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Kierunek  działania 1 : Wzmacnianie w funkcjonowaniu społecznym osób z niepełnosprawnością.

L. P. DZIAŁANIE SPOSÓB
REALIZACJI

REALIZATORZY WSKAŹNIK REALIZACJI 

1.

Poszerzanie 
świadomości 
społecznej na temat
niepełnosprawności.

1. Organizacja 
spotkań 
dotyczących
tematyki 
niepełnosprawności.

2. Aktualizacja 
informatora dla osób
niepełnosprawnych 
na stronie 
internetowej.

3. Forum organizacji
pozarządowych.

Urząd Miejski

Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej

Organizacje 
pozarządowe

Szkoły 
podstawowe

Przedszkola

Licea 
Ogólnokształcące

Najważniejsze wskaźniki realizacji obejmują : 
-  13  maja  2021  r.  odbyły  się  XX  Dni  Godności  Osób
Niepełnosprawnych w MDK,  w ramach których  zorganizowano
konferencję pt:  „Ograniczenia są głównie w głowach”  – wizyta
specjalnego gościa Jana Meli, polskiego podróżnika i działacza
społecznego,  który  jako  nastolatek  uległ  wypadkowi
i stał się osobą niepełnosprawną.
-  17.09.2021  r.  został  zorganizowany  piknik  w  Przedszkolu
Miejskim  nr  14  przez  instruktorów  MCKiS  z  okazji  XX  Dni
Godności Osób Niepełnosprawnych.
-  16.11.2021  r.  w  Przedszkolu  Miejskim  nr  14  zorganizowano
„Dzień  Tolerancji”  uczący  szacunku,  akceptacji  i  uznania
bogactwa różnorodności kultur.
- Zorganizowano „Światowy Dzień Świadomości Autyzmu”, który
obejmował  uroczystą  akademię  przygotowaną  przez  grupę
integracyjną  Przedszkola  Miejskiego  nr  14  oraz  przemarsz
ulicami os. Stałego przeciwko dyskryminacji i wykluczeniu osób
w spektrum autyzmu. 
- W placówkach oświatowych zorganizowano zawody sportowe
z  okazji  Dnia  Dziecka,  w  tym  dla  dzieci  i  młodzieży
z niepełnosprawnościami.
-  W  szkołach  podstawowych  realizowano  działania
wychowawcze na temat niepełnosprawności. Szkoły prowadziły
lekcje wychowawcze, w ramach których odbywały się pogadanki,
rozmowy,  dyskusje,  odgrywanie  scenek  rodzajowych,  itp.
dotyczące  komunikowania  się  oraz  umiejętności  słuchania
innych,  opanowania  negatywnych  emocji,  rozumienia  siebie
i innych, budowania poczucia własnej wartości i  podejmowania
decyzji.  Poruszane  tematy  miały  za  zadanie  kształtowanie
postaw tolerancji i uwrażliwienia na odmienność.
-  W  placówkach  oświatowych  na  lekcjach  wychowawczych
kształtowane  były  prawidłowe  postawy  uczniów  wobec  osób
niepełnosprawnych, akceptowania ich odmienności, umiejętności
wspierania osób niepełnosprawnych oraz ich bliskich.
-  W  szkołach  zorganizowano  lekcje  edukacji  polonistycznej,
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języka  polskiego  i  wychowania  do  życia  w  rodzinie,  które
poświęcone  były  problemom  ludzi  chorych  oraz
niepełnosprawnych. 
- W placówkach oświatowych zorganizowano „Międzynarodowy
Dzień  Osób  z  Niepełnosprawnościami”.  Akcje  edukacyjną  dla
społeczności  realizowano  poprzez:  gazetki  ścienne,  prelekcje
pedagoga  szkolnego,  spotkania  uczniów  z  osobami
z niepełnosprawnościami, włączanie się w kampanie społeczne,
konkursy  oraz  upowszechnianie  materiałów  edukacyjnych
przybliżających idee tolerancji, otwartości i  szacunku.
-  dostępny  jest  informator  dla  osób  z  niepełnosprawnościami
https://mops.jaworzno.pl/orzekanie-o-niepelnosprawnosci.html
na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2.

