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AKTUALNOŚCI  
Lekcje promowania wartości • Realizujemy się z funduszami

ROZMOWA NUMERU – Odpowiedź na kryzys
Rozmowa z Grzegorzem Bartnikiem, zastępcą dyrektora Departamentu Zarządzania 
Regionalnym Programem Operacyjnym w UMWP

WSPARCIE DLA – WUP wspiera uchodźców
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przygotował pakiet działań pomocowych

DOBRE PRAKTYKI – Szpital w reakcji na pandemię 
Szpital Powiatowy w Nowej Dębie od kilku lat inwestuje w cyfryzację, co pomaga osiągnąć 
większą elastyczność świadczenia usług i bezpieczeństwo

DOBRE PRAKTYKI – Ekonomia społeczna
Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej – korzystające z dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020 – odgrywają kluczową rolę 
w rozwoju tego sektora

DOBRE PRAKTYKI – Skuteczna pomoc sednem pracy
Część podmiotów ekonomii społecznej korzystających z dotacji RPO WP otrzymała zgodę  
na przekazanie środków na pomoc uchodźcom

DOBRE PRAKTYKI – Gotowi, by nieść pomoc
Rzeszowski Zakład Aktywności Zawodowej jako jeden z pierwszych część środków 
z unijnego projektu przeznaczył na wsparcie osób najbardziej potrzebujących
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Unia Europejska w  odpowiedzi na wyzwania 
związane z pandemią COVID-19 uruchomiła do-

datkowe wsparcie finansowe w ramach REACT-UE. 
Przyznaną nam w  ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 kwotę 35 mln euro przeznaczyliśmy na inwesty-

cje w czystą energię oraz e-usługi w ochronie zdrowia.
Nowy kryzys, wywołany atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, wymusił finan-

sowanie pomocy i zapewnienie uchodźcom integracji. Województwo podkarpackie 
jako region bezpośrednio graniczący z Ukrainą od początku wojny aktywnie angażuje 
się w pomoc Ukraińcom. Dotychczas na ten cel przekazano 2,5 mln zł z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Dodatkowo Zarząd Województwa Podkarpackiego przezna-
czył ok. 2,8 mln euro na tworzenie mieszkań chronionych w Rzeszowie, Tarnobrzegu, 
Przemyślu i Krośnie, z których będą mogli korzystać obywatele Ukrainy.

Aby jak najlepiej sprostać nowym wyzwaniom, dyskutujemy o tym na forum kra-
jowym i  międzynarodowym. Tej tematyce poświęcone było m.in. 213. posiedzenie 
Prezydium Komitetu Regionów w Pradze, w którym miałem przyjemność uczestni-
czyć. Oprócz ponoszenia kosztów związanych z pomocą uciekinierom zmagamy się 
z gospodarczymi i społecznymi skutkami wojny, takimi jak rosnące koszty energii i in-
flacja. Konieczne jest więc podjęcie nadzwyczajnych działań. Dlatego też postuluje-
my utworzenie nowego funduszu Unii Europejskiej w celu wspierania tych regionów 
i miast, które przyjmują największą liczbę uchodźców.

 
Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Magazyn w wersji mobilnej dostępny jest pod adresami:  

rpo.podkarpackie.pl oraz zobaczzmiany.pl

Można go również obejrzeć, skanując zamieszczony obok kod.

Szanowni Państwo, 

WPROWADZENIE
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AKTUALNOŚCI

Lekcje promowania wartości     

Toczący się konflikt zbrojny na Ukrainie zmienił sy-
tuację w zakresie bezpieczeństwa w Europie. Unia, 
a  w  szczególności jej wschodnie regiony, stoją 
w  obliczu znacznego napływu obywateli Ukrainy 
zmuszonych do ucieczki przed wojną. Stanowi 
to dodatkowe wyzwanie dla gospodarki państw 
członkowskich, które nadal są na etapie odbudowy 
po pandemii COVID-19. Przez dwa miesiące waka-
cji organizowano bezpłatne wydarzenia kulturalne, 
których celem była integracja mieszkańców Pod-
karpacia z uchodźcami. Poprzez integrację, wspól-
ną zabawę i przełamywanie barier promowały one 
uniwersalne wartości, takie jak godność człowieka, 
wolność, równość i  solidarność leżące u  podstaw 
Unii Europejskiej.

Takim przykładem był koncert „Solidarni 
z  Ukrainą”, który towarzyszył otwarciu Muzeum 
Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP) w Sta-

lowej Woli. „Bajkowy świat Funduszy Europej-
skich” to z kolei cykl integracyjnych warsztatów ar-
tystycznych oraz zajęć edukacyjnych połączonych 
ze zwiedzaniem Muzeum Dobranocek w  Rzeszo-
wie. Odbywały się one w  towarzystwie tłumacza 
języka ukraińskiego, a  do współpracy zaproszono 
artystów z  Polski i  Ukrainy. Miało to ułatwić po-
znanie sztuki i  tradycji obu narodów. Rzeszowski 
Dom Kultury w  ramach „Letniej Akademii Przy-
jaźni z Funduszami Europejskimi” zorganizował 
35 wydarzeń w rzeszowskich parkach i na placach 
zabaw. Wzięło w nich udział ponad 4 tys. uczestni-
ków, którzy poznawali m.in. muzyczne, plastyczne 
i  rękodzielnicze tradycje z  różnych zakątków Eu-
ropy. Rzeszowskie Piwnice – Estrada Rzeszowska 
przygotowała 15 różnorodnych wydarzeń, w  tym 
imprezę taneczną na Skwerze Kultury w formie Si-
lent Disco. Uczestnicy zabawy tańczyli do wybra-
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nej przez siebie muzyki słuchanej przez słuchaw-
ki. Były to najlepsze przeboje polskiej i ukraińskiej 
sceny muzycznej. Za to Centrum Kultury i  Nauki 
„Zamek” w  Przemyślu przygotowało wydarzenie 
pod nazwą „Przemyśl(a)ne projekty z  Fundu-
szami Europejskimi”. Były to bezpłatne zajęcia 
plastyczne, taneczne, muzyczne, wokalne, seanse 
filmowe, zabawy ruchome pod okiem profesjonal-
nych animatorów oraz tłumaczy języka ukraińskie-
go. W Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 
odbyło się 12 warsztatów „Etno Integracja z Fun-
duszami Europejskimi”, których tematyka nawią-
zywała do historii i kultury regionu pogranicza. Dla 
dzieci z Polski i Ukrainy zorganizowano także cykl 

dwudniowych wycieczek po głównych atrakcjach 
Bieszczad – „Odkryj Bieszczady z  Funduszami 
Europejskimi”. Dzieciaki zobaczyły m.in. Zalew 
Soliński, Zagrodę Żubra i wzięły udział w otwarciu 
Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowe-
go w Ustrzykach Dolnych. Z kolei w Baszni Dolnej 
podczas wydarzenia „Od myśli Łukasiewicza do 
Funduszy Europejskich” przygotowano warszta-
ty, podczas których przybliżano prawa obywateli 
UE. Pod nazwą „Coolturalna przygoda z Fundu-
szami Europejskimi” kryje się natomiast cykl inte-
gracyjnych wydarzeń, m.in. gra terenowa, pikniki, 
warsztaty, zajęcia artystyczne i  wycieczki w  atrak-
cyjne miejsca w Dębicy. 

Realizujemy się z funduszami     

Telebimy i  billboardy w  dużych miastach, bane-
ry internetowe i telewizyjne spoty – to elementy 
kampanii „W Podkarpackim realizujemy się z Fun-
duszami Europejskimi”, która ruszyła 1 sierpnia 
2022 r. Bohaterami są mieszkańcy regionu, którzy 
opowiadają, w  jaki sposób fundusze unijne po-
mogły im w realizacji planów i zamierzeń. Wśród 
nich są mieszkanki Woli Hyżeńskiej, które utwo-
rzyły Spółdzielnię Socjalną „Zakręcone”. Unijne 
dofinansowanie pomogło im w  doposażeniu 
kuchni w  nowoczesny sprzęt oraz zatrudnieniu 
kobiet, które od wielu lat nie pracowały. Innym 
przykładem jest spółka Fibrain, działająca w PPNT 

„Aeropolis” w Jasionce, która już od prawie 20 lat 
pozyskuje dofinansowanie na projekty badawczo-
-rozwojowe i inwestycyjne. Zmiany, które dokona-
ły się na Podkarpaciu dzięki funduszom unijnym, 
to nie tylko rozwijające się małe i  duże biznesy, 
ale także rozwój infrastruktury, innowacje i  wyż-
sza jakość życia oraz ochrona zdrowia. Fundusze 
Europejskie przynoszą bowiem korzyści na wielu 
płaszczyznach naszego życia. 

Informacje i podpowiedzi o możliwościach po-
zyskania środków unijnych można znaleźć w Punk-
tach Informacyjnych Funduszy Europejskich i  na 
stronie www.rpo.podkarpackie.pl.
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ROZMOWA NUMERU 

REACT-EU to nowa inicjatywa Unii Europejskiej 
w  ramach Funduszu Odbudowy (Next Genera-
tion EU). Jaki jest jej cel?

Najprościej rzecz ujmując, REACT-EU to do-
datkowe wsparcie finansowe uruchomione przez 
Unię Europejską, rozszerzające zakres dotychcza-
sowych środków, które stanowiły początkową 

reakcję europejską na kryzys spowodowany pan-
demią COVID-19. Chcę jednak zaznaczyć, iż te do-
tychczasowe środki nie wiązały się z uzyskaniem 
dodatkowego wsparcia finansowego, a  polegały 
w  istocie na zapewnieniu państwom członkow-
skim Unii Europejskiej większej elastyczności we 
wdrażaniu programów operacyjnych – przede 
wszystkim w  zakresie przesunięć niewykorzysta-

Odpowiedź 
  na kryzys
Zarząd naszego województwa wykazał 

się bardzo praktycznym podejściem. 

