SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ,
REHABILITACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2018 ROK W JAWORZNIE
Program przyjęty Uchwałą Nr XXX/429/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie
przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Jaworznie na lata 2017 – 2020,
zaktualizowany Uchwałą Nr XLV/626/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie dnia 27 września 2018 roku.
Kierunek 1: Działania profilaktyczne, wspierające i wczesna interwencja – system pomocy rodzinom osób
niepełnosprawnych
Lp. DZIAŁANIE

SPOSÓB
REALIZACJI

REALIZATORZY

WSKAŹNIKI REALIZACJI

1.

1. Organizacja
spotkań
i konferencji
dotyczących
niepełnosprawności.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, Pełnomocnik
Prezydenta Miasta ds. Osób
Niepełnosprawnych, Wydział
Zdrowia i Spraw Społecznych,
Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
w Jaworznie, Powiatowy
Urząd Pracy, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych,
Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna, Przedszkole
Miejskie nr 12 Integracyjne,
Dom Pomocy Społecznej,
Zespół Lecznictwa Otwartego
Sp. z o. o. w Jaworznie.

Zorganizowano 7 konferencji tematycznych:
„Jesienny Festiwal Kobiecości”, „Miejska
Konferencja Naukowo – Szkoleniowa
Wielozmysłowe poznawanie świata”,
„Rodzina w procesie przeżywania straty – jak
wspomóc rodzinę w obliczu przeżywania
niepełnosprawności, diagnozy FAS,
trudności emocjonalnych i zachowania”,
„Dziecko w Rodzinie Zastępczej”,
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa
w obszarze pomocy społecznej” ,
„Jak pozyskać środki finansowe PFRON”,
„Współpraca międzyinstytucjonalna
w obszarze profilaktyki i wsparcia lokalnego
na przykładzie Jaworzna oraz innych miast
województwa śląskiego – dobre praktyki
i rozwiązania”; „Dzień Osób
z Niepełnosprawnością”.
Strona internetowa w przebudowie.

Wzmacnianie
świadomości
społecznej na temat
niepełnosprawności.

2. Aktualizacja
informatora dla osób
niepełnosprawnych
na stronie
internetowej.
3. Forum organizacji
pozarządowych.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, Pełnomocnik
Prezydenta Miasta ds. Osób
Niepełnosprawnych.
Urząd Miejski

2.

Promocja osób
1. Organizacja Dni Pełnomocnik Prezydenta
niepełnosprawnych. Godności Osób
Miasta ds. Osób
Niepełnosprawnych. Niepełnosprawnych,
Przedszkole Miejskie nr 12
Integracyjne, Przedszkole
Miejskie nr 24 z Oddziałami
Integracyjnymi i Oddziałami
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Zorganizowano: 1 Forum Organizacji
Pozarządowych – 52 uczestników,
oraz 1 spotkanie tematyczne – 38
uczestników.
500 – 600 uczestników, ok. 25 organizacji
pozarządowych i innych instytucji,
Dni Godności Osób Niepełnosprawnych:
15.05.2018 r. Rynek Główny: otwarcie
obchodów XVIII Dni Godności Osób
Niepełnosprawnych, symboliczne
przekazanie „Klucza” do Miasta, atrakcje

Specjalnymi.

towarzyszące spotkaniu środowisk osób
niepełnosprawnych: integracyjne zabawy

przy muzyce, pokaz tańca
towarzyskiego, baniek mydlanych,
warsztaty rysowania węglem, zabawy przy
muzyce, fotobudka i inne.
16 maja 2018 r. Młodzieżowy Dom

