ul. Mościckiego. Pierwsze 

przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

 

Drugie, uruchomione w sierpniu 2015 r., przeznaczone jest dla trzech 

mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. 

 

Ponadto uruchomiono mieszkanie chronione dla trzech osób 

usamodzielnianych opuszczających po osiągnięciu pełnoletności: rodzinę 

zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-terapeutyczną. Pobyt 

w tym mieszkaniu jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby 

usamodzielniane, pod opieka specjalistów, do prowadzenia samodzielnego 

życia oraz integracji ze społecznością lokalną – do czasu uzyskania przez nie 

innych możliwości zamieszkania. Mieszkanie zlokalizowane jest przy ul. 

Pszennej 5/9 w Tarnowie 

 

Rezultatem realizacji tego zadania było nabycie 

przez osoby przebywające w mieszkaniu 

umiejętności: 

 prowadzenia gospodarstwa domowego, 

 radzenia sobie z trudnościami dnia 

codziennego, 

 organizowania sobie czasu wolnego, 

 aktywnego poszukiwania zatrudnienia na 

lokalnym rynku, 

 dbania o swój stan zdrowia (wizyty u lekarzy 

itp.),  

 psychospołecznych. 

 

W mieszkaniu tym przebywały łącznie: w roku 

2014 – 4 osoby, w roku 2015 – 4 osoby. 

 

W mieszkaniu tym przebywało łącznie 3 osoby. 

 

Uruchomienie tego mieszkania chronionego 

umożliwiło osobom w nim przebywającym 

przygotowanie się do pełnej samodzielności 

poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia 

samodzielnego gospodarstwa domowego, 

radzenia sobie z problemami codziennego życia, 

rozporządzania posiadanymi środkami 

finansowymi.  

W mieszkaniu tym przebywały łącznie: w roku 

2014 – 4 osoby usamodzielniane, w roku 2015 – 4 

osoby usamodzielniane. 

 

Rezultatem realizacji programów było częściowe 

usamodzielnienie się 3 osób (osoby te uzyskały 

lokale mieszkalne, ale nadal korzystają ze 

wsparcia pomocy społecznej) oraz jedna osoba 

usamodzielniła się całkowicie (uzyskała lokal 

mieszkalny i utrzymuje się samodzielnie). 



Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym 

W latach 2013-2015 zawarto i realizowano 16 Indywidualnych Programów 

Wychodzenia z Bezdomności. Osoby, które zakwalifikowały się do 

uczestniczenia w programach, zamieszkiwały głównie w Domu dla 

Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Prostopadłej 9a prowadzonym przez 

CARITAS Diecezji Tarnowskiej oraz korzystały z Noclegowni 

prowadzonej przez Fundację „Kromka Chleba” w Tarnowie, 

ul. Bandrowskiego 26. 

 

Pracownicy MOPS kierowali również bezdomne kobiety do domu dla 

Samotnych Matek z Dziećmi w Tuchowie prowadzonego przez MONAR-

MARKOT. 

 

Organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych dla mieszkańców 

Tarnowa oraz organizacji pozarządowych działających na ich rzecz 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie kwalifikował osoby do 

pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program został uruchomiony 

pod koniec 2014 roku. 

 

Rezultatem podjętych działań było zmotywowanie 

osób uczestniczących w prowadzonych zajęciach 

do zachowania trzeźwości oraz do „nie 

powracania na ulicę”. 

 

 

 

 

Zapewnienie bezdomnym kobietom 

całodobowego pobytu w domu dla samotnych 

matek z dziećmi. 

 

Realizacja zadania przyczyniła się do 

ograniczania zjawiska niedożywienia wśród osób 

ubogich. W ramach realizacji zadania, do udziału 

w programie skierowano: w roku 2014 – 742 

osoby, w roku 2015 – 2.314 osób 

 

 

3. 

Tworzenie warunków 

do zwiększenia 

aktywności społecznej, 

w szczególności 

wspieranie wolontariatu 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

4. 

Integracja podmiotów 

realizujących zadania 

publiczne 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

5. 

Prezentacja dorobku 

organizacji 

pozarządowych i 

promowanie ich 

osiągnięć, wzmacnianie 

potencjału organizacji 

pozarządowych 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

6. 

Prowadzenie 

systemowych, 

nowatorskich i 

efektywnych działań dla 

Miasta i jego 

mieszkańców 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

 



 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 

Referat Polityki społecznej 

L.p. Cel szczegółowy Opis zadań w latach 2013-2015 Ocena stopnia realizacji celu 

1. 

Budowanie 

społeczeństwa 

obywatelskiego, 

zwiększenie udziału 

mieszkańców w 

rozwiązywaniu 

lokalnych problemów 

Na pomysł - projekt pn. „Utworzenie czterech międzyosiedlowych centrów 

aktywności senioralnej - Centrum, Północ, Wschód, Mościce”, zagłosowali 

tarnowianie w konkursie ogłoszonym w ramach Budżetu Obywatelskiego 

Miasta Tarnowa na 2015 rok. Międzyosiedlowe Centra Aktywności 

Senioralnej to partnerskie przedsięwzięcie organizacji pozarządowych 

posiadających doświadczenie w realizacji projektów na rzecz seniorów, 

wyłonionych w otwartym konkursie ofert. MCAS-y prowadzone są od 

kwietnia 2015 r. przez Stowarzyszenie Medycyna Polska - lidera projektu, 

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA, Stowarzyszenie „Senior Na 

Czasie” oraz Stowarzyszenie „KANON”. Seniorzy uczestniczyli w 

warsztatach komputerowych, językowych, artystycznych, spotkaniach nordic 

walking, pilates lub fitness, wykładach dotyczących profilaktyki 

prozdrowotnej, zajęciach usprawniających z fizjoterapeutą, spotkaniach z 

ciekawymi ludźmi, imprezach okolicznościowych oraz wycieczkach i 

wyjściach do kina i teatru. W MCAS skupiają się ludzie, którzy w wolnym 

czasie chcą pomagać innym, dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. W 

spotkaniach i zajęciach uczestniczyło ponad 300 osób, z oferty korzystały 

również osoby, które wcześniej rzadko wychodziły  

z domu. O dużej aktywności tarnowskich seniorów świadczą realizowane 

inicjatywy. W lipcu w Parku Strzeleckim seniorzy zapraszali na „Retro 

zabawy", podczas tych spotkań dzieci poznawały gry sprzed lat np. Zośkę, 

hacele, przeplatankę. Podczas upałów włączyli się w akcje Urzędu Miasta i 

rozdawali wodę mineralną, z kolei 1 sierpnia, w rocznice wybuchu Powstania 

Warszawskiego, przy Pałacu BWA zorganizowali razem z harcerzami z 

Hufca ZHP Tarnów „Powstanie Pokoleń" – wspólne, wielopokoleniowe 

śpiewanie piosenek z czasów II wojny światowej. Razem z Muzeum 

Etnograficznym w Tarnowie w ramach „RETROMANII” seniorzy 

prowadzili zbiórkę zabawek, artykułów szkolnych z czasów PRL na potrzeby 

wystawy, przy współpracy z Biblioteką zainicjowali powstanie punktu 

bookcrossing. W ramach MCAS wydawana była cyklicznie „Gazeta dla 

seniora” w nakładzie 4.000 sztuk oraz prowadzony był internetowy portal dla 

seniorów www.centrasenioralne.pl. Prowadzenie Międzyosiedlowych 

Centrów Aktywności Senioralnej będzie kontynuowane w 2016 r. – projekt 

ten ponownie został wybrany przez tarnowian w ramach Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Tarnowa na 2016 rok. 

Bardzo dobra, ponieważ realizacja zadania 

pozwoliła na zagospodarowanie potencjału osób 

w wieku emerytalnym, podniesienie aktywności 

społecznej i fizycznej osób starszych. Dzięki 

prowadzeniu zajęć w małych grupach seniorzy 

zyskali szanse nawiązania nowych kontaktów i 

uzyskania  wewnątrzpokoleniowego wsparcia. 