Aktywizacja 
społeczności lokalnej,
w tym sektora 
pozarządowego na 
rzecz osób 
z 
niepełnosprawnościami.

1. Współpraca na 
rzecz
osób 
niepełnosprawnych.

2. Organizacja 
szkoleń dla
organizacji 
pozarządowych,
wsparcie w pisaniu
wniosków
i projektów.

Urząd Miejski

Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej

Organizacje 
Pozarządowe

Placówki 
oświatowe

-  Współdziałano  z  instytucjami,  organizacjami  pozarządowymi,
np. z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik
Górniczy”, Hospicjum, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną w Jaworznie.
-  Zorganizowano  indywidualne  konsultacje  dla  rodziców  ze
specjalistami pracującym w przedszkolach.
-  Zorganizowano  spotkania  rodziców  z  zespołem  specjalistów
dokonujących  wielospecjalistycznej  oceny  poziomu
funkcjonowania  ucznia  (dziecka)  WOPFU  oraz  konstruowaniu
IPET  dla  dzieci  posiadających  orzeczenie  o  kształceniu
specjalnym.
-  Wydawano  skierowania  dla  rodziców  i  dzieci  do  Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej  w Jaworznie celem diagnozy
mającej na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci.
- Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Jaworznie zrealizowało w 2021 roku projekt
pn.: „Świadczenie usług asystencji osobistej”. W projekcie wzięło
udział  46  niepełnosprawnych mieszkańców:  35  z orzeczeniem
o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności,  11  z  orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Usługi świadczyło
dziewięcioro  doświadczonych  asystentów.  Na  rzecz
beneficjentów  projektu  zrealizowano  4015  godzin  wsparcia.
Wsparcie  obejmowało:  pomoc  i  towarzyszenie  Osobom
z Niepełnosprawnością w drodze do i z placówki zdrowia (wizyta
u  lekarza,  badania,  rehabilitacja),  pomoc  i  towarzyszenie
Osobom  z  Niepełnosprawnością  w  drodze  do  i  z  placówki
handlowej  (zakupy),  pomoc  i  towarzyszenie  Osobom
z  Niepełnosprawnością  w  drodze  do  i  z  urzędu  (załatwianie
sprawy  urzędowej,  pomoc  i  towarzyszenie  Osobom
z  Niepełnosprawnością  w  czynnościach  dnia  codziennego
(pomoc w miejscu zamieszkania Osoby z Niepełnosprawnością).
- Ośrodek Wpierania Inicjatyw Społecznych zrealizował w 2021 r.
zadanie pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”.
Wsparciem  objęto   64  osoby  z  niepełnosprawnością.
Zrealizowano w okresie realizacji  zadania 24 238 godzin usług
asystenckich. 
- Stowarzyszenie  „Nasza  Przystań” w  roku  2021  realizowało
wsparcie  na  rzecz  osób  starszych  z   niepełnosprawnościami
w Dziennym Domu Pomocy Społecznej  oraz Dziennym Domu
„Senior WIGOR”. Łącznie wsparciem zostało objętych 69 osób.
Zorganizowano  udział  Seniorów  w  aktywnych  formach
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wypoczynku oraz w imprezach kulturalno – towarzyskich.
-  Miejskie  Centrum  Kultury  i  Sportu na  rzecz  osób
niepełnosprawnych  w  2021  roku  zrealizowało  Dni  Godności
Osób  Niepełnosprawnych.  Przedsięwzięcie  realizowane  było
w  dwunastu  placówkach  oświatowych.  Podczas  wydarzenia
zorganizowano zajęcia rekreacyjno – animacyjne m. in. karaoke,
zabawy  integracyjne,  taneczne.  Wszystkie  atrakcje  zostały
przygotowane  przez  pracowników  MCKIS  i  dopasowane  były