2. Organizacja
pikników
integracyjnych,
spotkań
tematycznych
i okolicznościowych.

Urząd Miejski w Jaworznie,
Pełnomocnik Prezydenta
Miasta ds. Osób
Niepełnosprawnych, Miejskie
Centrum Kultury
i Sportu, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, PSONI
Środowiskowy Dom
Samopomocy, PSONI
Warsztat Terapii Zajęciowej,
Polski Związek Niewidomych,
Stowarzyszenie „Nasza
Przystań”, Fundacja „Jesień
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Kultury w Jaworznie – wychowawcy,
nauczyciele i terapeuci odegrali główne
role w spektaklu pt. „Zamieszanie
w krainie bajek”. Zostały również rozdane
upominki dla placówek uczestniczących
w Dniach Godności Osób
Niepełnosprawnych i przeglądzie prac
artystycznych ”Bajkowe postacie
w trójwymiarze”.
17 maja 2018 r. Szkoła Podstawowa
nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi –
odbyła się Miejska Konferencja naukowo
– szkoleniowa: „Wielozmysłowe
poznawanie świata”, połączona
z panelem dyskusyjnym przy udziale
wielu specjalistów. Jej adresatem byli
przede wszystkim rodzice i wychowawcy
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
18 maja 2018 r. Hala Sportowa – odbyła
się VII Paraolimpiada „Trudny czy łatwy
sport Niepełnosprawnego...”. Zaproszeni
sportowcy z niepełnosprawnością
podzielili się swoim przeżyciami i
doświadczeniami, opowiadając o swojej
drodze do sukcesu.
Ponadto w terminie od 10 do 25 maja
2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Galerii Ex Libris można było obejrzeć
prace
artystyczne
osób
niepełnosprawnych w ramach przeglądu:
”Bajkowe postacie w trójwymiarze”.
Zainicjowano:
- różnorakie przedsięwzięcia: np. pikniki
rodzinne, pikniki integracyjne, spotkania
świąteczne, Wigilie, Jasełka, zabawy
karnawałowe, andrzejkowe, sylwestrowe,
Mikołajki, Walentynki, biesiady muzyczne,
spotkania z różnymi gośćmi itp.
- Święto Rodziny.
- Tydzień Seniora.
- różne wycieczki (jednodniowe
i kilkudniowe), w tym tematyczne,
krajoznawcze, rekreacyjne.
- Światowe Dni Ubogich.

na Letniej”, Polski Związek
Niewidomych, Stowarzyszenie
Hospicjum „Homo – Homini”
im. Św. Brata Alberta,
Wspólnota „Betlejem”,
Fundacja „Mój Czas dla
Seniora im. Wandy i Józefa”,
Zrzeszenie Amazonek, Dom
Pomocy Społecznej, SP ZOZ
Zakład Pielęgnacyjno –
3. Promocja
Opiekuńczy
działalności osób
Pełnomocnik Prezydenta
niepełnosprawnych Miasta ds. Osób
w zakresie kultury, Niepełnosprawnych, Miejskie
sztuki poprzez
Centrum Kultury i Sportu,
uczestnictwo
Miejska Biblioteka Publiczna,
w wernisażach,
Teatr Sztuk, Muzeum Miasta
wystawach
Jaworzna, Młodzieżowy Dom
artystycznych,
Kultury, PSONI Środowiskowy
warsztatach,
Dom Samopomocy, PSONI
imprezach
Warsztat Terapii Zajęciowej,
i spotkaniach
Stowarzyszenie "Nasza
kulturalnych.
Przystań", Fundacja „Jesień
na Letniej”, Stowarzyszenie
Hospicjum „Homo – Homini”
im. Św. Brata Alberta,
Wspólnota „Betlejem”, Dom
Pomocy Społecznej.

Zrealizowano inicjatywy w zakresie kultury
i sztuki:
- wystawy: „Bajkowe postacie w
trójwymiarze”, Magia Kolorów: „Rok
Jubileuszu 100 – lecia odzyskania
Niepodległości przez Polskę”, „Jan Paweł II
postać niezapomniana”
- uczestnictwo w wernisażach, kiermaszach
(również poza Jaworznem)
- udział w koncertach muzycznych,
- udział w warsztatach teatralnych:
„Kulturalny autyzm” (grupa dzieci
z niepełnosprawnością), „Pięć Twarzy
Krzysia” (grupa dorosłych osób
z niepełnosprawnością), „Otwarta kultura” –
zajęcia integracyjne dla niepełnosprawnych
dzieci,
- wyjazdy do kin, teatrów, obiektów kultury,
- zajęcia edukacyjno-terapeutyczne: „Kraina
Łagodności”, „Rozbawione książki”, „Wizyta
z książką”, „Książka do domu”,
- warsztaty ceramiczne.

3.

Wzmacnianie
aktywizacji osób
niepełnosprawnych
w obszarze
rekreacyjnym,
sportowym
i turystycznym.