Z przyznanej nam kwoty 35 mln euro 

aż 29 mln euro przeznaczył na projekty 

znajdujące się na listach rezerwowych, czyli 

już przygotowane do realizacji i czekające na 

przyznanie dofinansowania – mówi Grzegorz 

Bartnik, zastępca dyrektora Departamentu 

Zarządzania Regionalnym Programem 

Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Podkarpackiego.
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nych pieniędzy. W ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 (RPO WP) umożliwiło to odpo-
wiednią reakcję na skutki kryzysu wywołanego 
przez pandemię, zwłaszcza w  obszarze zdrowia 
publicznego i gospodarki. 

Jeżeli chodzi natomiast o cel inicjatywy REACT-
-EU, to możemy go odczytać już z  samej nazwy 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2020/2221 z  23 grudnia 2020 r., ustanawia-
jącego te, jak wspomniałem, dodatkowe środki 
finansowe. Mianowicie celem jest zapewnienie 
pomocy na wspieranie kryzysowych działań na-
prawczych w kontekście pandemii COVID-19 i  jej 
skutków społecznych oraz przygotowanie do eko-
logicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwięk-
szającej jej odporność.

Ponadto w przytoczonym akcie prawnym wska-
zano, że inicjatywa REACT-EU wspiera inwestycje 
wspierające świadczenia zdrowotne i  usługi spo-
łeczne oraz mające na celu przeciwdziałanie zmia-
nom klimatu. Zapewnia również wsparcie dla ma-
łych i  średnich przedsiębiorstw, w  szczególności 
w  sektorach najbardziej dotkniętych pandemią 
COVID-19, takich jak turystyka i  kultura. Umożli-
wia też realizację inwestycji przyczyniających się 
do transformacji ekologicznej i cyfrowej w gospo-
darce oraz utrzymanie miejsc pracy pracowników 
i osób samozatrudnionych.

Jaki jest budżet dla Polski i  dla województwa 
podkarpackiego? 

Budżet dla Polski wynosi około 1,9 mld euro i jest 
to suma alokacji dla lat 2021-2022. Województwo 
podkarpackie otrzymało łącznie ponad 35 mln euro 
– w  pierwszej transzy 24,6 mln euro, a  w  drugiej 
10,6 mln euro. Komisja Europejska podzieliła bo-
wiem zasoby REACT-EU na dwie części, aby należy-
cie uwzględnić zmieniający się wpływ pandemii na 
gospodarkę i społeczeństwo. 

Jaka instytucja jest odpowiedzialna za wdraża-
nie tej inicjatywy?

Inicjatywa REACT-EU zwiększa budżety obec-
nie realizowanych programów polityki spójności. 

Na poziomie kraju środki te alokowane są w  ra-
mach krajowych programów operacyjnych i  dys-
trybuowane przez zarządzające nimi instytucje. Na 
Podkarpaciu natomiast dodatkowe środki zostały 
przyznane na realizację RPO WP, wdrażanego przez 
Zarząd Województwa Podkarpackiego. 

Na jakie projekty postawił region?

Zarząd naszego województwa wykazał się bar-
dzo praktycznym podejściem. Z  przyznanej nam 
kwoty 35 mln euro aż 29 mln euro przeznaczył na 
projekty znajdujące się na listach rezerwowych, 
czyli już przygotowane do realizacji i  czekające 
na przyznanie dofinansowania. To przedsięwzię-
cia z  zakresu e-usług w  sektorze zdrowia (dzia-
łanie 2.1 Podniesienie efektywności i  dostępności  
e-usług) oraz wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii (działanie 3.1 Rozwój OZE). Takie podej-
ście istotnie przyspieszyło realizację ponad 50 
potrzebnych inwestycji, w  tym ok. 40 projektów, 
w  których celem jest zwiększenie poziomu pro-
dukcji energii z  odnawialnych źródeł energii, co 
przełoży się na obniżenie kosztów zakupu energii 
elektrycznej dla gospodarstw domowych i przed-
siębiorstw. Finansowanie w  ramach REACT-EU 
umożliwi również głęboką termomodernizację 
budynków Grupy Bieszczadzkiej GOPR. Zakres 
planowanej inwestycji obejmuje stacje ratownic-

ZIELONE ŚWIATŁO, KTÓRE 

OTRZYMALIŚMY W SPRAWIE 

ALOKOWANIA PIENIĘDZY  

REACT-EU, RÓWNIEŻ BARDZO NAM 

POMOGŁO. PIENIĄDZE ZOSTAŁY 

SKIEROWANE NA FINANSOWANIE 

POMOCY I ZAPEWNIENIE 

INTEGRACJI UCHODŹCOM
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twa górskiego w Ustrzykach Górnych oraz Cisnej, 
jak również stację centralną w Sanoku. Na ten cel 
przeznaczono ok. 3 mln euro.

Komisja podkreśla, że te pieniądze powinny być 
wydawane w  sposób mniej biurokratyczny. Co 
to oznacza dla beneficjentów? 

W związku z tym, że dodatkowe środki z REACT-EU 
przyznano praktycznie w końcówce obowiązywania 
programu regionalnego (decyzja Komisji Europej-
skiej, na podstawie której otrzymaliśmy pierwszą 
transzę, została wydana 25 listopada 2021 r.), –  
warunki ich wdrażania są bardziej elastyczne.  
To dobrze, że Komisja Europejska tak zdecydowała, 
bo niezwykle ważna w obecnej sytuacji społeczno-
-gospodarczej jest sprawna realizacja projektów, 
na które przeznacza się te środki.

Biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania szyb-
kiej realizacji inwestycji, Zarząd Województwa Pod-
karpackiego zdecydował o przyznaniu zaliczek na 
rzecz beneficjentów, którzy je realizują. Z pewno-
ścią korzystna jest także możliwość dofinansowa-
nia projektów na poziomie 100%. Należy tu jed-
nak zastrzec, że nie będzie to dotyczyć projektów 
wybranych z  list rezerwowych, czyli odnoszących 
się do e-usług w  ochronie zdrowia oraz rozwoju 
odnawialnych źródeł energii. Należało bowiem za-
chować jednolity poziom wsparcia według zasad 
wcześniej przeprowadzonego konkursu. 

Już po ustanowieniu inicjatywy REACT-EU wy-
buchł nowy kryzys w Europie związany z napa-
ścią Rosji na Ukrainę. Wojna sprawiła, że z Ukra-
iny przyjechało do Polski wielu uchodźców. Czy 
REACT-EU objął także finansowanie potrzeb 
w tym zakresie? 

Beneficjenci realizujący projekty w  ramach 
RPO WP od początku ataku Federacji Rosyjskiej 
na Ukrainę podjęli wyzwanie udzielenia pomocy 
uchodźcom. Warto tu wspomnieć o zaangażowa-
niu Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Rzeszow-
skiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Podkar-
packiej Agencji Konsultingowo-Doradczej, które 
w ramach prowadzonych ośrodków wsparcia eko-
nomii społecznej uzyskały dodatkowe fundusze. 

Mogły je przeznaczyć na zakup produktów i usług 
od podmiotów ekonomii społecznej. Te zaś były 
przekazywane nieodpłatnie na rzecz instytucji, 
które niosły pomoc osobom przybyłym do Polski, 
a  także przekazywały je bezpośrednio na teryto-
rium Ukrainy. Wsparcie jest bardzo różnorodne.  
To np. zapewnienie noclegu dla uchodźców, orga-
nizacja zajęć edukacyjnych, sportowych i kultural-
nych dla dzieci, a  także usługi opiekuńcze, reha-
bilitacyjne, medyczne czy pomoc psychologiczna. 
Dotychczas na ten cel przeznaczono 2,5 mln zł 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zielone światło, które otrzymaliśmy w  sprawie 
alokowania pieniędzy REACT-EU, również bardzo 
nam pomogło. Fundusze zostały skierowane na 
finansowanie pomocy i  zapewnienie integracji 
uchodźcom. Zarząd przeznaczył ok. 2,8 mln euro 
na tworzenie mieszkań chronionych w  czterech 
głównych miastach regionu, tj.: w  Rzeszowie, Tar-
nobrzegu, Przemyślu i  Krośnie. Będą mogli z  nich 
korzystać obywatele Ukrainy, a  jeśli nie będzie 
takiej potrzeby, można je będzie przeznaczyć na 
mieszkania chronione lub mieszkania wspomaga-
ne dla osób bądź rodzin zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym. 

W kontekście wsparcia uchodźców warto rów-
nież wspomnieć o  zaplanowanym w  tym roku 
projekcie polegającym na utworzeniu Podkar-
packiego Centrum Integracji Cudzoziemców. 
Przedsięwzięcie realizowane jest w  ramach RPO 
WP przez Wojewódzki Urząd Pracy w  Rzeszowie, 
ale nie jest finansowane z  REACT-EU. Polega na 
zapewnieniu opieki nad dziećmi oraz osobami 
starszymi, prowadzeniu kursów języka polskie-
go i zawodowych, a także przekazywaniu wiedzy 
o specyfice życia w Polsce.

Do kiedy pieniądze powinny być wydane i roz-
liczone? 

Końcowy termin kwalifikowalności wydatków 
niestety jest tożsamy z ogólnie obowiązującym dla 
obecnej perspektywy finansowej. A zatem finalna 
data poniesienia wydatków w realizowanych pro-
jektach to 31 grudnia 2023 r.

 
Rozmawiał Andrzej Szoszkiewicz
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Gdy po agresji Rosji na Ukrainę ruszyła w kierunku Polski 

fala uchodźców, Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Rzeszowie 

przygotował pakiet działań pomocowych. Utworzył także Punkt 

Informacyjny dla Uchodźców i Przedsiębiorców, w którym udziela 

informacji w językach polskim, ukraińskim i rosyjskim.