2. 
Poprawa jakości życia 

mieszkańców Miasta 

Gmina Miasta Tarnowa od lat realizuje zadania publiczne zgodnie z 

obserwowanymi potrzebami oraz stale poszerza zakres usług i form pomocy 

Ocena – dobra. W skutek realizacji 

wymienionych zadań publicznych poprawiła się 

http://www.centrasenioralne.pl/


poprzez pełniejsze 

zaspokajanie ich potrzeb 

udzielanych na rzecz mieszkańców Tarnowa. Wysoki procentowy udział 

dotacji przyznanych na zadania w obszarze polityki społecznej wynika z 

potrzeb społecznych i zdrowotnych mieszkańców Tarnowa, pomocy osobom 

wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwoju 

inicjatyw lokalnych. 

Zadania realizowane w latach 2013-2015: 

1. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym - to zapewnienie 

osobom bezdomnym w szczególności schronienia, noclegu w okresie 

jesienno-zimowym oraz możliwości skorzystania z łazienki przez cały rok 

kalendarzowy. 

2. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy (typ B) dla 60 osób 

niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym. 

3. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób potrzebujących wsparcia  

w funkcjonowaniu w codziennym życiu, tj. osób niepełnosprawnych 

intelektualnie oraz osób usamodzielnianych, opuszczających po osiągnięciu 

pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub placówkę 

opiekuńczą. 

4. Dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  

w Tarnowie w formie posiłków gorących jednodaniowych - polegało na 

przygotowaniu i wydawaniu posiłków oraz suchego prowiantu dla klientów 

MOPS w Tarnowie. 

5. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 17 osób dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym. 

6. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 80 dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym. 

7. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej oraz 

prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej z 

miejscami specjalistycznymi. 

8. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej 

(świetlic)  

z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych. 

9. Prowadzenie punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi dla 10 osób 

nietrzeźwych z terenu miasta Tarnowa przez wszystkie dni tygodnia, 

całodobowo, również w dni wolne od pracy i w święta oraz utrzymywanie 

punktu w stanie gotowości do przyjęcia osób nietrzeźwych. 

10. Prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz telefonów zaufania dla 

mieszkańców w trudnych sytuacjach - prowadzenie we wszystkie dni robocze 

przez co najmniej 4 godziny dziennie punktu konsultacyjnego - 

specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego. 

11. Zapewnienie osobom bezdomnym, uzależnionym od alkoholu 

jakość życia mieszkańców Miasta poprzez 

pełniejsze zaspokojenie ich potrzeb. Mieszkańcy 

Tarnowa uzyskali pomoc w sytuacjach trudnych  

i kryzysowych oraz niezbędne wsparcie w 

reintegracji społecznej. Pomogło to  

w dużym stopniu ograniczyć zjawisko 

wykluczenia społecznego czy ubóstwa. Wsparcie 

trafiło również do rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu swojej funkcji 

opiekuńczo- wychowawczej oraz osób 

niepełnosprawnych poprzez społeczną  

i zawodową rehabilitację. Z kolei oferta 

skierowana do osób w podeszłym wieku 

pomogła zwiększyć dostęp do zajęć 

edukacyjnych osobom starszym, poprawić jakość 

i poziom ich życia dla godnego starzenia się 

poprzez aktywność społeczną, integrację 

międzypokoleniową i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu. Pomoc i wsparcie 

mogli również otrzymać mieszkańcy  

z problemami uzależnień, przemocy  

i innych. 



poradnictwa psychologicznego. 

12. Prowadzenie Centrum Terapii Uzależnień w tym prowadzenie punktu 

konsultacyjno-diagnostycznego dla osób (głównie młodzieży) uzależnionych 

bądź zagrożonych uzależnieniem od narkotyków. 

13. Organizacja kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci pochodzących z rodzin 

dysfunkcyjnych, w których występuje uzależnienie od alkoholu. 

14. Prowadzenie abstynencyjnych grup wsparcia dla osób uzależnionych i ich 

rodzin. 

Zadania realizowane od 2015 r.: 

1. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji  

z młodzieżą. Zadaniem ośrodka było prowadzenie działań o charakterze 

samopomocowym dla 25 osób starszych i 5 dzieci lub młodzieży z akcentem 

na integrację pomiędzy osobami starszymi i młodzieżą lub dziećmi a także 

podjęcie działań, których celem była wymiana doświadczeń pomiędzy 

osobami w podeszłym wieku i młodzieżą podczas wspólnych, atrakcyjnych 

zajęć. 

2. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy (typ C) dla 25 osób z 

różnymi postaciami otępienia, demencją starczą, chorobą Alzheimera, 

chorobą Parkinsona, zaburzeniami osobowości i zachowania, zaburzeniami 

adaptacyjnymi oraz organiczną zmianą nastrojów. 

3. 

Tworzenie warunków do 

zwiększenia aktywności 

społecznej, w 

szczególności wspieranie 

wolontariatu 

Tarnowskie Centrum Wolontariatu (realizacja od 2015 r.) 

Zadanie polegało na utworzeniu centrum, mającego za zadanie wspieranie i 

rozwój wolontariatu w Tarnowie zarówno wśród młodzieży, jak i wśród 

seniorów, ale także wypracowanie, przy udziale samorządu terytorialnego i 

tarnowskich organizacji pozarządowych modelu pracy z wolontariuszami. 

Dodatkowym celem była promocja idei wolontariatu wśród mieszkańców 

Tarnowa. Przedmiotem były realizacja projektów, działalność szkoleniowa i 

edukacyjna. 

 

Była propagowana idea wolontariatu, pozyskano 

wolontariuszy do udziału w realizacji zadań 

dotyczących rozwiązywania problemów 

społecznych oraz zorganizowano aktywne i 

atrakcyjne zajęcia pozalekcyjnych dla dzieci i 

młodzieży. Działania pozwoliły kształtować 

właściwe, społecznie akceptowane postawy oraz 

zachowania. Zrekrutowano wszystkich 

aktywnych mieszkańców poprzez udział w 

działaniach prowadzonych w ramach Centrum.  



4. 

Integracja podmiotów 

realizujących zadania 

publiczne 

Dni Osób Niepełnosprawnych 

W 2013 i 2014 roku Urząd Miasta Tarnowa, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, miejskie jednostki organizacyjne oraz organizacje pozarządowe 

prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wspólnie 

zorganizowali obchody Tygodnia Godności Osób z Niepełnosprawnością. 

Natomiast w 2015 roku do organizacji włączyły się także powiaty tarnowski, 

brzeski i dąbrowski, a nazwę wydarzenia zmieniono na Małopolskie Dni 

Osób Niepełnosprawnych – Subregion Tarnowski. Obchody Dni Osób 

Niepełnosprawnych stworzyły osobom niepełnosprawnym szansę podzielenia 

się ze społecznością lokalną własnymi niepokojami, troskami i problemami, a 

jednocześnie pozwoliły na zaprezentowanie otoczeniu swoich dokonań, 

sukcesów i marzeń. Organizacja obchodów przyczyniła się do inicjowania i 

rozwijania współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami, 

organizacjami i jednostkami zajmującymi się problematyką 

niepełnosprawności. Obchodom towarzyszyły różnego rodzaju imprezy 

m.in.: happeningi plastyczne i artystyczne, zawody sportowe, spotkania i 

warsztaty edukacyjne, plener malarski, zabawy i gry integracyjne, podczas 

których organizacje i osoby niepełnosprawne miały możliwość 

zaprezentowania swojego dorobku i osiągnięć. Organizowane wydarzenia 

były promowane w lokalnych mediach i TVP Kraków oraz Radio RDN 

Małopolska. W każdym roku w przedsięwzięciu brało udział około 2 000 

osób. 