indywidualnie  do  wieku  i  rodzaju  niepełnosprawności
uczestników.
-  W  ramach  realizacji  Programu  Współpracy  Gminy  Miasta
Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2021  rok
ogłoszono  cztery otwarte konkursy ofert, które były skierowane
m. in. do osób z niepełnosprawnościami.
-  Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Jaworznie  realizował
projekt  Opieka  Wytchnieniowa  edycja  2021.  Głównym  celem
Programu  było  wsparcie  członków  rodzin  lub  opiekunów
sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o  niepełnosprawności  oraz  dorosłymi  osobami  ze  znacznym
stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
Wsparciem  objęte  zostały  24  osoby  w  tym  22  dorosłe  oraz
2  dzieci.  Łącznie  zrealizowano  389  godzin  usług  opieki
wytchnieniowej. 
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie kontynuował
realizację  projektu  „Usługi  Opiekuńcze  w  Jaworznie”.  Celem
projektu jest objęcie wsparciem 50 osób powyżej 60 roku życia
w celu zmniejszenia zagrożenia wykluczeniem społecznym tych
osób  i  ich  otoczenia.  Wsparcie  polega  na  udostępnieniu  lub
zwiększeniu  wykorzystania  usług  społecznych  umożliwiających
niezależne życie w środowisku lokalnym poprzez zorganizowanie
usług  opiekuńczych  i  specjalistycznych  usług  opiekuńczych,
obejmujących  pomoc  w  zaspakajaniu  codziennych  potrzeb
życiowych i opiekę higieniczną  w miejscu zamieszkania.  W roku
2021  łącznie  wsparciem zostało  objętych  17  osób,  z  kolei  od
początku realizacji projektu łączna ilość osób, które uczestniczyły
w  projekcie  wynosi  70,  w  tym  w  roku  2019  zostało  objętych
29 osoby, a w roku 2020 : 24 osoby.
-  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Jaworznie  realizuje
wsparcie  w  Klubach  „Senior  +”  przy  ul.  Bocznej  7K  oraz
ul. Matejki 24 D w Jaworznie dla osób nieaktywnych zawodowo
powyżej 60 roku życia. W roku 2021 w Klubie „Senior +” przy
ul.  Matejki  24  D wsparciem zostało  objętych  39  osób,  w  tym
23 z niepełnosprawnościami. W roku 2021 w Klubie „Senior +”
przy ul. Bocznej 7K wsparciem zostało objętych 31 osób w tym
13 z niepełnosprawnościami.
-  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Jaworznie  wspólnie
ze  Stowarzyszeniem  „Nasza  Przystań”  realizuje  wsparcie
w  Dziennym  Domu „Senior  Wigor”,  przy  ul.  Jagiellońskiej  18.
W  roku  2021  wsparciem  zostało  objętych  36  osób,  w  tym
24 z niepełnosprawnościami.
-  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  realizuje  zadania
Koordynatora  ds.  Dostępności,  który  został  powołany
Zarządzeniem Prezydenta miasta Jaworzna z dnia  11.08.2020 r.
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nr  WZ.0050.297.2020.  Zadania  Koordynatora  obejmują  m.  in.
wsparcie  osób  ze  szczególnymi  potrzebami  w  dostępie  do
informacji  o  danym  podmiocie  i  usługach  jakie  świadczy,
tworzenie i wdrażanie planu na rzecz poprawy dostępności danej
instytucji. 
W roku  2021  Koordynator  ds.  dostępności  wspierał  wszystkie
jednostki na terenie miasta zobowiązane do stosowania zapisów
ustawy  z  dnia  19  lipca  2019  r.  o  zapewnianiu  dostępności
osobom  ze  szczególnymi  potrzebami  w  obszarze  aktualizacji
deklaracji  dostępności  oraz  tworzenia  raportów  o  stanie
zapewnienia dostępności. 