WUP 

  wspiera uchodźców

WSPARCIE DLA
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Tuż po wybuchu działań wojennych w  Ukrainie 
rzeszowski WUP nawiązał współpracę z Lwowskim 
Obwodowym Centrum Zatrudnienia. Drogą elek-
troniczną przekazano niezbędne informacje o moż-
liwościach uzyskania wsparcia dla uchodźców ukra-
ińskich przekraczających granice Polski. Wspólnie 
z  pracownikami Lwowskiego Obwodowego Cen-
trum Zatrudnienia polscy urzędnicy opracowali 
ulotkę w  języku ukraińskim. Wydrukowano ją we 
Lwowie i jest dystrybuowana wśród osób opuszcza-
jących Ukrainę (dostępna jest także w  wersji elek-
tronicznej). Ukraińska strona na bieżąco otrzymuje 
informacje dotyczące sytuacji na podkarpackim 
rynku pracy oraz aktualne regulacje prawne doty-
czące zatrudniania uchodźców z Ukrainy. 

Docieramy z informacją     

Materiały informacyjne zawierają niezbędne 
linki do stron internetowych publicznych insty-
tucji rynku pracy i Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej. Serwis internetowy WUP w  Rzeszo-
wie został przystosowany językowo dla obywa-
teli Ukrainy – możliwa jest zmiana i wybór języka 
strony. Oprócz natywnego języka polskiego moż-
na wybrać także: ukraiński, białoruski, rosyjski 
oraz angielski. Aplet pozwala też na skorzystanie 
z technologii Google Tłumacz.

W  rzeszowskiej siedzibie WUP dostępne są ak-
tualizowane materiały informacyjne opracowane 
przez Ministerstwo Rodziny i  Polityki Społecznej. 
Pracownicy urzędu posługujący się językami ukra-
ińskim i  rosyjskim pomagają w  opracowaniu do-
kumentów aplikacyjnych w  języku polskim. Oby-
watele Ukrainy mają również dostęp do tłumacza 
CV w  wersji online (na stronie zielonalinia.gov.pl) 
w czterech językach. 

Pracownicy urzędu monitorują i  uczestniczą 
w  wymianie informacji na grupach założonych 
przez Ukraińców w  mediach społecznościowych, 
ułatwiających poszukiwanie pracy, miejsca w żłob-
ku czy przedszkolu, mieszkania na wynajem itp. 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie postawił na 
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bezpośrednią obsługę obywateli Ukrainy i  dzia-
łania z  zakresu marketingu szeptanego – przeka-
zywanie informacji praktycznych i  sprawdzonych, 
które krążą w  otoczeniu odwiedzających urząd 
Ukraińców z ust do ust, zwiększa zasięg i dotarcie 
z potrzebnymi danymi. 

Pomoc systemowa     

WUP nawiązał współpracę z Okręgową Izbą Rad-
ców Prawnych w Rzeszowie, a także przedstawicie-
lami przedsiębiorców, urzędów pracy, Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcją 
Pracy. Efektem było zorganizowanie w marcu kon-
ferencji, na której przedstawiono propozycje dzia-
łań i wsparcia dla obywateli Ukrainy. 

Wiele podmiotów ekonomii społecznej (PES) 
włączyło się w akcję pomocy dla uchodźców. WUP 
od kilku miesięcy podpisuje z nimi aneksy do umów, 
które pozwalają rozszerzyć zakres projektów finan-
sowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Za dodatkowe środki pochodzące z  oszczędności 
regionalne ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, 
a  także PES uruchamiają specjalne mechanizmy 
zakupowe, dzięki którym do najbardziej potrzebu-
jących obywateli Ukrainy trafia żywność i ubrania, 
a także są organizowane lekcje języka polskiego.

Również Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 
wraz z  Centrum Kultury i  Języka Polskiego Wyż-
szej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
zorganizował bezpłatny kurs języka polskiego dla 
21 osób pochodzących z  Ukrainy. Szkolenie roz-
poczęło się pod koniec marca 2022 r. w  Centrum 
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rze-
szowie. Kolejne spotkania w ramach kursu realizo-
wane były na terenie uczelni. Działanie miało na 
celu określenie dalszej współpracy w obszarze or-
ganizacji szkoleń z języka polskiego dla obywateli 
Ukrainy uciekających przed wojną.

Deficytowe zawody     

Z  grupy wojennych uciekinierów w  Polsce po-
zostają głównie kobiety, osoby młode i  dzieci. 
Mężczyźni wrócili na Ukrainę jako poborowi. Dla-

tego na podkarpackim rynku pracy deficyt będzie 
zwiększał się w  zawodach związanych z  trans-
portem, budownictwem, w  dorywczych pracach 
w  rolnictwie wymagających siły fizycznej. Znale-
zienie cieśli, murarzy, tynkarzy, brukarzy, dekarzy, 
betoniarzy-zbrojarzy od czasu pandemii graniczy 
z  cudem. Pomimo bliskiego sąsiedztwa uchodźcy 
z Ukrainy wybierają, podobnie jak przed konfliktem 
zbrojnym, inne regiony (mazowieckie, wielkopol-
skie, dolnośląskie), gdzie mają większe możliwości 
znalezienia pracy lub na lepszych warunkach. 

Uchodźcy z zachodniej Ukrainy bardzo dobrze 
przystosowują się do polskich warunków, również 

RYNEK PRACY OTWARTY

Z informacji od podkarpackich powiatowych 
urzędów pracy (PUP) wynika, że do końca 
sierpnia 770 przedsiębiorców zadeklarowa-
ło chęć zatrudnienia m.in. obywateli Ukrainy 
na 2721 stanowiskach pracy. W podkarpac-
kich urzędach pracy zostało zarejestrowanych 
ogółem 1811 obywateli Ukrainy, w tym 1749 
jako bezrobotni i 62 jako poszukujący pra-
cy. Z instrumentów rynku pracy oferowanych 
przez urzędy pracy skorzystało 717 obywateli 
Ukrainy, w tym do pracy zostało skierowanych  
166 osób, na staż 418, na prace interwencyj-
ne 88 i roboty publiczne 44. Z informacji, ja-
kie przedsiębiorcy mają obowiązek składać do 
urzędów pracy (w związku z art. 22 specusta-
wy, czyli powiadamiania o powierzeniu wyko-
nywania pracy przez obywateli Ukrainy w ciągu  
14 dni od dnia zatrudnienia), wynika, iż 5328 
obywateli Ukrainy podjęło pracę. 

Ponadto ze sprawozdań miesięcznych, które 
PUP składają do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 
wynika, że od początku 2022 r. 8748 obywate-
li Ukrainy zostało zatrudnionych na podstawie 
oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 
do 24 miesięcy, a 355 zatrudniło się sezonowo. 
Według danych WUP na Podkarpaciu legalną 
pracę podjęło około 14,8 tys. obywateli Ukrainy.

Źródło: WUP w Rzeszowie. Stan na 31 sierpnia 2022 r. 
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ze względu na częstą wśród nich znajomość języka 
polskiego. Osoby uciekające z terenów wschodniej 
Ukrainy zwykle wymagają szkoleń językowych. Do 
Polski trafiło wiele Ukrainek, specjalistek w swoich 
dziedzinach, ale nie mogą podjąć od razu pracy 
w swoim zawodzie z powodu problemów z nostry-
fikacją dyplomów. Takie osoby będą mogły sko-
rzystać z projektu realizowanego przez WUP (zob. 
„Razem Możemy Więcej”). 

Na Podkarpaciu Ukraińcy najszybciej mogą wy-
pełnić lukę w  niektórych zakładach z  sektora han-
dlu, logistyki. Szczególnie dotyczy to pracowników 
bezpośrednio uczestniczących w  produkcji, ponie-
waż nie wymaga to długotrwałej certyfikacji, wielo-
miesięcznych praktyk czy dobrej znajomości języka 
polskiego. Jednym z kłopotów jest to, że wiele ofert 
dotyczy raczej zawodów, w których specjalizują się 
mężczyźni (kierowcy ciągników siodłowych, kierow-

cy samochodów dostawczych z uprawnieniami do 
przewozu żywności i  możliwością załadunku i  roz-
ładunku towarów). Kobiety znajdą oferty przede 
wszystkim w branżach fizjoterapeutycznej, kosme-
tycznej, fryzjerskiej, gastronomicznej, hotelarskiej, 
rolniczo-sadowniczej, handlowej i  krawieckiej. Na 
podkarpackim rynku pracy jest również zapotrzebo-
wanie na farmaceutów, pielęgniarki, stomatologów, 
pomoce stomatologiczne, fizjoterapeutów, specja-
listów z branży IT, przedszkolanki, nauczycieli języ-
ków angielskiego i ukraińskiego. 

Warto zauważyć, że wobec trudnej sytuacji 
geopolitycznej nowo zarejestrowani uciekinierzy 
z  wojny stanowią mały odsetek osób bezrobot-
nych. Są oni aktywizowani na takich samych wa-
runkach jak miejscowi bezrobotni. 

Jerzy Gontarz

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

„Razem Możemy Więcej – Program Aktywizacyjny 
Województwa Podkarpackiego dla Cudzoziemców” 
– to projekt realizowany przez rzeszowski WUP, 
adresowany do cudzoziemców legalnie przebywa-
jących na terenie Podkarpacia. Co najmniej połowę 
jego uczestników będą stanowili obywatele Ukrainy, 
którzy znaleźli się w Polsce w związku z wojną na 
terenie swojego kraju i są w szczególnie trudnej 
sytuacji życiowej. Docelowo uczestnikami projektu 
będzie 80 cudzoziemców; 40 osób zostanie zrekru-
towanych w roku 2022 i 40 osób w roku 2023. 
Na realizację przedsięwzięcia przeznaczono niemal 
850 tys. zł z rezerwy Funduszu Pracy.

Zaplanowane formy działań to:
• Spotkanie z doradcą zawodowym – celem jest 

diagnoza i identyfikacja potrzeb uczestników 
wraz z określeniem ścieżki wsparcia w projekcie. 

• Spotkanie z psychologiem – w razie potrzeby, 
po zdiagnozowaniu przez doradcę. 

• Szkolenia z języka polskiego – dla osób, które 
nie porozumiewają się językiem polskim 
w sposób komunikatywny. 

• Warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy 
oraz warsztaty z prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej w Polsce. 