1. Organizacja
Urząd Miejski w Jaworznie,
zawodów, turniejów Miejski Ośrodek Pomocy
i imprez sportowych. Społecznej, Miejskie Centrum
Kultury i Sportu, Dom Pomocy
Społecznej, Stowarzyszenie
Hospicjum Homo – Homini im.
Św. Brata Alberta, PSONI
Środowiskowy Dom
Samopomocy, PSONI
Warsztat Terapii Zajęciowej,
Stowarzyszenie „Nasza
Przystań”, Polski Związek
Niewidomych, Zrzeszenie
Amazonek „Szansa”,
Fundacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Ratownik
Górniczy”, Fundacja „Jesień
na Letniej”, Stowarzyszenie
Rodzin na Rzecz Dzieci
Sprawnych Inaczej.

Realizowano inicjatywy w obszarze sportu,
rekreacji i turystyki np: I Jaworznicka
Olimpiada Sportowa dla dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej Ruchowo,
VII Paraolimpiada „Trudny czy łatwy sport
Niepełnosprawnego”, turnieje sportowe
w dziedzinie: bocci, szermierki, zawody
wędkarskie. organizacja wycieczek
integracyjnych, krajoznawczych,
tematycznych.

4.

Wczesna
interwencja,

1. Rozpoznanie,
właściwa diagnoza

Podjęto różne rodzaje działań np:
- wydawanie orzeczeń potwierdzających

Urząd Miejski w Jaworznie,
Miejski Ośrodek Pomocy
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wsparcie osób
niepełnosprawnych
i ich rodzin.

i kompleksowe
wsparcie w różnych
sferach życia osób
niepełnosprawnych
i ich rodzin.

Społecznej, Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna, Miejski Zespół
ds Orzekania
o Niepełnosprawności,
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej, Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Szpital
Wielospecjalistyczny
w Jaworznie, Polskie
Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło
w Jaworznie, NZOZ Zespół
Lecznictwa Otwartego
Sp. z o. o. w Jaworznie,
Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Jaworznie.

2. Doradztwo
prawne i pomoc
psychologiczna dla
osób
niepełnosprawnych
i ich rodzin.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, Pełnomocnik
Prezydenta Miasta ds. Osób
Niepełnosprawnych, Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna, Miejski Zespół
ds. Orzekania o
Niepełnosprawności, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych,
Punkty Pomocy Prawnej.
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niepełnosprawność (821 orzeczeń), stopień
niepełnosprawności (2336 orzeczeń),
potrzebę kształcenia specjalnego (216
orzeczeń), potrzebę zajęć rewalidacyjno
wychowawczych (4 orzeczenia), potrzebę
nauczania indywidualnego (89 orzeczeń),
potrzebę rocznego indywidualnego
przygotowania przedszkolnego
(2 orzeczenia),
- wydawanie opinii o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju (117 opinii),
- realizacja zadań w ramach Wiodącego
Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno –
Opiekuńczego,
- terapie dla rodzin,
- konsultacje indywidualne,
- realizacja świadczeń wynikających
z ustawy o pomocy społecznej i innych
ustaw, - wsparcie ze środków PFRON:
aktywizacja społeczna i program Aktywny
Samorząd,
- Procedura Oceny Geriatrycznej Pacjenta,
- realizacja projektu: „Poprawa ergonomii
pracy i szkolenia profilaktyczne dla
pracowników Szpitala.
Wielospecjalistycznego w Jaworznie
zagrożonych chorobami układu ruchu”
- realizacja programu: Asystent Osoby
Niepełnosprawnej,
- zawarcie porozumienia o wzajemnej
współpracy międzyinstytucjonalnej,
- realizacja programu profilaktycznego:
„Razem ku dobru”,
- przystąpiono do realizacji projektu: „Śląskie
bez barier”.
Informacje o ulgach i uprawnieniach osób
niepełnosprawnych udzielane są na bieżąco.

Kierunek 2: Równe szanse edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Lp. DZIAŁANIE

SPOSÓB
REALIZACJI

1.

1. Monitorowanie
Urząd Miejski, placówki oświatowe.
potrzeb w zakresie
kształcenia osób
niepełnosprawnych.

Orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego
posiadało 460 dzieci
i młodzieży.

2. Diagnoza
możliwości
edukacyjnych
placówek
oświatowych.

Urząd Miejski, placówki oświatowe.

46 placówek: wszystkie
miejskie przedszkola
i szkoły, w tym zespoły
szkół.