 

 

Dzięki organizacji wymienionych wydarzeń 

nawiązano współpracę z organizacjami 

pozarządowymi. Celem organizacji obchodów 

Dni Osób Niepełnosprawnych było kształtowanie 

opinii społecznej w kierunku akceptacji osób z 

niepełnosprawnością, prezentacja oraz 

promowanie ich osiągnięć w różnych 

dziedzinach artystycznych, a także zwrócenie 

uwagi na bariery: prawne, zawodowe, 

edukacyjne, komunikacyjne, kulturalne a przede 

wszystkim mentalne, które uniemożliwiają im 

prowadzenie normalnego życia. Cel ten został 

osiągnięty w całości poprzez organizację szeregu 

wydarzeń o charakterze integracyjnym, w 

których to wydarzeniach wzięły udział osoby 

niepełnosprawne oraz pełnosprawne. Pozwoliło 

to na kształtowanie świadomości społecznej 

związanej z problematyką osób 

niepełnosprawnych, ich integrację ze 

środowiskiem oraz wsparcie osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin w zaspokajaniu 

ich niezbędnych potrzeb. 

Dzięki organizacji Dni Osób Niepełnosprawnych 

nawiązana została współpraca między 

organizacjami pozarządowymi w działaniach 

zmierzających do realizacji praw osób 

niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa w 

życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, 

artystycznym i sportowym.  



5. 

Prezentacja dorobku 

organizacji 

pozarządowych i 

promowanie ich 

osiągnięć, wzmacnianie 

potencjału organizacji 

pozarządowych 

Kreator 

20 czerwca 2015 roku po raz pierwszy zorganizowano Tarnowski Festiwal 

Kreatywności - KREATOR. Pomysł zrodził się z inicjatywy tarnowskich 

instytucji społecznych, które uznały, iż warto połączyć siły ponad podziałami 

i zrobić coś wspólnie. Wydarzenie łączyło wielopokoleniowe grono jego 

twórców, uczestników i odbiorców stanowiąc tym samym autentyczny „most 

pokoleń”. Jego głównym celem było pobudzenie kreatywności, 

innowacyjności oraz kształtowanie empatii we wzajemnych działaniach i 

kontaktach. Rolę organizatorów i koordynatorów Festiwalu sprawowali 

Miasto Tarnów, Stowarzyszenie Siemacha i Centrum Handlowe Gemini Park 

Tarnów, zaś partnerami było 20 instytucji i organizacji pozarządowych. W 

przedsięwzięciu wzięło udział około 500 osób. 

 

 

Tarnowski Dzień Seniora 

Gmina Miasta Tarnowa we współpracy z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz osób starszych od 2013 r. organizuje Tarnowski Dzień 

Seniora. Organizatorzy co roku przygotowują specjalne atrakcje dla 

uczestników spotkania. W ramach części artystycznej obchodów, ich 

uczestnicy mogą obejrzeć spektakle, występy taneczne lub muzyczne. 

Wydarzenie to jest świetną okazją do podkreślenia i zaakcentowania 

działalności na rzecz seniorów, a także działalności samych seniorów, 

stanowiących ważną grupę tarnowskiego społeczeństwa. Tarnowski Dzień 

Seniora w 2013 r. oraz w 2014 r. odbywał się w tarnowskim Teatrze im. 

Ludwika Solskiego, natomiast w 2015 r. w auli tarnowskiej delegatury 

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W każdej z dotychczasowych edycji 

Tarnowskiego Dnia Seniora uczestniczyło ponad 300 osób. W poprzednich 

edycjach obchodów Tarnowskiego Dnia Seniora wręczane były certyfikaty 

„Miejsce przyjazne Seniorom”, które otrzymały najbardziej przyjazne firmy, 

instytucje i urzędy posiadające preferencyjną ofertę dla osób starszych oraz 

dysponujące szerokim wachlarzem usług i świadczeń odpowiadającym 

potrzebom tych osób. 

 

Festiwal kreatywności był okazją do spotkania 

się w konkretnym działaniu organizacji 

realizujących zadania na rzecz dzieci i 

młodzieży, seniorów i rodzin, jak również 

dostarczył wszystkim wiedzy na temat tego 

gdzie, co i kiedy można robić w Tarnowie po 

lekcjach, czy po pracy. Stanowił platformę 

wymiany doświadczeń, dobrych wzorców, 

pokazał dorobek poszczególnych organizacji, ich 

aktywność, wskazał obszary działania,  

a przede wszystkim ich inspirujące 

oddziaływanie na innych. 

 

Organizacja Dnia Seniora, święta wszystkich 

osób starszych mieszkających w Tarnowie, 

pozwoliła na integrację środowiska tarnowskich 

seniorów, prezentację oferty kierowanej do nich 

przez organizacje pozarządowe  

i instytucje, a także prezentację dobrych praktyk 

realizowanych w Tarnowie na rzecz osób 

starszych. 

6. 

Prowadzenie 

systemowych, 

nowatorskich i 

efektywnych działań dla 

Miasta i jego 

mieszkańców 

Organizowanie i prowadzenie akcji charytatywnych (e-kartki, Raut 

Niepodległościowy). 

Aniołowo - Galeria Twórczości Artystów Niepełnosprawnych 

To pierwsze miejsce w Tarnowie, promujące talent i umiejętności plastyczne 

osób niepełnosprawnych, gdzie można zobaczyć dzieła przez nie stworzone 

oraz podziwiać ich twórczość. To miejsce pozwala na rehabilitację osób 

niepełnosprawnych przez sztukę. Projekt został wyróżniony w konkursie 

Samorząd Równych Szans w 2015 r. 

 

 

Zwiększyła się aktywność osób 

niepełnosprawnych w zakresie współtworzenia 

oferty kulturalnej miasta Tarnowa poprzez udział 

w wystawach plastycznych, które przyciągają 

swoją atrakcyjnością. Z uwagi na wyjątkowość 

dzieł tworzonych przez osoby niepełnosprawne 

galeria stanowi uzupełnienie oferty kulturalnej 

Miasta Tarnowa oraz promuje jego markę. 



 

Wydział Zdrowia i Polityki społecznej 

Referat Zdrowia 

 

L.p. Cel szczegółowy Opis zadań w latach 2013-2015 Ocena stopnia realizacji celu 

1. 

Budowanie 

społeczeństwa 

obywatelskiego, 

zwiększenie udziału 

mieszkańców w 

rozwiązywaniu 

lokalnych problemów 

Działania edukacyjne w zakresie transplantacji i dawstwa szpiku 

kostnego oraz pozyskiwanie honorowych dawców szpiku kostnego 

Realizacja programu miała na celu przekazanie społeczeństwu wiedzy na 

temat chorób nowotworowych układu krwiotwórczego i transplantacji szpiku 

kostnego oraz  pozyskanie ewentualnych niespokrewnionych dawców szpiku 

kostnego. W ramach programu organizowane były corocznie dwie akcje 

rekrutacyjne (w marcu i grudniu) honorowych dawców szpiku kostnego 

zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznymi. Ponadto prowadzone 

były kampanie edukacyjne promujące dawstwo szpiku kostnego z 

wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu 

(prasa,radio,telewizja).  

 

 

 

 

Prowadzenie działań edukacyjnych dla osób chorych na astmę i choroby 

alergiczne 

Program skierowano szczególnie do osób chorych na astmę oskrzelową oraz 

inne schorzenia alergiczne, zarówno dorosłych jak i młodzieży. Celem 

realizowanego zadania było przekazanie wiedzy uczestnikom programu w 

zakresie umiejętnego radzenia sobie z chorobą przewlekłą, jaką jest astma 

oskrzelowa. Uczestnicy kursu nabywali wiedzę o swojej chorobie oraz 

umiejętności reagowania na stany zaostrzenia choroby. W ramach zadania 

realizowane były kursy edukacyjne obejmujące pokazy i ćwiczenia 

rehabilitacyjne z zakresu rehabilitacji oddechowej u osób chorych na astmę 

oskrzelową i POCH. Ponadto opracowano i rozprowadzono materiały 

edukacyjne wśród uczestników kursów.  

Akcje rekrutacyjne Stowarzyszenia „Kropla” 

organizowane w ramach zadania „Działania 

edukacyjne w zakresie transplantacji i dawstwa 

szpiku kostnego oraz pozyskiwanie honorowych 

dawców szpiku kostnego” stały się stałym 

elementem wydarzeń w Tarnowie i cieszyły się 

dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. 