• Pomoc w znalezieniu, kwalifikowaniu 
i finansowaniu dostępnych szkoleń, kursów 
lub innych form kształcenia – celem jest 
podwyższenie atrakcyjności na rynku pracy. 

• Wsparcie i finansowanie formalności 
związanych z uznawaniem wykształcenia 
i kwalifikacji (nostryfikacja dyplomów uczelni 
zagranicznych). 

W trakcie spotkań uczestników z doradcą zawo-
dowym i psychologiem będzie można skorzystać 
z tłumacza języka obcego. 

Rekrutacja już trwa. Więcej informacji na stronie 
wuprzeszow.praca.gov.pl/490 (tam dostępne są 
także dokumenty aplikacyjne) oraz pod numerami 
tel. 17 85 09 241 i 17 74 32 853.

Projekt realizowany w ramach Resortowego Programu 

Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025.

12 Zobacz zmiany | nr 3/2022 | Magazyn informacyjny RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

https://wuprzeszow.praca.gov.pl/490//-/asset_publisher/9KL4UzrZ3jXP/content/18989712-projekt-razem-mozemy-wiecej-
https://wuprzeszow.praca.gov.pl/490//-/asset_publisher/9KL4UzrZ3jXP/content/18989712-projekt-razem-mozemy-wiecej-
https://wuprzeszow.praca.gov.pl/490


Ostatnie dwa lata były dla szpitali prawdziwym testem na 

przetrwanie. Ze wszystkimi problemami, które przyniosła ze sobą 

pandemia COVID-19, zmierzył się także Szpital Powiatowy w Nowej 

Dębie. Był to czas trudnych zmian, ale w ich rezultacie placówka 

stała się nowocześniejsza, elastyczniej odpowiada na potrzeby 

pacjentów i jest lepiej przygotowana na kolejne kryzysowe sytuacje. 

DOBRE PRAKTYKI

Szpital 
 w reakcji na pandemię
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Szpital Powiatowy w  Nowej Dębie (działający jako 
SPZZOZ) działa już od 70 lat. Jest to szpital I  stop-
nia referencyjności, ma w  swojej strukturze osiem 
oddziałów o łącznej liczbie 231 łóżek w lecznictwie 
stacjonarnym, 30 miejsc w  Oddziałach Dziennych 
Psychiatrycznych w  Nowej Dębie i  w  Tarnobrzegu 
oraz 35 łóżek w  Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. 
Oferuje świadczenia w  ambulatoryjnej opiece spe-
cjalistycznej w  17 poradniach oraz w  Poradni Noc-
nej i  Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Dysponuje 
też Zespołem Transportu Sanitarnego oraz Działem 
Diagnostycznym (14 pracowni). Szpital prowadzi 
działalność dla pacjentów z powiatu tarnobrzeskie-
go ziemskiego. Jednakże z powodu braku oddziałów 
(interna, pediatria) w sąsiednich szpitalach do Nowej 
Dęby trafiają pacjenci z  ościennych powiatów (kol-
buszowskiego, miasta Tarnobrzeg, stalowowolskie-
go i mieleckiego), a nawet z sąsiednich województw.

Trudne wybory     

Sytuacja, w  jakiej znalazł się szpital w pandemii 
COVID-19, była daleka od stabilnej zarówno dla pa-
cjentów, jak i personelu. We współczesnej historii nie 
mieliśmy bowiem do czynienia z podobną sytuacją 
w wymiarze krajowym i międzynarodowym. W nor-
malnych warunkach szpital przyjmował na oddziały 
powyżej 7-8 tys. pacjentów rocznie. – Ze względu na 
zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 często mu-
sieliśmy wstrzymywać przyjęcia na oddziały szpital-
ne. W ubiegłym roku w naszej placówce stacjonar-
nie było leczonych 5993 pacjentów, w 2020 r. jeszcze 
mniej – ok. 5 tys. – mówi Wiesława Barzycka, dyrek-
tor Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie. 

I  to wszystko działo się niedługo po otwarciu 
(w  2019 r.) nowoczesnego Oddziału Anestezjologii 
i  Intensywnej Terapii (OAiIT), wybudowanego dzięki 
wsparciu z  RPO WP. Mowa o  projekcie „Dobudowa 
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do bu-
dynku nr 1 Szpitala – podniesienie jakości i dostępu 
do świadczonych usług medycznych SPZZOZ w No-
wej Dębie” (wartość: 8,28 mln zł; dofinansowanie 
z UE: 6,54 mln zł). – W szczycie pandemii stanęliśmy 
przed wyborem – albo zagwarantować leczenie na 
Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, albo za-
bezpieczyć znieczulenia pacjentów i pacjentek, któ-

rzy trafiali na operacje do Bloku Operacyjnego, przy-
chodzili na badania endoskopowe czy na Oddział 
Położnictwa. Wybraliśmy to drugie rozwiązanie, które 
zapewniło kontynuowanie podstawowego leczenia 
w naszym szpitalu. Teraz jesteśmy na drodze powro-
tu na normalne tory pracy OAiIT. Pozyskaliśmy cztery 
nowe lekarki z Ukrainy – dodaje dyrektor Barzycka. 

Do terapii na oddziale służy nowoczesna apara-
tura medyczna, m.in. respiratory, pompy infuzyjne, 
ssaki, aparat do ciągłego leczenia nerkozastęp-
czego, USG, kardiomonitory, bronchofiberoskop 
i aparat RTG. Zatrudniona wykwalifikowana kadra 
medyczna zabezpiecza nie tylko OAiIT, ale rów-
nież znieczulenia podczas zabiegów operacyjnych 
i wymagających tzw. krótkich znieczuleń. Personel 
OAiIT zabezpiecza także pacjentów na oddziałach 
szpitalnych w  stanach nagłego zagrożenia życia. 
Dzięki budowie OAiIT przestano odsyłać pacjen-
tów w ciężkich stanach do ościennych szpitali.

Wsparcie dla szpitala     

Pierwsze działania administracji szpitala polegały 
głównie na tym, aby w  miarę możliwości zapewnić 
bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne pacjen-
tom i personelowi. – Zwróciliśmy się z apelem i prośbą 
o  pomoc do lokalnych samorządów, firm, przedsię-
biorstw, instytucji, stowarzyszeń i osób prywatnych. 
Nasz apel spotkał się ze wspaniałym odzewem, za co 
jesteśmy wdzięczni darczyńcom. Otrzymywaliśmy 
darowizny w postaci środków finansowych, jak i rze-
czowych – mówi dyrektor Wiesława Barzycka. 
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Darczyńcy wspomogli szpital w  zakupie środ-
ków dezynfekujących, środków jednorazowego 
użycia, środków ochrony osobistej dla personelu 
i  pacjentów. Magazyn szpitalny zapełnił się tysią-
cami rękawic i maseczek (zarówno profesjonalnych 
z  koniecznymi certyfikatami, jak i  tych zwykłych, 
materiałowych, szytych przez grupy wsparcia z po-
trzeby serca), ponadto fartuchami, kombinezona-
mi ochronnymi, przyłbicami, które w  niezliczonej 
liczbie były zużywane w  szpitalnych placówkach. 
Personel otrzymał posiłki, co było miłym gestem ze 
strony lokalnej społeczności. 

Samorząd województwa przystąpił do realiza-
cji projektu o  zasięgu regionalnym „Zapewnienie 
bezpieczeństwa i  opieki pacjentom oraz bezpie-
czeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-lecz-
niczych, domów opieki społecznej, zakładów 
pielęgnacyjno-opiekuńczych i  hospicjów na czas 
COVID-19”. W  przypadku SPZZOZ w  Nowej Dębie 
objął on wsparciem Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. 

– Grant był podzielony na dwie części: pierwszą 
przeznaczoną na finansowanie dodatków do wy-
nagrodzenia dla osób pracujących w ZOL, które ze 
względów bezpieczeństwa i  zmniejszenia ryzyka 
zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnie-
nie do jednego miejsca pracy. Pozwoliło to nam na 
ustabilizowanie sytuacji kadrowej w  ZOL-u, gdzie 
przebywają pacjenci szczególnie narażeni na zacho-

rowanie i  obciążeni różnymi schorzeniami. Druga 
część pomocy pomogła w zakupie środków ochrony 
indywidualnej dla personelu Zakładu Opiekuńczo-
-Leczniczego – mówi Beata Cabaj, inspektor odpo-
wiedzialna za koordynację projektów w Szpitalu Po-
wiatowym w Nowej Dębie. Całkowita wartość grantu 
wyniosła 87 687,60 zł. Dyrektor Wiesława Barzycka 
podkreśla, że w czasie przyznania grantu ceny środ-
ków ochrony indywidualnej były niestabilne i z dnia 
na dzień szybowały o setki procent w górę, a  jedy-
nym uzasadnieniem był zwiększony popyt. 

Nowa aparatura i organizacja pracy     

Podczas pandemii szpital pozyskał specjalistycz-
ny sprzęt pozwalający zachować odpowiednie wa-
runki sanitarno-epidemiologiczne. Dzięki wspar-
ciu finansowemu i  bezpośrednim darowiznom 
wzbogacił się m.in. w dezynfektory, zamgławiacze, 
kurtyny. – Agendy państwowe wspierały nas w za-
opatrzeniu w środki dezynfekcyjne, drobny sprzęt 
medyczny, materiały ochrony indywidualnej.  
Do pomocy przy obsłudze rodzin i opiekunów zo-
stały zadysponowane oddziały Wojsk Obrony Tery-
torialnej, co było dla nas nieocenioną pomocą ze 
względu na bardzo liczne absencje personelu oraz 
obowiązującą kwarantannę. Wprowadzono proce-
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durę pre triage (selekcji pacjentów) przed szpitalną 
izbą przyjęć. W  czasie pandemii obejmowała ona 
pacjentów pod względem epidemiologicznym 
i prowadzona była w odrębnym budynku i pomiesz-
czeniach – mówi dyrektor Szpitala Powiatowego.