3. Przygotowanie
oferty edukacyjnej.

Urząd Miejski, Przedszkole Miejskie nr 12
Integracyjne, Przedszkole Miejskie nr 14
z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkole
Miejskie nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi
i Specjalnymi, Szkoła Podstawowa nr 2
w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Szkoła
Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi,
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami
Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 23
w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym,
III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół
Ogólnokształcących, Zespół Szkół
Zawodowych nr 7 w Specjalnym Ośrodku
Wychowawczym, Szkoła Przysposabiająca do
Pracy dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym
i znacznym oraz niepełnosprawnościami
sprzężonymi.

10 ofert edukacyjnych
skierowanych do dzieci
i młodzieży
niepełnosprawnej.

1. Prowadzenie
wczesnego
wspomagania
rozwoju dzieci.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
Przedszkole Miejskie nr 12 Integracyjne,
Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów
„100 Bajek”, Niepubliczne Przedszkole
Wielospecjalistyczne „Mali Zdobywcy”.

Objęto 152 dzieci
wczesnym
wspomaganiem rozwoju
(również w ramach
Wiodącego Ośrodka
KoordynacyjnoRehabilitacyjno –
Opiekuńczego)
4 placówki prowadziły
wczesne wspomaganie
rozwoju.

2. Organizowanie
szkoleń dla kadry
pedagogicznej.

Placówki oświatowe, Poradnia Psychologiczno Zrealizowano ok. 200
– Pedagogiczna, Pełnomocnik Prezydenta
szkoleń, warsztatów,
Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych.
seminariów
wewnętrznych
i zewnętrznych dla ok.
1 500 uczestników.

2.

Tworzenie
odpowiednich
warunków
edukacyjnych
dzieci i młodzieży.

Podnoszenie
jakości edukacji.

REALIZATORZY
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WSKAŹNIK
REALIZACJI

3.

Wspieranie
i motywowanie
osób
niepełnosprawnych
do podnoszenia
poziomu
wykształcenia.

3. Organizowanie
pomocy
specjalistycznej.

Placówki oświatowe, Poradnia Psychologiczno Udzielana była pomoc
– Pedagogiczna.
przez specjalistów 14
różnych profesji:
logopeda,
neurologopeda,
psycholog,
surdopedagog,
oligofrenopedagog,
tyflopedagog, pedagog
specjalny, terapeuta
pedagogiczny,
rehabilitant, terapeuta
specjalny, terapeuta
integracji sensorycznej
SI, socjoterapeuta,
nauczyciel rewalidacji
indywidualnej, pedagog
szkolny itp.

4. Przygotowanie
oferty kształcenia
zawodowego.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. Jana Pawła II.

W zakresie kształcenia
zawodowego
realizowano 2 oferty:
kucharz, monter robót
wykończeniowych
w budownictwie.

5. Doposażanie
placówek
w pomoce, sprzęt
specjalistyczny.

Przedszkole Miejskie nr 12 Integracyjne,
Przedszkole Miejskie nr 14 z Oddziałami
Integracyjnymi, Przedszkole Miejskie nr 24
z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi,
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi, Zespół szkół
Ogólnokształcących, Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy, Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna.

Placówki edukacyjne
doposażane są na
bieżąco w pomoce
dydaktyczne.

1. Propagowanie
oferty i możliwości
kształcenia
wyższego dla
młodzieży
niepełnosprawnej.

Placówki oświatowe, Poradnia Psychologiczno Nie prowadzi się
– Pedagogiczna.
ewidencji danych
w tym zakresie.

2. Wsparcie ze
środków PFRON
w ramach
Aktywnego
Samorządu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
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W zakresie pomocy
w uzyskaniu
wykształcenia na
poziomie wyższym
objęto 133 osoby, kwota
wykorzystana na
realizację zadania
ze środków PFRON:
345 210,90 zł

Kierunek 3: Zatrudnienie i rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych – system wzajemnej współpracy:
pracodawca a pracownik
Lp. DZIAŁANIE
1.

SPOSÓB REALIZACJI

Diagnoza rynku
1. Rozpoznanie oczekiwać Powiatowy Urząd Pracy.
pracy osób
pracodawców.
niepełnosprawnych.
2. Organizacja giełd
i targów pracy.

2.

REALIZATORZY

Aktywizacja
1. Podniesienie poziomu
zawodowa osób
wiedzy osób
niepełnosprawnych. niepełnosprawnych
w zakresie aktywizacji
zawodowej.