3. Integracja społeczna 
osób z
niepełnosprawnościami.

1. Organizacja dni 
godności osób 
niepełnosprawnych

2. Organizacja 
pikników 
integracyjnych, 
spotkań 
tematycznych

3. Internetowy 
Biuletyn 
Informacyjny

4.  Promocja 
działalności osób 
niepełnosprawnych 
w zakresie kultury
i sztuki 
w ramach 
warsztatów, wystaw 
artystycznych, 
imprez 
i spotkań

Urząd Miejski

Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej

Organizacje 
Pozarządowe

Instytucje Kultury

-  Zainicjowano  następujące  przedsięwzięcia:  spotkania
świetlicowe,  spotkania  w  plenerze  (m.  in.  pieczone  ziemniaki,
kiełbaski, ognisko), spotkania integracyjne.
-  Zorganizowano uroczystości:  „Dzień  Białej  Laski”,  „Światowy
Dzień  Świadomości  Autyzmu”,  „Dzień  Tolerancji”,  „Dzień
Kolorowej  Skarpetki”,  wycieczki  (jednodniowe  o  charakterze
tematycznym,  krajoznawczym  i  rekreacyjnym),  spotkania
tematyczne:  Dni  Godności  Osób  Niepełnosprawnych,  Dni
Tolerancji. 
-  Na  stronach  internetowych  jednostek  prowadzone  są
Internetowe  Biuletyny  Informacyjne,  które  spełniają  minimalne
wymagania w zakresie trzech obszarów dostępności, o których
mowa w art. 6 ustawy o z dnia 19 lipca 2019 r.  o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

4. Wzmacnianie 
aktywizacji 
i aktywności osób 
z 
niepełnosprawnościami
w obszarze 
rekreacyjnym, 
turystycznym 
i sportowym.

1. Organizacja 
zawodów, turniejów 
i imprez sportowych

2. Organizacja 
wycieczek 
krajoznawczych

Miejskie  Centrum 
Kultury i Sportu

Organizacje 
pozarządowe

Instytucje Kultury

-  Na  terenie  miasta  organizowano  rozgrywki  sportowe  na
świeżym powietrzu. 
- Realizowano inicjatywy w obszarze sportu, rekreacji i turystyki.
-  Miejskie Centrum Kultury i Sportu zorganizowało zajęcia  Arte
(cykl  zajęć  z  zakresu  edukacji  przez  kulturę  i  sztukę
z  elementami  arteterapii).  Zajęcia  skierowane  były  do  dzieci
i  młodzieży  z  przedszkoli,  szkół  podstawowych  oraz
ponadpodstawowych,  ale  także  do  dzieci  i  dorosłych
o  specjalnych  potrzebach,  będących  pod  opieką  ośrodków
opiekuńczo – wychowawczych.
-  Miejskie  Centrum  Kultury  i  Sportu   zorganizowało  zajęcia
integracyjne  „Niebieskie  Żarówki”  dla  dzieci  z  problemami
autystycznymi.
-  Miejskie  Centrum  Kultury  i  Sportu  współorganizowało  VII
Festiwal  Piosenki  Chrześcijańskiej  „Barka”  ze  Specjalnym
Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II.
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Kierunek 2 : Specjalistyczna edukacja dla  dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami

L. P. DZIAŁANIE SPOSÓB REALIZACJI REALIZATORZY WSKAŹNIK REALIZACJI 

1.

Tworzenie 
odpowiednich 
warunków 
edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży 
z 
niepełnosprawnościami.