W latach 2013-2015 udało się zrekrutować łącznie 

920 potencjalnych dawców. Pięciu dawców 

zrekrutowanych na organizowanych akcjach 

oddało szpik potrzebującym chorym osobom. 

Organizowane akcje przyczyniły się do wzrostu 

zainteresowania honorowym dawstwem szpiku, a 

także do wzrostu świadomości w zakresie 

transplantologii.  

 

Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób 

Alergicznych Oddział w Krakowie w ramach 

zadania „Prowadzenie działań edukacyjnych dla 

osób chorych na astmę i choroby alergiczne” 

zorganizowało w Tarnowie kursy „Jak żyć  

z POCHP”, „Jak żyć z astmą”, „Jak żyć  

z chorobami alergicznymi” i „Pierwsza pomoc  

w stanach zagrożenia życia w chorobach 

alergicznych”. W latach 2013-2015  w kursach 

uczestniczyły łącznie 153 osoby. Uzyskana w 

czasie kursów wiedza w znacznym stopniu 

podniosła poziom zrozumienia choroby  

zwiększyła umiejętność radzenia sobie w stanach 

zaostrzenia choroby, a także zwiększyła poczucie 

bezpieczeństwa osób chorych. 

 

 



2. 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców Miasta 

poprzez pełniejsze 

zaspokajanie ich potrzeb 

Rehabilitacja psychofizyczna i profilaktyka wtórna kobiet  

po mastektomii” 

Realizacja programu stanowiła wsparcie dla „amazonek” w powrocie do 

zdrowia 

w wymiarze psychofizycznym Proces rehabilitacji fizycznej u kobiet po 

amputacji piersi, skupiony był przede wszystkim na poprawie ogólnej 

sprawności fizycznej, ograniczeniu dolegliwości bólowych, poprawie zakresu 

ruchowego ręki i barku, likwidacji przykurczy i zniesieniu obrzęku. W 

ramach realizacji zadania „amazonki” objęte były grupowymi ćwiczeniami 

gimnastycznymi i zabiegami rehabilitacyjnymi prowadzonymi na sali oraz na 

basenie. Przeprowadzone zostały również zabiegi masażu limfatycznego oraz 

tapping w zależności od rozmiarów obrzęku kończyny po stronie 

amputowanej piersi. Ze względu na problem z zachowaniem równowagi 

psychicznej u  kobiet, spowodowanej przebiegającą chorobą nowotworową 

prowadzona była terapia psychologiczna zarówno indywidualna jak 

i grupowa.  

Rehabilitacja (domowa) osób przewlekle i obłożnie chorych z powodu 

chorób narządu ruchu lub powodujących dysfunkcję narządu ruchu 

(reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne przewlekłe schorzenia 

narządu ruchu lub stwardnienie rozsiane)” 

Program rehabilitacyjny realizowany był 

w warunkach domowych, skierowany został szczególnie do osób obłożnie 

chorych na stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne 

przewlekłe schorzenia narządu ruchu. W ramach programu dokonywana była 

ocena stanu zdrowia, potrzeb i ustalany zakres rehabilitacji indywidualnej. 

Następnie przeprowadzany został cykl rehabilitacji ogólno usprawniającej 

poprawiającej sprawność, zmniejszającej dolegliwości bólowe i 

normalizującej napięcie mięśni 

u chorych. Ponadto prowadzona była indywidualna terapia psychologiczna.  

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność 

manualną i lokomocję u osób (chodzących) ze znacznie ograniczoną 

sprawnością ruchową spowodowaną przewlekłą chorobą” 

Stowarzyszenie Klub „Amazonka” w ramach 

realizacji zadania „Rehabilitacja psychofizyczna i 

profilaktyka wtórna kobiet po mastektomii” 

prowadziło zajęcia rehabilitacyjne oraz udzielało 

wsparcia psychologicznego kobietom, u których 

wykryto raka piersi, kobietom po mastektomii 

oraz w trakcie leczenia, a także tym u których 

leczenie zostało zakończone. W latach 2013-2015  

terapią objęto łącznie 124 kobiet. Terapia 

przyczyniła się do zlikwidowania objawów 

ubocznych będących następstwem zabiegu 

operacyjnego, obniżenia poczucia lęku 

i spowodowała wzrost wiary we własne 

możliwości i powrót do zdrowia. 

 

 

 

 

 

W ramach zadania „Rehabilitacja (domowa) osób 

przewlekle i obłożnie chorych z powodu chorób 

narządu ruchu lub powodujących dysfunkcję 

narządu ruchu (reumatoidalne zapalenie stawów 

oraz inne przewlekłe schorzenia narządu ruchu 

lub stwardnienie rozsiane)” realizowanego przez 

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział 

w Tarnowie każda osoba niepełnosprawna 

zakwalifikowana do Programu skorzystała z 10 

zabiegów, trwających 60 minut. Zabiegi 

rehabilitacyjne obejmowały głównie kinezyterapię 

wspomaganą zabiegami fizykoterapeutycznymi  

i elementami masażu.  

W latach 2013-2015 rehabilitacją objęto łącznie 

63 osoby. Rehabilitacja domowa w części 

przypadków zwiększyła sprawność ruchową  

i poprawiła lokomocję, w pozostałych 

przypadkach pozwoliła utrzymać wydolność 

fizyczną na dotychczasowym poziomie. 

 

W ramach zadania „Rehabilitacja medyczna 

ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność 

manualną i lokomocję u osób (chodzących) ze 



Zadanie o charakterze programu terapeutyczno - rehabilitacyjnego 

skierowane do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i 

znacznym z tytułu chorób narządu ruchu. Program łączy działania 

terapeutyczne i rehabilitacyjne z zakresu kinezyterapii ogólnoustrojowej i 

manualnej oraz rehabilitacji poprawiającej sprawność lokomocyjną kończyn 

dolnych i wzmacniającej gorset mięśniowy. W ramach programu prowadzona 

była rehabilitacja ogólnoustrojowa ze szczególnym uwzględnieniem 

kinezyterapii oraz muzykoterapii. Realizowane zadania z zakresu działalności 

na rzecz niepełnosprawnych dzieci miały na celu poprawę sprawności 

ruchowej dzieci oraz wzrost umiejętności w zakresie pełnienia ról 

społecznych poprzez udział w indywidualnych i grupowych programach 

terapeutycznych. 

 

 

 

 

Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami 

sprzężonymi 

W ramach realizacji programu prowadzona była wstępna diagnoza 

psychologiczno-pedagogiczna z badaniem testem PEP oraz badanie pod 

kątem zaburzeń sensorycznych. Proces terapeutyczny dostosowany był do 

indywidualnych potrzeb każdego rehabilitowanego dziecka, wraz 

przygotowaniem odrębnego programu terapeutycznego. Terapia obejmowała 

indywidualne i grupowe zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, stymulację 

polisensoryczną. Dla wszystkich dzieci objętych opieką po raz pierwszy 

opracowywane zostały programy stymulacyjno-edukacyjne. Równocześnie 

terapeuci aktualizowali programy terapeutyczne u dzieci, które uczestniczyły 

w terapii od kilku lat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnoza i terapia uczniów  niepełnosprawnych przygotowaniem do 

aktywnego życia społecznego 

Program o charakterze terapeutyczno-rehabilitacyjnym, którego celem było 

przygotowanie uczniów niepełnosprawnych z klas integracyjnych, do 

aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Obejmował opieką 

znacznie ograniczoną sprawnością ruchową 

spowodowaną przewlekłą chorobą” 

realizowanego przez dwie organizacje: Polskie 

Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w 

Tarnowie oraz Tarnowskie Zrzeszenie 

Niepełnosprawnych „START” w rehabilitacji w 

latach 2013-2015 uczestniczyło łącznie 109 osób. 

