PARAFIALNE STOWARZYSZENIE ROZWOJU „WIARA” W TRYŃCZY
Parafialne Stowarzyszenie Rozwoju „Wiara”jest organizacją społeczną,z siedzibą znajdującą się w
Tryńczy,działającą aktywnie od 2010roku.Stowarzyszenie skupia osoby cechujące się troską
o dobro ogółu, a jej funkcjonowanie oparte jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Głównym celem Stowarzyszenia jest wychowanie uczestników w duchu wartości narodowych
i katolickich oraz wykształcenie w nich pełni poczucia obowiązków społecznych, ponadto:
a) Propagowanie wychowania dzieci i młodzieży w duchu chrześcijańskich zasad moralnoetycznych.
b) Upowszechnianie społecznej nauki kościoła katolickiego.
c) Promowanie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej, wyrównywanie szans edukacyjnych.
d) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
e) Wspieranie rozwoju i dostępności kultury.
f) Działania na rzecz aktywizacji zawodowej, łagodzenia skutków bezrobocia.
g) Promocja i organizacja wolontariatu
h) Tworzenie i promocja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób
niepełnosprawnych), a także tworzenie programów dla osób starszych i samotnych.
i) Organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z
rodzin wieloproblemowych.
j) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości, promocja
zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób
zagrożonych jej utratą.
k) Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom
społecznym.
l) Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Czynny udział w życiu Parafii, przy współpracy z duchowieństwem.
b) Realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i krajowych w
zakresie celu działalności statutowej.
c) Opracowywanie programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji
materialnej, życiowej.
d) Organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z
rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej.
e) Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i wyjazdów studyjnych.
f) Organizowanie warsztatów, szkoleń, imprez, koncertów mających na celu promocję
działalności statutowej Stowarzyszenia.
g) Wymianę i edukację kulturalną.
h) Współpracę międzyregionalną i międzynarodową.
i) Realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i krajów w zakresie
celu działalności statutowej.
j) Współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi.
k) Współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi.
l) Zakup nieruchomości oraz sprzętu.

Stowarzyszenie współpracuje między innymi z: organizacjami chrześcijańskimi, patriotycznymi i
kombatanckimi, samorządem terytorialnym i administracją publiczną.
Parafialne Stowarzyszenie Rozwoju „Wiara” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Tryńczy,inicjuje przede wszystkim:




Pomoc żywnościową w ramachProgramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,
pozyskiwaną z Banku Żywności w Rzeszowie.Pomoc w postaci paczki żywnościowej jest
przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej
potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,spełniających
kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz których dochód nie przekracza
200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.
Warsztaty kulinarno – dietetyczne, jako działanie towarzyszące w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.Podczas zajęć uczestnicy zgłębiają zasady
zdrowego odżywiania, zdobywająpraktykę w zakresie prawidłowego oraz umiejętnego
przygotowywania potraw.

Dodatkowo w ramach Stowarzyszenia na przestrzeni lat prowadzone były różnego rodzaju programy,
m.in.:




„Nie jesteś sam!”– program wsparcia dla członków rodzin z problemem alkoholowym,
prowadzone w punkcie konsultacyjnym, dyżury specjalistów pozwoliły na udzielenie
wsparcia potrzebującym,w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych, uzależnień
i przeciwdziałania przemocy, niesiono pomoc oraz poradyterapeutyczne, socjalne
i profilaktyczne. Profesjonaliści motywowali ludzi do podjęcia leczenia odwykowego oraz
udzielali informacji o działających placówkach wsparcia. W ramach projektu działał telefon
zaufania, który był obsługiwany przez psychologa, osoby korzystające z tej formy wsparcia
posiadały status anonimowy. W ramach projektu, wsparcia udzielali: terapeuta ds. uzależnień,
pracownik socjalny, pedagog, psycholog, prawnik oraz policjant.
Klub seniora „Młodzi Duchem”,uczestnicymieli możliwość czynnego udział w różnego
rodzaju zajęciach, np. gimnastycznych, wokalnych, warsztatach dietetyczno–kulinarnych,
decoupage oraz w wyjazdach do kina. Osoby podczas warsztatów mogły poznać swoje
umiejętności oraz poszerzyć zdobytą wiedzę, był to również czas na integrację starszych ludzi,
możliwości obcowania z nowoczesną kulturą, zapoznawania się z zasadami zdrowego
odżywiania oraz ogólną poprawą stanu zdrowia.

Funkcję Prezesa Parafialnego Stowarzyszenia Rozwoju „Wiara” w Tryńczy pełni Stanisław Gliniak.