Powiatowy Urząd Pracy,
pracodawcy.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, Pełnomocnik
Prezydenta Miasta ds. Osób
Niepełnosprawnych,
Powiatowy Urząd Pracy,
Zakład Ubezpieczeń
Społecznych.

2. Usługi poradnictwa
zawodowego i
pośrednictwa pracy.

Powiatowy Urząd Pracy

3. Szkolenia zawodowe,
staże, prace
interwencyjne.

Powiatowy Urząd Pracy

4. Dotacje na rozpoczęcie Urząd Pracy
działalności gospodarczej.
5. Wyposażenie stanowisk Powiatowy Urząd Pracy
pracy.

3.

Udział pracodawców 1. Nawiązanie współpracy Powiatowy Urząd Pracy
w rynku pracy osób z pracodawcami.
niepełnosprawnych,
upowszechnianie
informacji
w zakresie ich
uprawnień.
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WSKAŹNIKI REALIZACJI
Przesłano 70 kwestionariuszy
do pracodawców, 23
pracodawców
wystosowało ofertę pracy.
Zorganizowano 24 giełdy pracy,
Wiosenne, Wakacyjne i Jesienne
Targi Pracy Pracodawców
i Przedsiębiorców.
- promocja projektu: TEKA
ABSOLWENTA,
- odbyły się dwa spotkania
informacyjne z przedstawicielami
PFRON,
- w ramach programu „Aktywny
Samorząd” 31 osób zawarło
umowę w zakresie pomocy
w utrzymaniu aktywności
zawodowej poprzez zapewnienie
opieki dla osoby zależnej, kwota
wykorzystana na realizację
zadania ze środków PFRON:
21 085,67 zł
- bieżąca informacja
w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Poradnictwem zawodowym
objęto 25 osób
z niepełnosprawnością, 86 osób
objętych pośrednictwem pracy
Liczba osób niepełnosprawnych
objętych: stażem: 16,
szkoleniami: 11, pracami
interwencyjnymi: 3, pracami
społecznie użytecznymi: 6,
robotami publicznymi: 4.
Dotacją objęto 3 osoby
niepełnosprawne.
Objęto 19 osób
niepełnosprawnych w ramach
umów o refundację wyposażenia
stanowiska pracy.
Wpłynęło 126 ofert pracy dla
osób niepełnosprawnych od
21 pracodawców.

Kierunek 4: Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
Lp. DZIAŁANIE
1.

SPOSÓB REALIZACJI

REALIZATORZY WSKAŹNIKI REALIZACJI

Podniesienie
1. Dofinansowanie do turnusów
jakości życia osób rehabilitacyjnych ze środków
niepełnosprawnych. PFRON i budżetu Miasta
Jaworzna.

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej.

2. Dofinansowanie likwidacji barier Miejski Ośrodek
architektonicznych,
Pomocy
w komunikowaniu się i środków
Społecznej.
technicznych ze środków PFRON.

8

- dofinansowania do turnusów
rehabilitacyjnych udzielono
213 osobom z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności oraz
93 opiekunom tych osób, kwota
przekazana na dofinansowania
zadania ze środków budżetu Miasta
Jaworzna: 300.000,00 zł, kwota
faktycznie wykorzystana na realizację
zadania: 289 745,00 zł,
- dofinansowania do turnusów
rehabilitacyjnych udzielono
69 dzieciom z orzeczoną
niepełnosprawnością oraz
64 opiekunom tych dzieci, kwota
wykorzystana na realizację zadania
ze środków PFRON: 119 784,00 zł.
- zawarto 22 umowy o dofinansowanie
likwidacji barier architektonicznych,
4 umowy o dofinansowanie likwidacji
barier w komunikowaniu się, 10 umów
o dofinansowanie likwidacji barier
technicznych, kwota wykorzystana
na realizację zadania ze środków
PFRON: 154 077,00 zł,
- w ramach programu Aktywny
Samorząd 4 osoby zawarły umowy
w zakresie pomocy w zakupie i
montażu oprzyrządowania do
posiadanego samochodu, kwota
wykorzystana na realizację zadania
ze środków PFRON: 31 128,10 zł,
- w ramach programu Aktywny
Samorząd 3 osoby zawarły umowy
w zakresie pomocy w uzyskaniu prawa
jazdy KAT B, kwota wykorzystana
na realizację zadania ze środków
PFRON: 4 800,00 zł,
- w ramach programu Aktywny
Samorząd 16 osób zawarło umowy
w zakresie pomocy w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania, kwota
wykorzystana na realizację zadania
ze środków PFRON: 109 040, 29 zł,
- w ramach programu Aktywny
Samorząd 2 osoby zawarły umowy
o dofinansowanie szkoleń w zakresie
obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu elektronicznego

3. Dofinansowanie zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze ze środków PFRON.

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej.