Rehabilitacja spowodowała zwiększenie 

sprawności ruchowej osób chorych, zwiększenie 

samodzielności i przyczyniła się do poprawy 

jakości ich życia. Udział w programie korzystnie 

wpłynął na samopoczucie osób w nim 

uczestniczących. Rehabilitacja medyczna 

wpłynęła na poprawę zdolności samoobsługi  

i zminimalizowania zależności od innych osób. 

 

W ramach zadania „Diagnoza i terapia dzieci  

z autyzmem i niepełnosprawnościami 

sprzężonymi” realizowanego przez 

Stowarzyszenie „Bądźmy razem” na Rzecz 

Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych 

przeprowadzono zajęcia metodą integracji 

sensorycznej, zajęcia grupowe metodą 

V.Sherborne. Ponadto przeprowadzono 

konsultacje psychologiczno-pedagogiczne. 

Rodzice rehabilitowanych dzieci  mogli liczyć na 

wsparcie  i konsultacje. W okresie 2013-2015  

w programie uczestniczyło łącznie 110 osób 

(dzieci i ich rodzice). Objęcie dzieci terapią 

przyczyniło się do wzrostu kompetencji 

komunikacyjnych i społecznych dzieci, poprawy 

funkcjonowania psycho-ruchowego dzieci, 

zwiększenia kompetencji dzieci w zakresie 

samoobsługi i samodzielności życiowej. Ponadto 

zwiększyły się kompetencje pedagogiczne 

rodziców. 

 

W ramach zadania „Diagnoza i terapia uczniów  

niepełnosprawnych przygotowaniem do 

aktywnego życia społecznego” realizowanego 

przez Stowarzyszenie „To Co Wspólne” 

w okresie 2013-2015 łącznie objęto wsparciem  



terapeutyczną dzieci niepełnosprawne z klas I-VI natomiast rodzice mogli 

skorzystać z pomocy tzw. grupy wsparcia, utworzonej przez terapeutów 

Stowarzyszenia. W ramach zadania prowadzono zajęcia terapeutyczne dla 

uczniów niepełnosprawnych: zajęcia ruchowe ogólnie usprawniające z 

elementami gimnastyki korekcyjnej, zajęcia psychologiczno-rewalidacyjne z 

elementami stymulacji sensorycznej, zajęcia psychoterapii behawioralnej 

prowadzone indywidualnie.  

 

Rehabilitacja oraz aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z mózgowym 

porażeniem dziecięcym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi 

Realizacja programu miała na celu zwiększenie dostępu do kompleksowej 

terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym 

i innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kompleksowa terapia  

w  systemie skoordynowanej pracy specjalistów tj. rehabilitanta, psychologa, 

logopedy, pedagogów opierająca się na bezpośredniej współpracy umożliwiła 

prowadzenie dzieci w sposób ciągły.  

W ramach programu przygotowywano indywidualne programy 

terapeutyczne, które co rocznie podlegały weryfikacji. W ramach zadania 

przeprowadzono zajęcia rehabilitacyjne, psychologiczne, rewalidacyjno-

pedagogiczne i logopedyczne. Rodzice i opiekunowie otrzymywali instruktaż 

do pracy z dzieckiem w warunkach domowych.  

 

 

 

 

 

 

Terapia i rehabilitacja dzieci z zespołem Downa i niepełnosprawnościami 

sprzężonymi 

Program obejmował dzieci z zespołem Downa i niepełnosprawnościami 

sprzężonymi w wieku przedszkolnym i szkolnym Pomoc zorganizowana dla 

dzieci obejmowała terapię i rehabilitację. 

W ramach programu opracowane zostały programy spotkań terapeutycznych 

oraz prowadzone były zajęcia ruchowe w tym korekty wad postawy, zajęcia z 

terapii zajęciowej, zajęcia logopedyczne i zajęcia pedagogiczne.  

 

 

 

 

 

Rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu lub zaburzeniami 

sensorycznymi 

76 osób (dzieci i ich rodzice). Realizacja  zadania 

przyczyniła się do zwiększenia zdolności dzieci 

do samodzielnego uczestnictwa w codziennym 

życiu. Poprawiła się komunikacja werbalna  

i pozawerbalna dzieci oraz koordynacja ruchowa. 

Rodzice uczniów niepełnosprawnych mogli 

wymieniać doświadczenia z innymi rodzicami. 

 

W ramach zdania „Rehabilitacja oraz aktywizacja 

społeczna dzieci i młodzieży  

z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz 

niepełnosprawnościami sprzężonymi” 

realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 

w Tarnowie w okresie 2013-2015 łącznie objęto 

wsparciem 148 osób ( dzieci i ich rodzice). 

Rehabilitacja ruchowa dzieci przyczyniła się 

między innymi do poprawy lokomocji  

i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zajęcia 

logopedyczne przyczyniły się do usprawnienia 

funkcji pokarmowych, a także rozwijania 

słownictwa. Efektami terapii psychologicznej  

i pedagogicznej jest zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa oraz wzrost sprawności 

manualnej. Wszystkie wymienione czynniki 

wpłynęły na poprawę jakości życia. 

 

W ramach zadania „Terapia i rehabilitacja dzieci  

z zespołem Downa i niepełnosprawnościami 

sprzężonymi” realizowanego przez 

Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro” w 2015 roku 

objęto wsparciem 20 osób (dzieci i ich rodzice).  

Zajęcia terapeutyczno - rehabilitacyjne 

przyczyniły się do zwiększenia odporności 

psychicznej, dojrzałości społecznej, aktywności 

ruchowej i usamodzielnienia. Ponadto terapia 

i rehabilitacja odegrała ważną rolę w procesie 

przygotowania do kształcenia w szkołach 

integracyjnych. 

 

W ramach zadania „Rehabilitacja dzieci  

i młodzieży z wadą słuchu lub zaburzeniami 



Program obejmował dzieci z dysfunkcją słuchu, wadami sprzężonymi  

z niedosłuchem oraz zaburzeniami sensorycznymi. Pomoc zorganizowana dla 

dzieci obejmowała terapię i rehabilitację. W ramach programu opracowane 

zostały programy spotkań terapeutycznych oraz prowadzone były 

indywidualne spotkania terapeutyczne w  Gabinecie Integracji Sensorycznej,  

Gabinecie Terapii Psychologicznej, Gabinecie Terapii Logopedycznej i 

Gabinecie Fizjoterapii i Korekty Wad Postawy. Zadanie realizowane było 

przez Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro” w Tarnowie, 

ul.Kochanowskiego 30. 

 

 

 

 

 

 

Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych – 

wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego 
W ramach programu nieodpłatnie użyczany był sprzęt medyczny  

i rehabilitacyjny osobom obłożnie i terminalnie chorym. Rodziny chorych 

mogły liczyć na pomoc wolontariuszy w zakresie obsługi wypożyczanego 

sprzętu, naprawy w razie awarii oraz pomocy w opiece nad chorym. 

Realizacja zadania na rzecz osób terminalnie i obłożnie chorych miała na 

celu umożliwienie tym osobom zaspokajanie podstawowych potrzeb 

życiowych poprzez udostępnienie odpowiedniego sprzętu medycznego i 

rehabilitacyjnego. 

 

sensorycznymi” realizowanego przez 

Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro” w latach 2014-

2015 objęto wsparciem 48 osób (dzieci i ich 

rodzice). Zajęcia rehabilitacyjne przyczyniły się 

do zmniejszenia zaburzeń motoryki, poprawiły 

koordynację wzrokowo-ruchową i zdolności 

manualne, obniżyły napięcia  mięśniowe. Zajęcia 

logopedyczne rozwinęły pamięć słuchową, 

poszerzyły zasób słownictwa, usprawniły logiczne 

myślenie. Zajęcia psychologiczne przyczyniły się 

do poprawy koncentracji i wyciszenia 

emocjonalnego. Zajęcia integracji sensorycznej 

poprawiły orientację przestrzenną i koncentrację 

wzrokowo-ruchową. 