Uruchomiono, odizolowany od ogółu pacjen-
tów i budynków szpitala, punkt poboru materiału 
do badań na obecność SARS-CoV-2, ogólnodo-
stępny stacjonarny punkt szczepień wraz z zespo-
łem wyjazdowym. By zwiększyć bezpieczeństwo 
pacjentów, udostępniono system odczytu badań 
laboratoryjnych online. Oddział Rehabilitacji wpro-
wadził rehabilitację pocovidową, a  poradnie spe-
cjalistyczne – system teleporad. 

Sprzęt diagnostyczny – mocno wyeksploatowa-
ny i zużyty, do czego przyczyniło się częste zamgła-
wianie pomieszczeń – już został w  dużej części 
wymieniony. Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu 
pomogło w pozyskaniu środków na odnowę apa-
ratury diagnostycznej. Szpital otrzymał z  budżetu 
państwa 2,57 mln zł na zakup cyfrowego aparatu 
RTG, głowicy kardiologicznej do aparatu USG, myj-
ni do endoskopów, urządzenia do monitorowania 
nerwów krtaniowych podczas zabiegów operacyj-
nych, wideogastroskopu, wideokolonoskopu, wy-
mianę windy oraz zakup stacji uzdatniania wody 
do centralnej sterylizacji. 

– W czasie pandemii najgorsza była niepewność, 
co zastaniemy, przychodząc do pracy. Ze względu 
na duże zużycie tlenu medycznego w  szpitalach 
z tzw. oddziałami covidowymi mieliśmy duże trud-
ności z zapewnieniem dostępu do tlenu w naszych 
oddziałach i na Bloku Operacyjnym. Dzięki pomocy 
pracowników Wojewódzkiego Sztabu Zarządzania 
Kryzysowego udawało się zapewnić, co prawda 
na bieżąco i bez żadnych rezerw, dostęp do tlenu. 
Pacjenci, którzy wymagali okresowej tlenoterapii, 
korzystali z  otrzymanych koncentratorów tlenu – 
mówi dyrektor Barzycka. 

W związku z tym szpital wystąpił do Ministerstwa 
Zdrowia o dotację na budowę zbiorników tlenu. Wio-
sną 2022 r. została podpisana umowa w Urzędzie Wo-
jewódzkim w Rzeszowie na ponad 350 na tys. zł na 
realizację tego zadania. Już przygotowano infrastruk-
turę pod umiejscowienie dodatkowych zbiorników. 

Procedury wprowadzone podczas pandemii 
zostały dobrze przyswojone i przetestowane, a nie-

które ich elementy trafiły do regulaminu szpitala. 
Po trudnych latach zmagania się z koronawirusem 
wybuchła wojna w  Ukrainie, która destabilizuje 
sytuację w  Europie i  niesie innego rodzaju zagro-
żenia. Administracja szpitala zwiększyła liczbę ob-
jazdów prewencyjnych po placówkach. Personel 
szpitala uczestniczył w szkoleniach i został uwraż-
liwiony na nietypowe zachowania ludzkie. Zwraca 
też uwagę na zbędne bagaże lub rzeczy pozosta-
wione w  ogólnodostępnych miejscach. Kierowni-
cy oddziałów zostali przeszkoleni, jak postępować 
w  sytuacji, gdy trzeba będzie nagle udostępnić 
większą liczbę łóżek w oddziałach szpitala.

Usprawnienie usług     

Szpital od kilku lat inwestuje w  cyfryzację, co 
pomaga osiągnąć większą elastyczność świad-
czenia usług i  bezpieczeństwo. W  perspektywie 
2007-2013 szpital zrealizował projekt (wartość: 
3,8 mln zł, dofinansowanie z UE: 2,8 mln zł), dzięki 
któremu zafunkcjonował w  Podkarpackim Syste-
mie Informacji Medycznej (PSIM). Wdrożył szereg 
e-usług w  zakresie ochrony zdrowia, z  których 
korzystają pacjenci SPZZOZ oraz podmioty z nim 
współpracujące, a także wszyscy obywatele woje-
wództwa podkarpackiego. 

– Wybudowano 12 km sieci komputerowej 
i  zintegrowano pod względem informatycznym 
wszystkie placówki szpitala. Dostosowano serwe-
rownię do pracy z  siecią. Szpital kupił 4 serwery, 
135 zestawów komputerowych oraz urządzenia 
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peryferyjne, a  także oprogramowanie systemowe 
(licencje Windows) oraz dziedzinowe (do obsługi 
poszczególnych zakresów działalności szpitala za-
równo w  części medycznej, jak i  kadrowo-księgo-
wej). System szpitala (AMS) zintegrowano z syste-
mem PSIM – wymienia Beata Cabaj.

Obecnie Szpital Powiatowy realizuje kolej-
ny projekt z  obszaru cyfryzacji: „E-usługi w  SPZ-
ZOZ w  Nowej Dębie”, korzystając z  dodatkowej 
puli środków REACT-EU, w  ramach reakcji Unii na 
pandemię COVID-19. Przedmiotem projektu jest 
wykonanie prac modernizacyjnych i  adaptacyj-
nych, a także zakup sprzętu komputerowego, ser-
werowego i  medycznego (2 wideogastroskopy,  
wideokolonoskop, bronchofiberoskop) niezbęd-
nego do zmodernizowania obecnie świadczonych  
e-usług i umożliwienia realizacji e-usług w zakresie 
Regionalnego Repozytorium EDM. Projekt zakła-
da utrzymanie integracji systemu dziedzinowego 
wnioskodawcy z  systemem PSIM/RCIM, zgodnie 

z  wymogami konkursu. Wartość projektu wynosi 
2,8 mln zł, a dofinansowanie 2,08 mln zł.

– Dzięki modernizacji i  usprawnieniu e-usług 
skróci się czas rejestracji pacjenta do lekarza oraz 
uzyskiwania informacji o dostępnych świadczeniach 
medycznych. Ułatwi to pracę personelu placówki 
oraz zmniejszy liczbę pacjentów w kolejkach do re-
jestracji. Pacjent będzie mógł się zapisać na wizytę 
w  dowolnym czasie i  z  dowolnego miejsca – pod-
kreśla Beata Cabaj. Upowszechnienie się takiego 
systemu nabiera znaczenia w sytuacji, jaką stworzy-
ła ostatnia pandemia. Przede wszystkim wzrośnie 
bezpieczeństwo korzystania z usług szpitala. 

Dyrektor Wiesława Barzycka podkreśla, że pro-
jekt ten udało się zsynchronizować w czasie z umo-
wą podpisaną z NFZ, która pozwoli na podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa systemów teleinforma-
tycznych wykorzystywanych przez szpital. 

Jerzy Gontarz

WARSZTAT BENEFICJENTA

Pracownicy Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie 
dzielą się doświadczeniami z realizacji projektów 
finansowanych z Funduszy Europejskich i podpo-
wiadają, na co zwrócić uwagę:

• Droga do uzyskania dofinansowania ze 
środków unijnych nie jest łatwa. Barierę 
stanowią wymogi formalne, które oznaczają 
duży wkład pracy. Istotny jest pomysł godny 
uwagi i wsparcia finansowego.

• Kolejne etapy to przetarg unijny i rozliczenie 
umowy (aby środki finansowe wpłynęły 
na konto beneficjenta). Tu wymagana jest 
duża dokładność i znajomość przepisów, 
np. naruszenie przez beneficjenta zasad 
właściwego trybu udzielenia zamówienia 
może się wiązać z uznaniem części lub całości 
kosztów danego zakupu za niekwalifikowalne.

• Realizacja projektu wiąże się z koniecznością 
przestrzegania zasad ewidencjonowania 
i dokumentowania wydatków projektowych,  
np. beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia 
wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków, 

umożliwiającej identyfikację poszczególnych 
operacji związanych z projektem.

• Projekty wymagają monitorowania w zakresie 
realizacji wskaźników. Beneficjent jest 
zobowiązany do osiągnięcia założonych 
we wniosku o dofinansowanie wartości 
docelowych wskaźników projektu i – co istotne 
– w zadeklarowanych terminach. Należy zwrócić 
uwagę na to, które wskaźniki trzeba osiągnąć 
na moment zakończenia realizacji projektu.

• Beneficjent jest zobowiązany do informowania 
opinii publicznej o otrzymaniu dofinansowania 
ze środków UE. Zasady informacji i promocji 
dotyczą takich elementów, jak: oznaczanie 
dokumentów projektowych odpowiednimi 
logotypami, umieszczenie opisu projektu 
wraz z logotypami na stronie internetowej, 
umieszczenie tablicy informacyjnej/pamiątkowej 
lub plakatu (w zależności od wartości 
dofinansowania projektu) w miejscu realizacji 
projektu. Działania informacyjno-promocyjne 
należy prowadzić zarówno w trakcie realizacji 
projektu, jak i w okresie trwałości.
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Ostatnie lata ze względu na pandemię COVID-19 były trudne 

dla podmiotów ekonomii społecznej (PES). Lockdowny sprawiły, 

że wiele z nich przestało uzyskiwać dochody z prowadzonej 

działalności gospodarczej. Jednak sektor nie został osłabiony 

na tyle, by nie mógł włączyć się w aktywną pomoc uchodźcom 

po napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

Ekonomia społeczna 

DOBRE PRAKTYKI

18 Zobacz zmiany | nr 3/2022 | Magazyn informacyjny RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 



W  każdym województwie działa po kilka ośrod-
ków wsparcia ekonomii społecznej (OWES), które 
są podzielone terytorialnie. Podkarpacki Regio-
nalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
(PROWES) – prowadzony w  partnerstwie Caritas 
Archidiecezji Przemyskiej z  Podkarpacką Akade-
mią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza – reali-
zuje działania na obszarze całego województwa 
podkarpackiego. Wspiera ponad 70 przedsię-
biorstw społecznych (po uprzednim zbadaniu ich 
statusu), prowadzi adresowane do nich działania 
merytoryczne oraz udziela im dofinansowania. 
Podmiotami ekonomii społecznej są organizacje 
o  różnorodnej formie prawnej: stowarzyszenia, 
fundacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze 
straże pożarne, przedsiębiorstwa społeczne (PS). 

Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej – ko-
rzystające z dofinansowania z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020 
– odgrywają kluczową rolę w  rozwoju tego sek-
tora. W czasach kryzysu ich misja jeszcze bardziej 
nabiera znaczenia. – Nasze działania projektowe 
były mocno ukierunkowane na to, by wspierać PES, 
w tym przedsiębiorstwa społeczne, w staraniu się 
o wszelkie możliwe środki na utrzymanie się. W ra-
mach projektu „Nawigator II – program rozwoju 
ekonomii społecznej” ogłaszaliśmy konkursy do-
tacyjne na tworzenie miejsc pracy oraz konkurs na 
mikrogranty na działania związane z promocją idei 
ekonomii społecznej. Ponadto wspieraliśmy zarów-
no PES, jak i PS w pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych, np. z  tarcz antykryzysowych, konkursów 
grantowych, pożyczek im dedykowanych – mówi 
Małgorzata Święch, koordynator merytoryczny 
projektu „Nawigator II”, realizowanego w  ramach 
działania 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii 
społecznej w regionie RPO WP na lata 2014-2020. 

Diagnoza potrzeb     

Przed przystąpieniem do realizacji projektu 
PROWES przeprowadził diagnozę sytuacji na ryn-
ku pracy, opierając się na danych pozyskanych od 
samorządów, powiatowych urzędów pracy oraz 
ośrodków pomocy społecznej. W  większości dzia-
łania Ośrodka skupiają się jednak na bezpośrednim 

kontakcie ze społecznościami lokalnymi oraz ich 
liderami, w  tym przede wszystkim samorządami. 
– Podczas spotkań animacyjnych kadra PROWES 
analizuje, jakie problemy czy możliwości ma dana 
społeczność. Diagnoza dotyczy również podmio-
tów ekonomii społecznej, jakie działają w  danym 
powiecie – mówi Katarzyna Podraza, założycielka 
Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości. 

Na utworzenie miejsca pracy można było pozy-
skać ponad 21 tys. zł. Była to więc dobra zachęta do 
zatrudniania osób przez przedsiębiorstwa społecz-
ne. – Z  dotacji udzielonych przez PROWES utwo-
rzono 265 miejsc pracy w  już działających oraz 
140 miejsc pracy w 17 nowych przedsiębiorstwach 
społecznych. Łącznie 405 osób defaworyzowanych 
znalazło pracę w  tego typu przedsiębiorstwach. 
Wsparcie pomostowe przyznawane było na sześć 
miesięcy, a  spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia 
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i  fundacje mogły skorzystać z  przedłużenia go 
o kolejne dwa miesiące – mówi Małgorzata Święch. 
Wsparcie pomostowe w  formie finansowej prze-
znaczone było na pokrycie kosztów funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa społecznego – w  pierwszej 
kolejności na wynagrodzenia osób zatrudnionych 
na dotowanych miejscach pracy.

Jednym z  celów projektu jest ekonomizowa-
nie podmiotów ekonomii społecznej. Zwykle jest 
to długi i  żmudny proces, który realizowany jest 
dwutorowo: poprzez tworzenie nowych PES lub 
poprzez wsparcie przekształcenia PES z  organiza-
cji zajmującej się nieodpłatną działalnością pożyt-
ku publicznego w  taką, która prowadzi odpłatną 
działalność pożytku publicznego lub działalność 
gospodarczą. Obie ścieżki są wymagające. Kadra  
PROWES proponuje warsztaty na temat korzy-
ści, jakie organizacji ma przynieść ekonomizacja.  
– Wiele organizacji jest niechętnych zmianom i nie 
chce wprowadzać takich form działalności, gdyż 
wiąże się to z  dodatkowymi obowiązkami i  kosz-
tami. Jednak te, które poddają się procesowi eko-
nomizacji, mają szersze możliwości rozwoju i pozy-
skiwania środków z  konkursów, gdzie warunkiem 
udziału jest posiadanie możliwości prowadzenia co 
najmniej odpłatnej działalności pożytku publiczne-
go – podkreśla Katarzyna Podraza.

Od początku realizacji projektu, czyli od stycznia 
2020 r., PROWES objął wsparciem 1846 osób fizycz-
nych, w tym ponad 190 z niepełnosprawnościami, 
a także przeszło 220 podmiotów ekonomii społecz-
nej. Utworzonych zostało sześć nowych spółdziel-
ni socjalnych oraz ponad 70 grup inicjatywnych, 
które wypracowały lub wypracowują założenia 
dotyczące utworzenia nowego przedsiębiorstwa 
społecznego. Ośrodek udzielił również wsparcia 
finansowego na realizację przedsięwzięć promu-
jących ideę ekonomii społecznej 104 inicjatywom 
społeczności lokalnych. 

Nowe potrzeby     

Na dobre jeszcze nie wygasła pandemia, gdy 
w lutym 2022 r. na polsko-ukraińskiej granicy poja-
wiły się setki tysięcy uchodźców. Najczęściej były to 
matki z dziećmi oraz osoby starsze. W pomoc oby-

watelom ukraińskim zaangażowali się także pracow-
nicy PROWES. Pracowali jako wolontariusze na tere-
nie dworca w  Przemyślu. Pozyskiwali i  dostarczali 
uchodźcom przyjeżdżającym na dworzec gotowe 
produkty spożywcze, w tym świeże pieczywo. Pozy-
skiwali też surowce dla PES, które bezpłatnie przy-
gotowywały posiłki dla przybyszów. Organizowali 
zbiórki żywności długoterminowej, by przekazać ją 
na terytorium Ukrainy. Personel PROWES pomagał 
w  znalezieniu zakwaterowania dla kobiet z  dzieć-
mi, w znalezieniu pracy dla tych, którzy wyrazili za-
interesowanie uzyskaniem zatrudnienia w  Polsce. 
Ważną częścią działań było udzielanie informacji 
uchodźcom o  możliwości załatwienia spraw mel-
dunkowych czy korzystania z różnego rodzaju usług 
na terenie Polski. To była pomoc spontaniczna, wy-
kraczająca poza ramy projektowe. 

Ponieważ jednym z  partnerów PROWES jest Ca-
ritas Archidiecezji Przemyskiej – organizacja, której 
misją jest wspieranie osób najuboższych i w trudnej 
sytuacji – pojawiło się wiele działań pozwalających 
w jakimś stopniu zorganizować życie osobom ucieka-
jącym przed wojną. – W czasie wakacji (lipiec-sierpień) 
zorganizowaliśmy kolonie wakacyjne dla dzieci, które 
przyjechały z  Ukrainy, oraz dla dzieci uchodźczych 
przebywających na terenie archidiecezji przemyskiej. 
Odbyły się spotkania integracyjne, wycieczki krajo-
znawczo-turystyczne, warsztaty z psychologami, za-
jęcia rekreacyjne itp. Z tej formy pomocy skorzystało 
780 dzieci – mówi ks. Paweł Konieczny, zastępca dy-
rektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej. 
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Organizacja przekazała też karty przedpłacone 
dla uchodźców przebywających na terenie archi-
diecezji przemyskiej na zakupy i pokrycie kosztów 
życia, z której to pomocy skorzystało 1576 osób na 
łączną kwotę ponad 1 mln zł. Caritas w  całej Pol-
sce organizuje akcję „Tornister pełen uśmiechów”.  
– Pod koniec sierpnia przekazaliśmy w ramach fina-
łu tej akcji 150 wyprawek szkolnych dla ukraińskich 
dzieci przebywających w Sanoku i uczęszczających 
do sanockich szkół. Plecaki z  wyprawką szkolną 
otrzymało też 100 dzieci powracających na Ukra-
inę – dodaje ks. Paweł Konieczny. Aktualnie kilkoro 
dzieci ukraińskich przychodzi do świetlic socjote-
rapeutycznych prowadzonych przez Caritas (Prze-
myśl, Łańcut), korzysta z  pomocy wychowawców, 
mając zapewniony posiłek, pomoc w nauce, zajęcia 
rekreacyjne, wsparcie emocjonalne.

W ostatnim czasie w Przemyślu, przy ul. Skargi, 
Caritas uruchomił Centrum Pomocy Migrantom 
i Uchodźcom. Potrzebujący mogą szukać tu zarów-
no wsparcia materialnego, jak i  w  poszukiwaniu 
mieszkania, szkoły i pracy. W Centrum prowadzona 
jest na bieżąco rekrutacja osób do realizowanych 
projektów pomocowych.

Zakupy interwencyjne     

W  2021 r. Ośrodek zrealizował działania w  ra-
mach mechanizmu zakupów interwencyjnych 
w PES w związku z przeciwdziałaniem skutkom pan-
demii COVID-19. PES i PS nieodpłatnie przygotowy-
wały i dostarczały posiłki osobom w trudnej sytuacji. 
Z usług czterech podmiotów skorzystało pięć ośrod-
ków pomocy społecznej zlokalizowanych w Łańcu-
cie, Nowej Sarzynie, Sieniawie, Zarzeczu i Żurawicy. 
Łącznie ugotowano i  dostarczono 2210 gorących 
posiłków dla 170 osób. Wartość środków przezna-
czona na ten cel wyniosła prawie 40 tys. zł.

W  związku z  atakiem Federacji Rosyjskiej na 
Ukrainę PROWES zaplanował realizację mechani-
zmu zakupowego dotyczącego pomocy osobom 
uciekającym przed wojną. Wartość tych działań 
oszacowano na kwotę 580 tys. zł z przeznaczeniem 
m.in. na zakup posiłków, koców i poduszek. – Z po-
czątkiem września 2022 r. podpisaliśmy aneks do 
umowy o  dofinansowanie, który rozszerza działa-

nia Ośrodka o  mechanizm zakupowy dotyczący 
pomocy dla obywateli Ukrainy. Jeszcze w tym mie-
siącu planujemy rozpoczęcie działań w tym zakre-
sie – mówi Katarzyna Podraza.