4. Dofinansowanie sportu, kultury,
rekreacji i turystyki ze środków
PFRON.

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej

5. Realizacja zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej zlecanych
fundacjom oraz organizacjom
pozarządowym finansowana ze
środków PFRON.

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
Stowarzyszenie
Rodzin na Rzecz
Dzieci Sprawnych
Inaczej.
Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
Warsztat Terapii
Zajęciowej
PSONI Koło
w Jaworznie,
Wydział Zdrowia
i Spraw
Społecznych.

6. Dofinansowanie kosztów
działania warsztatu terapii
zajęciowej ze środków PFRON.
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i oprogramowania, kwota
wykorzystana na realizację zadania ze
środków PFRON: 4 000, 00 zł,
- w ramach programu Aktywny
Samorząd 3 osoby zawarły umowy
w zakresie pomocy w utrzymaniu
sprawności technicznej posiadanego
wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym, kwota wykorzystana
na realizację zadania ze środków
PFRON: 6 340,00 zł.
- udzielono dofinansowania dla 382
osób, w tym dla 58 dzieci, na zakup:
protez kończyn, sprzętu stomijnego,
wózków inwalidzkich, pieluchomajtek,
pampersów itp., zawarto 6 umów
z osobami fizycznymi na zakup min.
rowerów rehabilitacyjnych, zestawów
komputerowych ze specjalistycznym
oprogramowaniem, kwota
wykorzystana na realizację zadania
ze środków PFRON: 416 995,00 zł,
- w ramach programu Aktywny
Samorząd 2 osoby zawarły umowę
w zakresie pomocy w zakupie protezy
kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne,
kwota wykorzystana na realizację
zadania ze środków PFRON:
39 498,50 zł.
Zawarto 9 umów z podmiotami,
332 osoby zostały objęte
dofinansowaniem, kwota
wykorzystana na realizację zadania
ze środków PFRON: 11 707,00 zł.
Zawarto 1 umowę, 25 osób objętych
zostało dofinansowaniem, kwota
wykorzystana na realizację zadania
ze środków PFRON: 15 000,00 zł.

Udzielono dofinansowania
do działalności jednego
funkcjonującego warsztatu terapii
zajęciowej, w którym realizuje zajęcia
55 uczestników, kwota wykorzystana
na realizację zadania ze środków
PFRON: 912 780,00 zł, a kwota
wykorzystana na realizację zadania
z budżetu Miasta Jaworzna:
101 420,00 zł.

Kierunek 5: Wsparcie instytucjonalne
Lp. DZIAŁANIE

SPOSÓB REALIZACJI REALIZATORZY

WSKAŹNIKI REALIZACJI

1.

1. Zwiększenie
dostępności –
likwidacja barier
funkcjonalnych
i architektonicznych
w przestrzeni
publicznej.

- podjęto działania w zakresie
np. likwidacji barier
architektonicznych (zawarto
22 umowy) i barier technicznych
(zawarto 10 umów) finansowane
ze środków PFRON,
- zaprojektowano i wykonano
4 miejsca parkingowe
dla pojazdów przewożących
osoby niepełnosprawne,
- odtworzono (odmalowano
na niebiesko) 23 miejsca
parkingowe zastrzeżone
dla osób niepełnosprawnych,
- udźwiękowiono sygnalizację
świetlną na trzech
skrzyżowaniach: ul.
Grunwaldzka - ul. 11 Listopada,
ul. Grunwaldzka – ul.
Szczakowska, ul. Wojska
Polskiego – ul. Katowicka,
- usuwano bariery
architektonicznych w ramach
bieżących remontów
w jednostkach i placówkach.
- wszystkie 70 eksploatowanych
pojazdów to autobusy
niskopodłogowe, z których
większość posiada funkcję
tzw. „przyklęku”,
- flota wyposażona jest
w specjalne rampy ułatwiające
wjazd osobom na wózkach
inwalidzkich,
- w pojazdach zainstalowany
jest audiowizualny system
informacji pasażerskiej,
- część autobusów wyposażona
jest sygnalizację oznaczoną
alfabetem Braill’a,
- każdy autobus posiada
odpowiednio wyznaczone
i wyeksponowane miejsca
dla osób
z niepełnosprawnościami, –
kadra zawodowa (kierowcy) na
bieżąco szkoleni są w zakresie
obsługi osób
z niepełnosprawnościami.