 

W ramach zadania „Program opieki domowej dla 

obłożnie i terminalnie chorych – wypożyczalnia 

sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego” 

realizowanego przez Tarnowskie Hospicjum 

Domowe im. bł. F. Ozanama pełnione były 

dyżury przez wolontariuszy w siedzibie 

hospicjum, nieodpłatnie użyczano sprzęt 

medyczny i rehabilitacyjny oraz przyjmowano 

zwracany sprzęt wraz z oceną jego stanu 

sanitarno-technicznego, prowadzona była także 

dokumentacja wypożyczanego sprzętu. 

Wolontariusze rozpoznawali potrzeby w domu 

chorego. W latach 2013-2015 opieką objęto 604 

osoby. W latach 2013-2015 realizacja zadania 

finansowana była wyłącznie ze środków własnych 

Stowarzyszenia. Gmina Miasta Tarnowa wniosła 

wkład rzeczowy, którym jest sprzęt medyczny  

i rehabilitacyjny, którego cena zakupu wynosi 

141.711 zł. 



3. 

Tworzenie warunków 

do zwiększenia 

aktywności społecznej, 

w szczególności 

wspieranie wolontariatu 

Zorganizowanie konferencji pn. Funkcjonowanie w społeczeństwie osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

Konferencja odbyła się w dniu 19 czerwca 2015 roku w auli Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Konferencja została objęta 

honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta. Prelegentami konferencji 

byli Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Kielcach, lekarz 

psychiatra z Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie, Prokurator 

przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, Sędzia Sądu 

Okręgowego w Tarnowie, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w 

Tarnowie, Miejski Rzecznik Konsumentów w Tarnowie oraz przedstawiciel 

Spółdzielni Socjalnej „Równość” w Krakowie. 

Celem konferencji było przekazanie wiedzy  

o najczęściej występujących problemach zdrowia 

psychicznego, prawach pacjentów z zaburzeniami 

psychicznymi, sposobach postępowania w 

odniesieniu do takich osób w trudnych sytuacjach 

dnia codziennego oraz możliwości zatrudnienia 

osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi. 

Konferencja adresowana była do pracowników 

jednostek pomocy społecznej, Policji, Straży 

Miejskiej, Spółdzielni Mieszkaniowych, 

Wspólnot Mieszkaniowych, pracowników poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, profilaktyczno-

terapeutycznych i ośrodków wychowawczych,  

a także przedstawicieli Rad Osiedli, podmiotów 

leczniczych, organizacji pozarządowych, radnych 

Rady Miejskiej oraz innych osób 

zainteresowanych zagadnieniami związanymi  

z tematyką konferencji 

4. 

Integracja podmiotów 

realizujących zadania 

publiczne 

W ramach zadań realizowanych na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych 

organizowane były prelekcje i wykłady na temat aktywnego  

i zdrowego trybu życia, oraz spotkania integracyjne. 

 

W ramach zadań realizowanych na rzecz niepełnosprawnych dzieci tworzone 

były grupy wsparcia dla rodziców chorych dzieci. 

Prelekcje i wykłady obejmowały również porady 

w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego, sprzętu 

rehabilitacyjnego, przedmiotów ułatwiających 

życie i możliwości korzystania z różnych innych 

form wsparcia w niepełnosprawności. Prelekcje  

i wykłady promowały aktywność podtrzymującą 

sprawność ruchową i integrację z lokalnym 

środowiskiem. 

Rodzice dzieci niepełnosprawnych uczestniczący 

w grupach wsparcia chętniej podejmowali pracę  

z dzieckiem w domu, wymieniali doświadczenia  

z innymi rodzicami, zawiązywali nowe 

znajomości co pozwoliło na integrację 

środowiska. 

5. 

Prezentacja dorobku 

organizacji 

pozarządowych i 

promowanie ich 

osiągnięć, wzmacnianie 

potencjału organizacji 

pozarządowych 

W ramach zadania „Rehabilitacja psychofizyczna i profilaktyka wtórna 

kobiet po mastektomii” realizowanego w 2015 r. przez Stowarzyszenie 

Klub „Amazonka” zorganizowane było spotkanie z okazji 15-lecia 

działalności Stowarzyszenia 

Zorganizowane dnia 14.11.2015 r spotkanie 

z okazji 15-Lecia działalności Stowarzyszenia. 

Klub „Amazonka” było okazją do 

zaprezentowania dorobku Stowarzyszenia 

i promocji  osiągnięć. 



6. 

Prowadzenie 

systemowych, 

nowatorskich i 

efektywnych działań dla 

Miasta i jego 

mieszkańców 

Zadania w obszarze ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób 

niepełnosprawnych realizowane przez Gminę Miasta Tarnowa przy 

współpracy z organizacjami pozarządowymi zostały zawarte w Miejskim 

Programie Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Społecznych na lata 

2011-2015, który został przyjęty uchwałą nr IX/86/2011 Rady Miejskiej  

w Tarnowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. Celem strategicznym Programu jest 

poprawa i umacnianie zdrowia oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców 

miasta Tarnowa, a także podniesienie świadomości zdrowotnej oraz 

zwiększenie wczesnej wykrywalności najczęstszych chorób społecznych 

wśród mieszkańców miasta. 

Realizacja  Miejskiego Programu Promocji 

Zdrowia i Profilaktyki Chorób Społecznych  

na lata 2011-2015  przyczyniła się do utrwalenia 

w odbiorze społecznym działań prozdrowotnych 

utożsamianych z działaniami lokalnego 

samorządu. Wpłynęła na to realizacja zadań,  

w ramach których można było skorzystać  

z nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych 

zapobiegających chorobom. Programy zdrowotne 

realizowane przy współpracy z organizacjami 

pozarządowymi uzyskały pozytywne oceny 

Agencji Oceny Technologii Medycznych. 

Systematyczne działania podejmowane przez 

Gminę Miasta Tarnowa zostały niejednokrotnie 

docenione.  

 

Wydział Sportu 

 

L.p. Cel szczegółowy Opis zadań w latach 2013-2015 Ocena stopnia realizacji celu 

1. 

Budowanie 

społeczeństwa 

obywatelskiego, 

zwiększenie udziału 

mieszkańców w 

rozwiązywaniu 

lokalnych problemów 

Funkcjonowanie Rady Sportu, składającej się z przedstawicieli klubów 

sportowych, od roku 2015 w nowej szerszej formule 

Średni, ze względu na słabe ustawowe 

umocowanie Rady Sportu w stosunku do organów 

jednostki samorządu terytorialnego. Rada Sportu 

zgodnie z ustawą o sporcie pełni rolę 

opiniodawczą i doradczą, w związku z tym jej 

wnioski składane do organu administracji 

publicznej nie mają takiego znaczenia jak np. 

wnioski radnych i komisji Rady Miejskiej. 

2. 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców Miasta 

poprzez pełniejsze 

zaspokajanie ich potrzeb 

Realizacja programów ustalonych w oparciu o cele publiczne w zakresie 

sportu, określone w uchwałach: 

 

1) Nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 lutego 2011 r. w 

sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie 

Gminy Miasta Tarnowa (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 202, poz. 1658).  

 

2) Nr LVII/698/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 września 2014 r. 

w sprawie Strategii Rozwoju Sportu w Mieście Tarnowie do roku 202 

Średni, ze względu na niewystarczające środki 

finansowe przeznaczane z budżetu miasta na 

realizację następujących Programów: 

1) „Sportowe talenty - prowadzenie w formie 

wyjazdowych, wakacyjnych zgrupowań 

sportowych, naboru i selekcji dzieci i młodzieży 

do sekcji klubów sportowych działających na 

terenie Gminy Miasta Tarnowa, 

2) „Sportowe talenty - prowadzenie w formie 

wyjazdowych, wakacyjnych zgrupowań 

sportowych, naboru i selekcji dzieci i młodzieży 

do sekcji klubów sportowych działających na 

terenie Gminy Miasta Tarnowa, 

3) „Sportowe talenty - prowadzenie w formie 



wakacyjnych zgrupowań sportowych na terenie 

miasta Tarnowa, naboru i selekcji dzieci  

i młodzieży do sekcji klubów sportowych 

działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa, 

4) „Upowszechnianie sportu wśród 

niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta 

Tarnowa, 

5) Poprawa warunków uprawiania sportu w 

klubach sportowych działających na terenie 

Gminy Miasta Tarnowa i osiągania przez 

członków tych klubów wysokich wyników 

sportowych w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowy, 

6) „Organizacja w Tarnowie przedsięwzięć 

sportowych w ramach kalendarza miejskich 

imprez sportowych”. 