Pomoc systemowa     

Jak wyjaśnia Małgorzata Święch, wsparcie 
uchodźców z  Ukrainy może być realizowane przy 
wykorzystaniu możliwości podmiotów ekonomii 
społecznej w już realizowanych projektach. Na przy-
kład projekt „Terapeutyczne obiadowanie” polega 
na przygotowywaniu, a  następnie dostarczaniu 
przez osoby z niepełnosprawnościami uczestniczą-
ce w  terapii zajęciowej bezpłatnych dwudanio-
wych obiadów osobom powyżej 60. roku życia 
(mogą to być również obywatele Ukrainy), wyma-
gającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 
Z kolei efektem projektu „Nowa wiedza – zlecanie 
usług społecznych podmiotom ekonomii społecz-
nej” jest utworzenie przez JST planu zwiększania 
liczby usług zlecanych PES. Obywatele Ukrainy na 
takich samych zasadach jak Polacy mogą szukać 
zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych. 

Ekonomia społeczna pokazała, że społeczność 
Podkarpacia potrafi się zorganizować, by poma-
gać osobom w trudniejszej sytuacji. PROWES po-
maga wyzwolić potencjał, jaki mają w sobie spo-
łeczności lokalne. 

Jerzy Gontarz
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Celem działania REACT-EU w pierwotnym zamyśle była pomoc 

w niwelowaniu skutków pandemii COVID-19. Po wybuchu 

wojny w Ukrainie program objął też wsparcie uchodźców 

i tych, którzy zostali w swoim kraju. 

Skuteczna pomoc  
   sednem pracy

DOBRE PRAKTYKI
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Część podmiotów ekonomii społecznej korzystają-
cych z dotacji Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
otrzymała zgodę na wykorzystanie środków na po-
moc uchodźcom. Dzięki temu zakłady aktywności 
zawodowej oraz ośrodki wsparcia ekonomii społecz-
nej, jak również współpracujące z nimi przedsiębior-
stwa społeczne, zyskały pieniądze na organizowanie 
i dostarczanie posiłków, a także zakupy niezbędnych 
produktów dla uchodźców z Ukrainy. 

Jednym z  takich podmiotów jest Podkarpacka 
Agencja Konsultingowo-Doradcza z  Jasła, która 
realizuje projekt „Podkarpacki Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej II” (POWES II). Jego celem 
jest wzmocnienie tego sektora poprzez tworzenie 
w przedsiębiorstwach społecznych nowych miejsc 
pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wy-
kluczeniem społecznym, jak również rozwój Kar-
packiego Klastra Ekonomii Społecznej. W  ramach 
tego projektu, w  odpowiedzi na potężny napływ 
uchodźców do Polski, ale też pogarszającą się sy-
tuację w ogarniętym wojną kraju, utworzono nowe 
zadanie pn. „Mechanizm zakupowy dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej Przedsiębiorstw Społecznych 
(PES/PS) – pomoc obywatelom Ukrainy”. 

– Urząd marszałkowski za pośrednictwem Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przekazał 
nam dodatkowe 100 tys. zł. Mogliśmy je przezna-
czyć na wsparcie uchodźców w Polsce lub ludno-
ści na terenie Ukrainy – wyjaśnia Robert Radwan, 
wiceprezes Agencji i  jednocześnie koordynator 
projektu POWES. 

W  ramach wspomnianego mechanizmu Agen-
cja mogła kupić produkty od firm społecznych 
i przekazać je potrzebującym. – Dwa nasze przed-
siębiorstwa społeczne są producentami mąki, ma-
karonu, kasz i innych tego typu wyrobów, dlatego 
ich produkty znalazły się wśród towarów, jakie 
wysłaliśmy Ukraińcom. Poza tym nasza Fundacja 
Rozwoju Społeczności Lokalnej „Carpe Diem” w So-
winie zajmowała się dożywaniem 40 osób z Ukra-
iny mieszkających w ośrodku zapewnionym przez 
Gminę Brzostek. Przedsiębiorstwo społeczne przy-
gotowywało im posiłki całodzienne, z  obiadem 
włącznie – mówi Radwan. 

W sierpniu z tego samego mechanizmu Podkar-
packa Agencja Konsultingowo-Doradcza otrzymała 

kolejne 550 tys. zł. Za te pieniądze kupiła najpotrzeb-
niejsze produkty, które trafiły do Charkowa. Wysłano 
m.in. 12 ton mąki, ponad 20 ton soli, makaron i środ-
ki czystości. – Nasza pomoc jest o  tyle istotna, że 
dociera praktycznie do strefy bezpośrednich działań 
wojennych. Tam potrzeby są największe, a ze wzglę-
du na zwiększone ryzyko ciężko jest dojechać. Przy-
gotowujemy się do następnych transportów, które 
także dotrą na wschodnią Ukrainę i zawiozą rzeczy 
pierwszej potrzeby. Całą kwotę zamierzamy wydać 
na ten cel, a  za dostarczenie darów na miejsce za 
każdym razem odpowiada Fundacja „Ramię w  Ra-
mię – nad Osławą” – tłumaczy Radwan. 

Współpraca na dobry i gorszy czas

Fundacja „Ramię w  Ramię – nad Osławą” ze 
Szczawnego w  gminie Komańcza powstała latem 
2018 r. na terenie po dawnym PGR. Dzięki finan-
sowemu wsparciu z  projektu POWES II utworzyła 
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przedsiębiorstwo społeczne, które zajmuje się kon-
fekcjonowaniem węgla drzewnego. – Z  Ukrainy 
przyjeżdża do nas węgiel drzewny. Część samocho-
dów wraca z  transportem darów. Mamy kontakty 
na terenie niemal całej Ukrainy. Dodatkowo posia-
damy możliwości logistyczne, dlatego mogliśmy 
tę pomoc skutecznie realizować – wyjaśnia Paweł 
Łabaj, fundator Fundacji. 

Natychmiast po wybuchu wojny Fundacja zor-
ganizowała zbiórkę, w  którą zaangażowali się lo-
kalna społeczność i przedsiębiorcy. – Dary zbierały 
okoliczne sklepy, koła gospodyń wiejskich, stra-
żacy OSP i domy kultury. W pierwszej fazie wojny 
mieliśmy tyle darów, że pomieszczenia biurowe 
były zastawione po sufit – dopowiada Marzena Ła-
baj. Pierwsze dary trafiły do miasta Równe na za-
chodzie Ukrainy, ponieważ działania wojenne nie 
pozwalały na wysyłanie transportów na wschód 
kraju. – Kolejne dwa transporty zorganizowaliśmy 
przy wsparciu Podkarpackiej Agencji Konsultingo-
wo-Doradczej w  Jaśle, która sfinansowała zakup 
darów oraz opłaciła przewóz. Dotarły one do miast 
Horodyszcze (obwód Czerkasy) oraz Czernihów 
(obwód Czernihów). Była to pomoc nie tylko dla in-
dywidualnych gospodarstw, ale również m.in. dla 
czernihowskiego szpitala – wspomina pan Paweł. 

Po ustabilizowaniu się sytuacji wojennej Fun-
dacja zaczęła wysyłać transporty dalej na wschód. 
– Najbardziej zależy nam na tym, aby wspierać te 
miejsca, które Rosjanie opuścili po okupacji. Tam 
ta pomoc jest najbardziej potrzebna i tam najtrud-
niej ją dostarczyć. Jesteśmy skuteczni dlatego, 
że kierowcy przywożący węgiel drzewny często 
mieszkają na terenach zwolnionych z  okupacji. 
Nie mają ładunku powrotnego, więc szukają go 
na giełdzie albo zabierają właśnie pomoc humani-
tarną. Często nie oczekują zarobku, chcą tylko po-
krycia kosztów paliwa. Ze względu na odległość 
(czasami to nawet ponad 1200 km), zniszczone 
drogi i  brak paliwa na ukraińskich stacjach ben-
zynowych cena takiego transportu to 1600-3000 
euro w miejsca najbardziej zagrożone. Dzięki do-
tacji unijnej nie mamy problemów z  opłaceniem 
tych kosztów. Gdyby nie to, że kierowcy wiozą 
tę pomoc m.in. dla swoich bliskich, myślę, że nie 
udałoby się dotrzeć w miejsca zagrożone ostrza-
łem – podsumowuje Paweł Łabaj. 

Tylko do sierpnia Fundacja wysłała na Ukrainę 
14 tirów z darami oraz 2 busy. Łączna waga prze-
kazanej pomocy to przeszło 192 tony, a jej wartość 
przekroczyła już 3 mln zł. Pomoc dotarła do jedena-
stu miast. To Charków, Drohobycz, Wyszhorod, Ho-
rodyszcze, Czernihów, Sumy, Trostianiec, Okhtyrka, 
Kijów, Równe i Żytomierz.

Pomoc na zamówienie

– Nasze transporty zawierały wszelką pomoc 
humanitarną. Była w  nich żywność z  długim ter-
minem ważności, produkty dla dzieci, leki, środki 
opatrunkowe, środki czystości i  higieniczne, che-
mia, odzież, a nawet wózki dla dzieci. Część rzeczy 
kupiono za pieniądze unijne, ale reszta pochodziła 
ze zbiórek, m.in. mamy regularne dostawy od OSP 
z Zaczernia koło Rzeszowa i od ekipy pana Artura 
z Mielca – dodaje Marzena Łabaj z Fundacji. 

W pomoc włączył się też jeden z wiodących pro-
ducentów czekolady. Były także transporty z Hisz-
panii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. – Wsparcie 
płynęło z różnych miejsc, ale w miarę upływu cza-
su pomocy jest coraz mniej. Ludzie pomogli, na ile 
mogli, ale wciąż prowadzimy zbiórki po sklepach 
i u nas, w Fundacji – dopowiada pani Marzena.