Wyrównywanie
szans osób
niepełnosprawnych,
wzmocnienie
i podniesienie
efektywności
funkcjonowania
podmiotów
instytucjonalnych.

Miejski Zarząd Dróg
i Mostów i wszystkie jednostki
i podmioty w zakresie własnej
działalności, urzędy, placówki
edukacyjne, środowiskowy dom
samopomocy.

2. Podnoszenie jakości Przedsiębiorstwo Komunikacji
usług w zakresie
Miejskiej Sp. z o. o. w Jaworznie.
transportu
i komunikacji.
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3. Zwiększanie oferty
w zakresie
mieszkalnictwa,
likwidacji barier, dodatki
mieszkaniowe.

Jaworznickie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Sp. z o. o., Miejski Zarząd
Nieruchomości Komunalnych.

4. Świadczenia
Miejski Ośrodek Pomocy
przewidziane ustawą
Społecznej.
o pomocy społecznej
i odrębnymi przepisami.
5. Likwidacja barier
transportowych.
2.

Jednostki organizacyjne,
organizacje pozarządowe i inne
instytucje i podmioty.

- 35 rodzin uzyskało mieszkanie
w ramach Programu
„Mieszkanie za remont” łącznie
w I i II turze,
- dla 7 rodzin wydano
skierowanie do zawarcia umowy
o przydział lokalu docelowego,
- dla 1 osoby wydano
skierowanie do zawarcia umowy
o przydział lokalu socjalnego,
- 2 rodziny dokonały zamiany
lokalu mieszkalnego,
- 1 nowy lokal oddano do użytku
(zgodnie ze złożonym w TBS
wnioskiem).
Opisano w sprawozdaniu
z działalności MOPS za 2018 r.

Nie wnioskowano do PFRON
o środki finansowe na realizację
zadania.

Powstawanie
i działalność
instytucji
zapewniających
całodobowe
utrzymanie.

1. Zapewnienie miejsc Miejski Ośrodek Pomocy
pobytowych w domach Społecznej, Dom Pomocy
pomocy społecznej.
Społecznej.

108 osób objęto pobytem,
38 osób skierowano na pobyt
w DPS.

2. Zapewnienie miejsc
pobytowych
w zakładzie
opiekuńczym.

Zakład dysponuje 56 łóżkami,
na pobyt przyjęto 70 osób
(w tym 50 kobiet, 20
mężczyzn).

3.

Tworzenie
alternatywnych form
opieki dla placówek
opieki całodobowej.

1. Tworzenie mieszkań Miejski Ośrodek Pomocy
chronionych dla osób z Społecznej, organizacje
niepełnosprawnością
pozarządowe (na zlecenie miasta).
intelektualną.

Nie utworzono mieszkań
chronionych dla osób
z niepełnosprawnością
intelektualną w 2018 r.

4.

Prowadzenie
placówek wsparcia
dziennego.

1. Utworzenie
dziennego domu
pomocy dla osób
z niepełnosprawnością
intelektualną.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, Polskie
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Jaworznie.

Nie utworzono dziennego domu
pomocy dla osób
z niepełnosprawnością
intelektualną w 2018 r.

5.

Profilaktyka
zdrowotna,
kompleksowy
system opieki
zdrowotnej.

1. Podejmowanie
działań w obszarze
medycznym: większa
dostępność do opieki
medycznej,
specjalistycznej.

Samodzielny Publiczny Zakład
W obszarze usług medycznych
Opieki Zdrowotnej Szpital
funkcjonowało 13 placówek
Wielospecjalistyczny,
medycznych.
Przedsiębiorstwo Świadczeń
Zdrowotnych i Promocji Zdrowia
Elvita – Jaworzno III, Zespół
Lecznictwa Otwartego Sp. z o. o.,
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Soteria”, Podmiot
Leczniczy Żabińscy Spółka Jawna
Centrum Medycyny Rodzinnej
„Medicus”, Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Centrum

Zakład Pielęgnacyjno –
Opiekuńczy.
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2. Dostępność usług
opiekuńczych
i pielęgnacyjnych.
6.