Zgodnie z danymi gromadzonymi corocznie, 

kwoty ogólne wnioskowanej dotacji  

w poszczególnych zadaniach, trzy lub 

czterokrotnie przewyższają dyspozycję dotacji z 

budżetu miasta Tarnowa  

3. 

Tworzenie warunków 

do zwiększenia 

aktywności społecznej, 

w szczególności 

wspieranie wolontariatu 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

4. 

Integracja podmiotów 

realizujących zadania 

publiczne 

Organizacja wspólnych spotkań np. na forum Rady Sportu, lub w zakresie 

realizacji inwestycji sportowych 

Ocena dobra – w okresie 2013-2015 

zorganizowano 10 posiedzeń Rady Sportu,  

3 spotkania w sprawie realizacji inwestycji 

sportowych i 2 w sprawie wspólnej realizacji 

imprez sportowych. Rada Sportu brała udział w 

opiniowaniu projektu Strategii Rozwoju Sportu w 

mieście Tarnowie do roku 2020, projektu uchwały 

w sprawie nagród i stypendiów sportowych. 

5. 

Prezentacja dorobku 

organizacji 

pozarządowych i 

promowanie ich 

osiągnięć, wzmacnianie 

potencjału organizacji 

pozarządowych 

Przyjmowano, korygowano i przesyłano do publikacji informacje  

o zadaniach realizowanych przez organizacje sportowe 

Ocena bardzo dobra – organizacje sportowe 

chętnie przesyłały informacje o swojej 

działalności sportowej, większość materiału 

została zamieszczona na stronie internetowej 

UMT, w Edunecie, w gazecie tarnow.pl, 

realizowane były wywiady ze sportowcami  

i trenerami, konferencje prasowe z udziałem 



przedstawicieli klubów sportowych, dotyczące np. 

organizacji ważnych imprez sportowych, 

organizowano również na bieżąco spotkania 

Prezydenta Tarnowa z udziałem mediów  

z zawodnikami i trenerami, którzy osiągnęli 

wysokie wyniki sportowe 

6. 

Prowadzenie 

systemowych, 

nowatorskich i 

efektywnych działań dla 

Miasta i jego 

mieszkańców 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

 

Wydział Edukacji             

 

L.p. Cel szczegółowy Opis zadań w latach 2013-2015 Ocena stopnia realizacji celu 

1. 

Budowanie 

społeczeństwa 

obywatelskiego, 

zwiększenie udziału 

mieszkańców w 

rozwiązywaniu 

lokalnych problemów 

Działania oparte zostały m.in. na Strategii Rozwoju Miasta. Tarnów 2020 – 

aktywny, komfortowy, silny; Strategii Integracji i Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta Tarnowa na lata 2011–2020. Poszczególne 

działania są wplecione w tematy konkursów dla organizacji pozarządowych  

z dziedziny edukacji.  

Dostrzega się wzrost świadomości 

wykorzystywania środków pochodzących  

z dotacji, na działalność organizacji 

pozarządowych w za-kresie rozwiązywania 

problemów lokalnych, co wiąże się z większym 

zaangażowaniem mieszkańców Tarnowa. Tym 

samym, wzrostem liczby oferentów  

i proponowanych zadań. Ocena – wysoka 

2. 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców Miasta 

poprzez pełniejsze 

zaspokajanie ich potrzeb 

Działania w tym okresie wynikają głównie z Wieloletniego Programu 

Współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2015. W szczególności punkt ten 

dotyczy dzieci i uczniów niepełnosprawnych, co wynika również z Program 

Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Mieście Tarnowie na lata 

2011–2015. 

Poprzez pryzmat realizowanych zadań 

stowarzyszeń, które wspierają rodziny  

w wychowaniu i edukacji, dbają o edukację 

włączającą osoby niepełnosprawne,  

z zaburzeniami zachowania i emocji, z rodzin 

ubogich jakość projektów zdecydowanie wzrasta. 

Widać znaczny wzrost zaangażowania 

uczestników. Zaspokajane są ich potrzeby 

edukacyjne, organizacji wolnego czasu w tym 

rekreacyjne, artystyczne, kultury komunikacji 

słownej, patriotyczne i wdrażania do zdrowego 

stylu życia na wielu płaszczyznach aktywności 

społecznej. Ocena – wysoka 

3. 

Tworzenie warunków 

do zwiększenia 

aktywności społecznej, 

w szczególności 

W latach 2013–2015 urealniano wysokość dotacji do zadań oraz 

preliminarzy, prowadzono permanentne szkolenia wnioskodawców miejskie, 

wydziałowe i indywidualne. Organizacje, w swych wnioskach bardziej 

rzeczowo formułują oferty, zaprzestały podawania wygórowanych kwot 

Dzięki wzrostowi świadomości i dostosowywaniu 

się do wymagań, większej samoocenie oraz 

dokładności kalkulowanych kosztów zadań 

organizacji, wzrasta liczba oferentów i podnosi 



wspieranie wolontariatu dotacji. Precyzyjniej wyliczają swoje potrzeby na podstawie doświadczeń lat 

ubiegłych. Dzięki temu, w 2015 r., organizacja, która poprawnie wypełniła 

wniosek pod względem formalnym, otrzymała dotację  

w zbliżonej wysokości do wnioskowanej. 

atrakcyjność propozycji. W niemal wszystkich 

zdaniach angażowana jest do różnorodnej pomocy 

grupa wolontariuszy w tym młodzieżowych. Jest 

to okazja do wzrostu jakości działań, ale też 

integracji środowiska. Każdy rok to ocena 

wyższa. Ocena – dobra. 

4. 

Integracja podmiotów 

realizujących zadania 

publiczne 

Zadania konkursowe nie zawierały w tych latach takich elementów, które 

powodowałby konieczność integracji poszczególnych organizacji. Nie dotyczy 

5. 

Prezentacja dorobku 

organizacji 

pozarządowych i 

promowanie ich 

osiągnięć, wzmacnianie 

potencjału organizacji 

pozarządowych 

W latach 2013–2015, w warunkach konkursów istniał wymóg promocji 

zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, czego konieczność 

została dostrzeżona w wyniku analizy wyników realizacji zadań z lat 

wcześniejszych. 

Cel został osiągnięty. Nie wszystkie organizacje 

rozumiały ten wymóg, ale z każdym rokiem 

obserwujemy, że organizacje bardziej eksponują  

swoje pomysły i osiągnięcia oraz sposób realizacji 

zadań dotowanych z budżetu. Nierzadko opis 

bogato ilustrują zdjęciami, dbają o formę 

graficzną promocji. Z każdym konkursem jakość 

tych działań jest lepsza. Ocena – dobra + 

6. 

Prowadzenie 

systemowych, 

nowatorskich i 

efektywnych działań dla 

Miasta i jego 

mieszkańców 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

 
Wydział Komunikacji Społecznej           

 

L.p. Cel szczegółowy Opis zadań w latach 2013-2015 Ocena stopnia realizacji celu 

1. 

Budowanie 

społeczeństwa 

obywatelskiego, 

zwiększenie udziału 

mieszkańców w 

rozwiązywaniu 

lokalnych problemów 

Budowanie Marki Tarnów poprzez promocję dobrych praktyk. 

W latach 2013-2015 realizowane były niżej wymienione zadania z zakresu 

promocji dobrych praktyk mające na celu zwiększenie świadomości 

społeczeństwa w sferze  bezpieczeństwa  na  drodze, honorowego 

krwiodawstwa oraz budowania pozytywnego  wizerunku  aktywnej  

i utalentowanej  młodzieży. 

 

 

MOTOSERCE – krew darem życia  

Zlot Motocyklowy: Organizacja Zlotu motocyklowego jak i przekazanie jego 

uczestnikom informacji o walorach historycznych miasta i regionu. 