1. Monitorowanie 
potrzeb 
z zakresu kształcenia 
osób
z 
niepełnosprawnościami.

2. Diagnoza możliwości
edukacyjnych placówek
oświatowych 
i przygotowanie oferty
edukacyjnej.

Urząd Miejski

Placówki 
Oświatowe

 Szkoły 
Podstawowe,

Przedszkola,

Licea 
Ogólnokształcące

-  Stworzono  odpowiednie  warunki  edukacyjne  dla  uczniów
z  niepełnosprawnościami,  którzy  posiadają  orzeczenie
o  niepełnosprawności.  Szkoły  dostosowały  wymagania
edukacyjne,  zapewniły  specjalistyczną  pomoc  oraz  w  miarę
możliwości  i  indywidualnych  wymagań  warunki,  formy,  bhp
pracy, monitorowały potrzeby uczniów w zakresie kształcenia,
szczególnie poprzez współpracę z rodzicami.
-  Placówki  oświatowe  realizowały  zalecenia  zawarte
w  orzeczeniach  Poradni  Psychologiczno  –  Pedagogicznej,
zajęcia  rewalidacyjne,  zajęcia  korekcyjno  –  kompensacyjne,
zajęcia  logopedyczne,  zajęcia  dydaktyczno  –  wyrównawcze,
zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, zajęcia rozwijające
kompetencje  emocjonalno  –  społeczne,  dostosowywano
wymagania  edukacyjne  z  poszczególnych  przedmiotów  do
potrzeb i możliwości uczniów, zapewniano uczniom z zespołem
Aspergera nauczyciela wspomagającego. 
-  Prezentowano i eksponowano prace i osiągnięcia uczniów na
stronach internetowych szkoły oraz w mediach lokalnych,
-  Prowadzono  poradnictwo  dla  rodziców  dziecka
niepełnosprawnego  –  okresowe  spotkania  z  rodzicami,
omawianie postępów dzieci, kierowanie do ośrodków wsparcia
rehabilitacyjnego i  psychologicznego z rejonu miasta  i  spoza
niego.  Dzielenie  się  wiedzą  na  temat  pracy  z  dzieckiem
niedosłyszącym,  niedowidzącym,  z  zespołem  Aspergera,
niepełnosprawnościami  sprzężonymi  (polecanie  literatury
tematycznej, warsztatów on – line, grup wsparcia).
- w Technikum nr 4 (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4)
umożliwiono naukę uczniom z niepełnosprawnościami (zgodnie
z  wydanym  orzeczeniem  lekarskim  umożliwiającym
kandydatowi  kształcenie)  we  wszystkich  kierunkach
kształcenia.

2.

Podnoszenie 
kwalifikacji kadry 
pedagogicznej 
w obszarze pracy 
z osobami 
z 
niepełnosprawnościami.