Dary trafiają do konkretnych osób. – Odbywa się 
to w ten sposób, że najpierw dostajemy zapytanie 
z  Obwodowej Administracji Wojskowej, cywilnej 
lub od rad miejskich. Na ich zlecenie transport jest 
kierowany w wyznaczone miejsce, do magazynów 
centralnych bądź grup wolontariuszy – tłumaczy 
Paweł Łabaj. Po dotarciu ładunku Fundacja dostaje 
relacje filmowe i fotograficzne z rozładunku, poka-
zujące, jak dary były rozdzielane, gdzie ostatecznie 
trafiły. – Otrzymujemy protokoły i podziękowania, 
mamy więc pewność, że pomoc jest właściwie dys-
trybuowana i dociera tam, gdzie na nią bardzo cze-
kają – mówi pan Paweł. Co więcej, na stronach tych-
że instytucji, czy to urzędów wojewódzkich, czy rad 
miejskich, także są udostępniane relacje o pomocy, 
którą wysłały. Mimo że coraz trudniej o  dary, pan 
Paweł zapewnia, że Fundacja będzie je gromadzić 
i przekazywać, dopóki będzie taka potrzeba. 

Barbara Kozłowska
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Po wybuchu wojny w Ukrainie wiele osób natychmiast ruszyło 

z pomocą. Część robiła to indywidualnie, część w sposób profesjonalny 

i zorganizowany. Rzeszowski Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) 

uruchomił wśród klientów i swoich pracowników zbiórki darów dla 

uchodźców z Ukrainy. Jako jedni z pierwszych część środków z unijnego 

projektu przeznaczyli na wsparcie osób najbardziej potrzebujących.

DOBRE PRAKTYKI

Gotowi, 
 by nieść pomoc
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Celem Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszo-
wie jest przygotowanie osób z  niepełnosprawno-
ścią do szukania zatrudnienia na otwartym rynku 
pracy. Został on powołany do życia 19 grudnia 
2014 r. przez Podkarpacki Związek Organizatorów 
Zakładów Aktywności Zawodowej. Jest podmio-
tem ekonomii społecznej, co oznacza, że w  cen-
trum jego działań jest zawsze człowiek. Początki 
były skromne – 10 zatrudnionych osób zajmowało 
się produkcją rękodzieła (świece, decoupage) oraz 
podpałki ekologicznej K-Lumet, w  całości wytwa-
rzanej z materiałów otrzymanych z odzysku (drew-
na tekturowego, opaski i wosku). 

– Stopniowo przy wsparciu funduszy unijnych, 
o  które wnioskowaliśmy w  Wojewódzkim Urzę-
dzie Pracy, otwieraliśmy kolejne placówki, przede 
wszystkim gastronomiczne. Najpierw pojawił się 
Lunch Bar „Europejskie Klimaty”. To miejsce z duszą, 
oferujące przepyszne jedzenie. Serwowane w nim 
dania inspirowane są kuchniami krajów europej-
skich. W tym samym budynku przy ul. Kolejowej 1 
mieści się nasza kawiarnia „Cafe Park” z przepyszną 
kawą i  ciastami. Obecnie zatrudniamy ponad 90 
osób z  niepełnosprawnością – mówi Sylwia Brze-
zowska, kierownik ZAZ w Rzeszowie. 

Canappka     

Od lipca 2020 r. do marca 2022 r. realizowany 
był jeden z  ostatnich projektów – „Aktywna inte-
gracja w ZAZ w Rzeszowie”. – Powstał lokal, gdzie 
spieszący się do pracy czy szkoły mogą kupić ka-
napki, sałatki, świeże soki, desery i  ciasta – mówi 
menedżerka Paulina Karp-Kuś. Canappka zatrud-
nia pięciu trenerów pracy, menedżera i  14 osób 
z  niepełnosprawnością. – Choć projekt zakończył 
się w marcu, firma nadal prężnie działa na rynku – 
dodaje menedżerka. 

Dzięki 1,7 mln zł dotacji lokal został dostoso-
wany do potrzeb osób z  niepełnosprawnościami. 
Fundusze unijne pozwoliły także na kupno sprzętu 
i  wyposażenia oraz na wynagrodzenia personelu 
i opłaty, m.in. czynsz. – Dotacja unijna pomaga wy-
startować, dzięki czemu możemy rozwinąć działal-
ność. Pozwala nie tylko przygotować miejsca pra-
cy, ale też przetrwać ten najtrudniejszy, pierwszy 
okres – wyjaśnia Sylwia Brzezowska. 

Praca jest dla osób z  niepełnosprawnościami 
formą rehabilitacji. – Nasi pracownicy mogą ćwi-
czyć i  trenować te sytuacje i  czynności, z  którymi 
mają największe trudności. Staramy się dostoso-
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wać miejsce pracy do możliwości danej osoby. 
Sprawne działanie na danym stanowisku pomaga 
im uwierzyć w  swój potencjał. Ta pewność siebie 
jest ogromnie ważna, gdy szukają potem zatrud-
nienia na otwartym rynku pracy, ale też w życiu co-
dziennym – tłumaczy Brzezowska.

Pomaganie nakręca do działania      

Wojna w Ukrainie wyzwoliła nową energię do 
działania. We wszystkich punktach ZAZ pracow-
nicy spontanicznie organizowali zbiórki i  akcje 
mające na celu pozyskanie potrzebnych darów. 
– Zbieraliśmy artykuły higieniczno-sanitarne, 
a  Lunch Bar i  „Cafe Park” zorganizowały akcję 
„Plecaczek”. Było mnóstwo osób, które rzeczywi-
ście przynosiły plecaczki, a  w  nich soczki, chus-
teczki, słodycze, czyli wszystko, co potrzebne jest 
uchodźcom w pierwszych godzinach – wspomina 
Paulina Karp-Kuś. 

W  projekcie, w  ramach którego powstała Ca-
nappka, zostały jeszcze środki do wykorzystania. 
Dlatego ZAZ zdecydował się napisać wniosek do 
WUP o możliwość rozszerzenia zakresu realizowa-
nego projektu o działania doraźnie wspomagające 
obywateli Ukrainy. – Zależało nam na tym, aby na-
sza pomoc była bardziej efektywna i systematycz-
na – tłumaczy Sylwia Brzezowska. 

Po otrzymaniu zgody natychmiast przystą-
piono do pracy. Osoby zatrudnione w  Canappce 

przez 13 dni roboczych przygotowywały posiłki. 
– Pracę rozpoczynaliśmy z  samego rana. Canap-
pka normalnie pracowała, więc wymagało to od 
nas elastyczności. Minimum trzech pracowników 
zajmowało się przygotowaniem kanapek, a jeden 
codziennie dowoził je do punktu w Cieszanowie. 
Tam odbierali je wolontariusze ze Stowarzyszenia 
Folkowisko i  wozili na granicę – wspomina Pau-
lina Karp-Kuś. Wsparcia udzieliła też kawiarnia 
„Cafe Park”, dzięki czemu dodatkowo pieczone 
były muffinki i ciasteczka owsiane. – W sumie na 
granicę zawieziono 6,5 tys. kanapek, tyle samo 
słodkości, poza tym soczki w kartonikach, herbatę 
i cukier. Potrzebne były też kubki plastikowe, więc 
je także dostarczaliśmy – dopowiada menedżer-
ka Canappki. Oprócz trenerów osoby z  niepeł-

nosprawnościami pomagały również przy pako-
waniu i  rozładowywaniu samochodów. – Bardzo 
dużo czasu poświęciłyśmy na to, by znaleźć miej-
sce dostarczania żywności. Chcieliśmy, by nasza 
pomoc trafiała w konkretne miejsce, do konkret-
nych osób, aby nic się nie zmarnowało. I  mamy 
pewność, że tak było – mówi Brzezowska. 

Akcja trwała od 15 marca do końca miesiąca. 
To jeden z  pierwszych przykładów wykorzysta-
nia środków z  unijnego projektu na organizację 
wymiernego wsparcia udzielonego gościom zza 
wschodniej granicy.

Barbara Kozłowska
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SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 
FUNDUSZY EUROPEJSKICH

www.rpo.podkarpackie.pl

ul. Sienkiewicza 86
39-400 TARNOBRZEG
tel.: 798 771 220, 798 771 194
godziny pracy:
pon. 7:30-18:00 
wt. – pt. 7:30-15:30
e-mail: zapytaj@podkarpackie.pl

ul. Kościuszki 7
39-300 MIELEC
tel.: 798 771 414, 798 771 650
godziny pracy:
pon. 7:30-18:00 
wt. – pt. 7:30-15:30
e-mail: zapytaj@podkarpackie.pl

ul. Staszica 20
38-400 KROSNO
tel.: 798 771 192, 798 771 620
godziny pracy:
pon. 7:30-18:00 
wt. – pt. 7:30-15:30
e-mail: zapytaj@podkarpackie.pl

ul. Kościuszki 2
37-700 PRZEMYŚL
tel.: 798 771 080, 798 771 524
godziny pracy:
pon. 7:30-18:00 
wt. – pt. 7:30-15:30
e-mail: zapytaj@podkarpackie.pl

Rynek 18
38-500 SANOK
tel.: 798 771 215, 798 771 640
godziny pracy:
pon. 7:30-18:00 
wt. – pt. 7:30-15:30
e-mail: zapytaj@podkarpackie.pl

GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
al. Ł. Cieplińskiego 4 • 35-010 RZESZÓW
godziny pracy: pon. 7:30-18:00, wt. – pt. 7:30-15:30
tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82
e-mail: zapytaj@podkarpackie.pl 

Fundusze Europejskie  
dla Podkarpacia

Fundusze Europejskie  
dla Podkarpacia

Fundusze Europejskie  
dla Podkarpacia

Dokąd po 
informacje

https://www.instagram.com/explore/tags/funduszeeuropejskiedlapodkarpacia/
https://www.instagram.com/explore/tags/funduszeeuropejskiedlapodkarpacia/
https://www.youtube.com/channel/UCTh2AcSzr5LKaB6i9tJEf9g
https://www.youtube.com/channel/UCTh2AcSzr5LKaB6i9tJEf9g
https://www.facebook.com/funduszeeuropejskiedlapodkarpacia
https://www.facebook.com/funduszeeuropejskiedlapodkarpacia