Wsparcie osób
z zaburzeniami
psychicznymi.

Promocji Zdrowia – Ośrodek
Medyczny, „Glamed” E. Głąbik J.
Głąbik Spółka Jawna, Ośrodek
Wczesnej Interwencji, Hospicjum
Homo – Homini im. Św. Brata
Alberta, Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład
Pielęgnacyjno – Opiekuńczy,
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Ośrodek
Rehabilitacyjno – Wychowawczy
dla Dzieci Niepełnosprawnych,
„Salus” S. C. Rehabilitacja
i Kosmetologia, Pro – Familia –
Med Agata Smoliło, Ryszard
Maciejowski, MarMedicam
Centrum Medyczne Sp. z o. o. Sp.
K.
Miejski Ośrodek Pomocy
138 osób objęto usługami
Społecznej.
opiekuńczymi.

1. Diagnoza problemu Miejski Zespół do Spraw Orzekania
zdrowia psychicznego o Niepełnosprawności.
wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych.

Łącznie wydano 204 orzeczenia
o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności z uwagi
na dysfunkcje psychiczne,
w tym dla 21 dzieci i 183 osoby
dorosłych (83 osoby zaliczono
do stopnia znacznego
a 100 osób zakwalifikowano
do umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności).

2. Dostępność opieki
medycznej w zakresie
psychiatrii dla dzieci.

Podmioty i placówki lecznicze.

Brak placówek dostępnych
w zakresie kontraktowanej
przez NFZ psychiatrii dziecięcej.

3. Wsparcie
psychologiczno –
terapeutyczne dla
dzieci, młodzieży
i dorosłych.

Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna, Ośrodek
Rehabilitacyjno – Wychowawczy
dla Dzieci Niepełnosprawnych,
PSONI Środowiskowy Dom
Samopomocy, PSONI Ośrodek
Wczesnej Interwencji, Ośrodek
Interwencji Kryzysowej, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej,
placówki edukacyjne.

7 placówek realizowało zadania
w tym zakresie.
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Kierunek 6: Działalność sektora NGO – kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób
niepełnosprawnych
Lp. DZIAŁANIE
1.

SPOSÓB
REALIZACJI

1. Aktywizacja
1. Współpraca
organizacji
z organizacjami
pozarządowych. pozarządowymi
działającymi
na rzecz osób
niepełnosprawnych.

2. Inicjowanie
szkoleń dla
organizacji
pozarządowych,
pomoc w pisaniu
wniosków
i projektów.

REALIZATORZY

WSKAŹNIKI REALIZACJI

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej,
Pełnomocnik
Prezydenta Miasta
ds. Osób
Niepełnosprawnych,
Urząd Miejski,
organizacje
pozarządowe.

W obszarze życia społecznego funkcjonowało
17 organizacji pozarządowych działających na rzecz
osób niepełnosprawnych: Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Dobroczynne, Zrzeszenie Amazonek
„Szansa”, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło
w Jaworznie, Fundacja „Jesień na Letniej”, Fundacja
„Mój Czas dla Seniora im. Wandy i Józefa”,
Stowarzyszenie „Nasza Przystań”, Polski Związek
Niewidomych, Fundacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy”,
Stowarzyszenie „REDA”, Stowarzyszenie „Betlejem”,
Stowarzyszenie Rodzin na Rzecz Dzieci Sprawnych
Inaczej, Stowarzyszenie Hospicjum Homo – Homini
im. Św. Brata Alberta, Stowarzyszenie Emerytów,
Rencistów i Inwalidów WIGOR, Jaworznicki
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Ośrodek
Wspierania Inicjatyw Społecznych, Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Jaworznie, które prowadzi: Warsztat Terapii
Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz
Ośrodek Wczesnej Interwencji.
- zrealizowano 2 szkolenia: w zakresie RODO oraz
udzielania pierwszej pomocy – 52 uczestników,
- zawarto 88 umów z organizacjami pozarządowymi
na realizację zadań publicznych.

Urząd Miejski,
organizacje
pozarządowe.

Jaworzno, luty 2019 r.
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