1. Szkolenia dla kadry
pedagogicznej.

2. Organizacja 
specjalistycznej 
pomocy.

3. Wyposażenie 
placówek 
w pomoce, sprzęt oraz
specjalistyczne 
narzędzia.

Urząd Miejski

Placówki 
oświatowe

Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna

W wybranych placówkach oświatowych na terenie miasta:
- Zatrudniono dodatkową wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
do pracy z dziećmi / młodzieżą z niepełnosprawnościami.
- Udzielono pomocy przy zakupie sprzętu elektronicznego lub
jego elementów oraz oprogramowania.
-  Wyposażono  sale  w  wyspecjalizowany  sprzęt  Integracji
Sensorycznej w celu usprawnienia narządów ruchu.
-  Doposażono  sale  lekcyjne  w  klimatyzatory  dla  uczniów
z  chorobami  układu  oddechowego  czy  nakładki  na  stoły  dla
uczniów słabo widzących.
- Prowadzono zajęcia rewalidacyjne.
-  Podnoszono  kwalifikacje  w  obszarze  pracy  z  uczniami
z  niepełnosprawnościami,  poprzez:  szkolenia,  samodzielne
studiowanie  literatury,  czasopism  fachowych,  korzystanie
z  platform  edukacyjnych,  korzystanie  ze  specjalistycznej
pomocy  pedagoga  szkolnego,  nauczycieli  –  specjalistów,
systematycznie  powiększanie  wyposażenia  szkoły
w specjalistyczne pomoce edukacyjne.
-  Udzielano pomocy psychologiczno –  pedagogicznej  w  celu
wspierania potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do
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jego  aktywnego  i  pełnego  uczestnictwa  w  życiu  oraz
w  środowisku  społecznym  poprzez  udział  w  zajęciach
specjalistycznych  np.  grupowe  zajęcia  korekcyjno
kompensacyjne,  indywidualne  zajęcia  rewalidacyjne,
indywidualne  zajęcia  logopedyczne,  grupowe  zajęcia
logopedyczne,  porady  i  konsultacje  psychologa,  trening
kompetencji i umiejętności społecznych.
-  Udzielano  pomocy  przez  następujących  specjalistów:
psycholog,  neurologopeda,  logopeda,  oligofrenopedagog,
surdopedagog,  tyflopedagog,  terapeuta  SI,  terapeuta
pedagogiczny,
-  Realizowano  szkolenia  wewnętrzne  Rady  Pedagogicznej
w  ramach  Wspomagania  Nauczycieli,  w  tym  również
samodoskonalenie  kadry  pedagogicznej  poprzez  udział
w  webinarach  on  –  line  w  zakresie  np.  zaburzeń  integracji
sensorycznej.
- Udział w szkoleniach RP z zakresu kształcenia specjalnego
prowadzone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
-  Podnoszenie  przez  kadrę  pedagogiczną  swoich  kwalifikacji
poprzez  zdobycie  dodatkowych  umiejętności  (studiów
podyplomowych np. „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu”).
-  Zorganizowano zajęcia rewalidacyjne, zajęcia organizowane
indywidualnie  lub  w  grupach  z  zakresu  pomocy
psychologiczno  –  pedagogicznej  dla  uczniów
z niepełnosprawnościami.
- Zgodnie z projektem: „Przebudowa i rozbudowa budynku ZSP
4” dostosowano budynek Zespołu Szkół  Ponadpodstawowych
nr  4  na  potrzeby  osób  ze  szczególnymi  potrzebami,  w  tym
w szczególności dobudowano windę osobową, przebudowano
pochylnię  zewnętrzną,  dobudowano  pochylnię  wewnętrzną,
dostosowano  oświetlenie  korytarzy,  zamontowano  kiosk
multimedialny,  oznakowano  pomieszczenia  i  ciągi  piesze,
przebudowano chodnik i drogę oraz parking.
-  Zabudowano  zewnętrzną  platformę  dla  osób
niepełnosprawnych  przy  realizacji  zadania  polegającego  na
dostosowaniu  pomieszczeń  na  potrzeby  oddziałów
przedszkolnych w budynku Zespołu Szkolno –  Przedszkolnego
nr 1.
-  Sporządzono  dokumentację  projektową  obejmującą
dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 dla osób
ze szczególnymi potrzebami.
-  Sporządzono  dokumentację  projektową  obejmującą
wykonanie  przy  oddziałach  przedszkolnych  Szkoły
Podstawowej  nr  14  zewnętrznej  platformy  dla  osób
niepełnosprawnych.
-  Sporządzono  dokumentację  projektową  obejmującą
wykonanie w Szkole Podstawowej nr 4 podjazdu zewnętrznego
dla osób niepełnosprawnych.

3.

Wspieranie oraz
motywowanie osób
z 
niepełnosprawnościami 

1. Propagowanie oferty 
zdobywania wyższego 
wykształcenia dla 
młodzieży 

Urząd Miejski

Placówki 
oświatowe

- Dokonywano diagnozy “roboczej” wśród uczniów, polegającej
na realizacji  przez ucznia opracowanego dla niego programu
edukacyjno  –  terapeutycznego  celem  propagowania  oferty
zdobywania  wykształcenia  dla  młodzieży
z niepełnosprawnościami. 
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do podnoszenia 
wykształcenia. 

z 
niepełnosprawnościami.

Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna

-  Udzielano  pomocy  uczniom  z  niepełnosprawnościami
(dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb
dziecka / młodzieży).

Kierunek 3. Dostosowanie zatrudnienia oraz rozwoju zawodowego do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami 

L. P. DZIAŁANIE SPOSÓB REALIZACJI REALIZATORZY WSKAŹNIK REALIZACJI 

1.

Diagnoza i aktywizacja 
zawodowa osób
z 
niepełnosprawnościami.