Oprowadzenie uczestników zagranicznych i zapoznanie z zabytkami 

tarnowskiej starówki, utrwalenie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym, umocnienie pozytywnego wizerunku motocyklisty.  

 

Cele zrealizowane na poziomie bardzo dobrym. 

 

 

   

 

 

 

 

W ramach akcji w latach 2013-2015 udało się 

pozyskać w skali kraju ok. 5000 litrów krwi  

z czego w Tarnowie 44 litry. Był to znaczący  

sukces na rzecz pomocy dzieciom. Pozyskana 

krew uratuje życie i zdrowie wielu pacjentom. 

Akcja miała również charakter edukacyjny, gdyż 

w ramach jej realizacji przeprowadzono konkursy 



   

 

 

Tarnowska Marka Talentu: 

Wzmacnianie Marki Tarnów poprzez  stworzenie portalu internetowego 

Tarnowskiej Marki Talentu, uhonorowanie tytułem Tarnowskiej Marki 

Talentu spowodowało, że tarnowskie dzieci i młodzież stały 

dowartościowane i chętniej podejmujące działania zmierzające w kierunku 

propagowania atutów miasta Tarnowa i rozwoju gospodarki miasta Tarnowa. 

Propagowanie rozwoju talentów wśród dzieci i młodzieży, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na działania promujące, kreujące i eksponujące markę 

Miasta 

dla dzieci z dziedziny bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. 

 

Tarnowska Marka Talentu - rezultatem jest 

propagowanie rozwoju talentów wśród dzieci i 

młodzieży ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

działania promujące, kreujące i eksponujące 

Markę Miasta. Prezentacja utalentowanych 

tarnowskich dzieci i młodzieży i ich osiągnieć. 

 

 

2. 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców Miasta 

poprzez pełniejsze 

zaspokajanie ich potrzeb 

Budowanie marki Tarnów i promocja działalności wspomagającej rozwój 

gospodarczy Tarnowa, w tym w szczególności zadanie promujące, kreujące i 

eksponujące markę Miasta pn. : 

 

 

Jazz Contest   

  

 

 

 

 

 

 

Przejażdżki bryczką – promocja i atrakcja turystyczna miasta 

 

 

 

 

 

Dawno Temu w przyszłości – Murale dla Tarnowa  

 

 

 

Wielkie Tarnowskie Dionizje  
Przeprowadzenie akcji „ Wielkie Tarnowskie Dionizje” w którą włączono 

lokale gastronomiczne. Zorganizowano 2 warsztaty kulinarne  połączone  

z degustacją. 

 

Wysoki, choć ograniczony ze względu na 

niewystarczające środki finansowe przeznaczane  

z budżetu miasta na realizację następujących 

Programów: 

 

Koncerty w ramach festiwalu  Grupa Azoty Jazz 

Contest przyczyniły się do promocji miasta 

Tarnowa oraz budowania prestiżu miasta jako 

prężnie rozwijającego się ośrodka muzyczno-

kulturalnego oraz miejsca organizacji  jednej z 

najbardziej oryginalnych, międzynarodowych 

imprez muzycznych w Polsce.  

 

Celem wykonywanego zadania było 

zainteresowanie kulturą, opartą o dziedzictwo 

regionu. Prezentacja dziedzictwa związanego  

z Tarnowem, wzbogacenie oferty turystycznej 

miasta Tarnowa, ponad 900 uczestników 

 

Mural w centrum miasta o powierzchni 228 m2 -  

ciekawej atrakcji turystycznej i edukacyjnej 

miasta.  

 

 

Wielkie Tarnowskie Dionizje” - głównym 

rezultatem była promocja Tarnowa i regionu 

tarnowskiego, którego miasto jest stolicą, jako  

centrum winnego poprzez wskazanie zarówno 

historycznych jak i współczesnych argumentów 

potwierdzających  tę tezę. 



3. 

Tworzenie warunków 

do zwiększenia 

aktywności społecznej, 

w szczególności 

wspieranie wolontariatu 

Realizacja programów ustalonych w oparciu o cele publiczne w zakresie 

promocji marki Tarnów, określone w zarządzeniach  prezydenta  Tarnowa na 

poszczególne lata oraz priorytety „Promocja marki Tarnów Polski Biegun 

Ciepła - eksponowanie kulturalnych, historycznych, artystycznych  

i unikatowych atutów miasta poprzez niepowtarzalne, niekonwencjonalne 

działania promocyjne z zastosowaniem nowoczesnych technik 

multimedialnych. Tarnów - Europa wielu narodów – promocja marki miasta 

w kontekście wielowiekowej tradycji otwartości na różne kultury  

i narodowości Promocja marki poprzez działania w ramach kampanii Kaski  

i Odblaski”. Tarnów – Polski Biegun Ciepła – promocja miasta poprzez 

organizację imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Tarnowa 

Dobry, ze względu na niewystarczające środki 

finansowe przeznaczane z budżetu miasta na 

realizację Programów. 

 

4. 

Integracja podmiotów 

realizujących zadania 

publiczne 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

5. 

Prezentacja dorobku 

organizacji 

pozarządowych i 

promowanie ich 

osiągnięć, wzmacnianie 

potencjału organizacji 

pozarządowych 

Przyjmowano, korygowano i przesyłano do publikacji informacje o 

zadaniach realizowanych przez organizacje w zakresie budowy i 

wzmacniania marki Tarnów  

Ocena bardzo dobra – organizacje pozarządowe 

działające w sferze budowania marki Tarnów 

aktywnie i chętnie informowały oraz przesyłały 

materiały o swojej działalności. Powyższe  

materiały były publikowane i zamieszczane na 

stronie internetowej UMT, w miesięczniku 

TARNÓW.PL, na profilu FB Mój Tarnów,  

w newsletterze zewnętrznym i do mediów. 

Organizowane były konferencje prasowe  

z udziałem przedstawicieli NGiOS realizujących  

zadania w ramach otwartych konkursów, jak 

również dotyczące organizacji ważnych imprez  

i kampanii promocyjnych oraz  akcji. 

organizowano również na bieżąco spotkania 

Prezydenta Tarnowa z udziałem mediów  

i beneficjentów. 

6. 

Prowadzenie 

systemowych, 

nowatorskich i 

efektywnych działań dla 

Miasta i jego 

mieszkańców 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

 

 

 

 



Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 

 

L.p. Cel szczegółowy Opis zadań w latach 2013-2015 Ocena stopnia realizacji celu 

1. 

Budowanie 

społeczeństwa 

obywatelskiego, 

zwiększenie udziału 

mieszkańców w 

rozwiązywaniu 

lokalnych problemów 

Organizacja i prowadzenie klubów konsumenckich przy szkołach (2013 r.). 

Udział w spotkaniach Klubu Konsumentów zapewni młodzieży zdobywanie 

wiedzy konsumenckiej na poziomie wyższym niż program nauczania, co 

umożliwi im skuteczne egzekwowanie należnych praw wynikających z 

przynależności do społeczności konsumenckiej.                                                        

Cel zrealizowany w całości. Ocena realizacji 

zadania bardzo dobra. Projekt miał duże 

znaczenie dla edukacji konsumenckiej młodzieży 

szkolnej. 

2. 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców Miasta 

poprzez pełniejsze 

zaspokajanie ich potrzeb 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

3. 

Tworzenie warunków 

do zwiększenia 

aktywności społecznej, 

w szczególności 

wspieranie wolontariatu 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

4. 

Integracja podmiotów 

realizujących zadania 

publiczne 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

5. 

Prezentacja dorobku 

organizacji 

pozarządowych i 

promowanie ich 

osiągnięć, wzmacnianie 

potencjału organizacji 

pozarządowych 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

6. 

Prowadzenie 

systemowych, 

nowatorskich i 

efektywnych działań dla 

Miasta i jego 

mieszkańców 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

 

Źródło: jednostki merytoryczne Urzędu Miasta Tarnowa i Gminy Miasta Tarnowa biorące udział w realizacji Programu 

 

 