1. Rozpoznanie 
oczekiwań pracodawców 
i osób 
z niepełnosprawnościami.

2. Promocja rehabilitacji 
zawodowej wśród 
pracodawców i osób 
z niepełnosprawnościami.

3. Realizacja usługi 
poradnictwa zawodowego
i pośrednictwa pracy.

4. Zastosowanie 
instrumentów rynku pracy
 i innych form 
wspierających 
zatrudnienie.

Powiatowy Urząd
Pracy

Pracodawcy

Organizacje 
pozarządowe

-  Przeprowadzono  specjalistyczne  badania  lekarskie
i psychologiczne umożliwiające wydanie opinii o przydatności
zawodowej  do  kierunku  szkolenia  dla  12  osób
niepełnosprawnych (w tym 7 bezrobotnych i 5 poszukujących
pracy  niepozostających  w  zatrudnieniu),  finansowane  ze
środków  Funduszu  Pracy,  Europejskiego  Funduszu
Społecznego, PFRON.
-  Przeprowadzono  badania  lekarskie  mające  na  celu
stwierdzenie  zdolności  do  odbycia  stażu  –  7  osób
niepełnosprawnych  (w  tym  6  osób  bezrobotnych
i  2  poszukujące  pracy  niepozostające  w  zatrudnieniu),
finansowane  ze  środków  Europejskiego  Funduszu
Społecznego oraz PFRON.
- Objęto stażem 7 osób niepełnosprawnych (w tym 5 osób
bezrobotnych  i  2  osoby  poszukujące  pracy  niepozostające
w zatrudnieniu) na stanowiskach: pracownik biurowy, technik
informatyk, pomoc kuchenna, krawcowa, bibliotekarz, pomoc
nauczyciela/opiekunka,  magazynier  ze  środków  Funduszu
Pracy, RPO oraz PFRON.

-  Objęto  pracami  społecznie  użytecznymi  2  osoby
niepełnosprawne  bezrobotne  na  stanowisku  robotnik,
finansowane ze środków Funduszu Pracy.
-  Objęto  poradnictwem  zawodowym  35  osób
niepełnosprawnych (w tym 25 osób bezrobotnych i  10 osób
poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu).
-  Objęto  zatrudnieniem  w  ramach  prac  interwencyjnych
1 osobę bezrobotną niepełnosprawną na stanowisku stajenny
ze środków RPO.
-  Objęto   zatrudnieniem  w  ramach  bonu  zatrudnieniowego
1 osobę bezrobotną niepełnosprawną na stanowisku kasjer-
sprzedawca ze środków Funduszu Pracy.
-  Objęto  zatrudnieniem  w  ramach  robót  publicznych
1 osobę bezrobotną niepełnosprawną na stanowisku robotnik
gospodarczy,  w  ramach  programu  specjalnego:  „Czas  na
zmiany”.
- 83 osoby z niepełnosprawnościami podjęły pracę, inną formę
zarobkową lub działalność gospodarczą.
-  Objęto  szkoleniami  zawodowymi  12  osób
z niepełnosprawnościami (w tym 7 osób bezrobotnych i 5 osób
poszukujących  pracy  niepozostających  w  zatrudnieniu),
w ramach szkoleń m. in.: szkolenie dla stajennego, pielęgnacja
terenów zielonych, pracownik ochrony mienia – stróż, WS –
011  TOOWindows  Server  2019  Administration,  szkolenie  
w zakresie zdobienia potraw – carving, kurs stylizacji paznokci,
magazynier  -  wybrane  elementy,  florystka,  kurs  masażu,
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obsługa  programów  komputerowych,  prowadzenie
księgowości  w systemie Comarch ERP Optima finansowane
ze  środków  Funduszu  Pracy,  Europejskiego  Funduszu
Społecznego,  PFRON oraz „Programu wyrównywania różnic
między  regionami  III”-  program aktywizacji  zawodowej  osób
niepełnosprawnych – projekt w ramach obszaru G.
-  W  ramach  umów  o  refundację  kosztów  wyposażenia
stanowiska  pracy  zostało  zatrudnionych  6  osób
niepełnosprawnych  (3  osoby  bezrobotne  i  3  osoby
poszukujące  pracy).  Stanowiska  zostały  utworzone  ze
środków  RPO  oraz  PFRON:  pracownik  produkcji,  pomoc
kuchenna, referent w Zespole ds. Informatyki, Bezpieczeństwa
i Kontroli, portier – pracownik porządkowy.
-  Przyznano  2  osobom  środki  na  podjęcie  działalności
gospodarczej w ramach środków PFRON (1 osoba bezrobotna
– mobilne usługi  kosmetyczne i  1 osoba poszukująca pracy
niepozostająca   w  zatrudnieniu  –  pośrednictwo  w  obrocie
nieruchomości).
- Powiatowy Urząd Pracy w 2021 r. objął aktywnymi formami
wsparcia,  z  wykorzystaniem środków finansowych 32 osoby
niepełnosprawne,  natomiast  poradnictwem  zawodowym
35  osób.  Dodatkowo  83  osoby  podjęły  pracę
niesubsydiowaną.

Powiatowy Urząd Pracy  w 2021 roku: 
-  Dokonał  analizy  rynku  pracy  pod  kątem  możliwości
zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych  w Jaworznie  poprzez
badanie  sondażowe  popytu  na  pracę  wśród  lokalnych
pracodawców.
-  Promował  zagadnienia  i  projekty  dotyczące  możliwości
wsparcia  osób  niepełnosprawnych  na  rynku  pracy,  w  tym
realizowane  przez  stowarzyszenia  i  inne  instytucje
pozarządowe  działające  na  rzecz  osób
z niepełnosprawnością.
-  Kontynuowano  działalność  Punktu  Informacyjnego  dla
Niepełnosprawnych w formie stacjonarnej oraz zdalnej. 
-  W  mieście  Jaworznie  realizowany  jest  Program  Ochrony
Zdrowia  Psychicznego.  Do  zadań  programu  należy  między
innymi  aktywizacja  zawodowa  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi. Doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy
będący  członkiem  interdyscyplinarnego  zespołu
zaangażowanego  w  realizację  programu  j.  w.  uczestniczył
w  spotkaniu  dotyczącym  podejmowanych  działań  na  rzecz
odbiorców programu.  Ponadto  w ramach programu doradcy
zawodowi udzielili wsparcia 6 osobom z zaburzeniami zdrowia
psychicznego.
-  Dzięki  środkom  z  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych  w  Jaworznie  doradcy  zawodowi
podjęli  współpracę  z  psychologiem,  której  efektem  było
udzielenie  pomocy  doradczej  i  psychologicznej  3  osobom
posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
-  „Program  wyrównywania  różnic  między  regionami  III”
skierowany  był  do  osób  w najtrudniejszej  sytuacji  na  rynku
pracy,  wynikającej  z  poważnych  ograniczeń  zdrowotnych.
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Dzięki  szkoleniu,  osoby  te  nie  tylko  zdobyły  kwalifikacje
zawodowe dające szanse na zatrudnienie, ale otrzymały także
pozytywne  wzmocnienie  pokazujące  im,  że  ograniczenia
w  stopniu  znacznym  i  umiarkowanym  nie  muszą  stanowić
przeszkody do podjęcia aktywności zawodowej.
- Zorganizował webinarium pt.: „Wspólne pokonywanie barier
– wsparcie dla osób z niepełnosprawnością”.
-  Kontynuował  współpracę  z  Poradnią  Psychologiczną  dla
Dzieci  i  Młodzieży AZYMUT. Ideą przedmiotowej współpracy
jest  umocnienie  i  utrwalenie  dobrych  nawyków,  stworzenie
płaszczyzny  scalającej  edukację  z  pracą  oraz  bycie
komplementarną  częścią  działalności  Poradni,  która  swoją
działalnością obejmuje także niepełnosprawne dzieci.
-  Współpracował  z  ZUS  Inspektorat  w  Jaworznie,  MOPS
w  Jaworznie,  w  tym  z  Miejskim  Zespołem  ds.  Orzekania
o  Niepełnosprawności,  Regionalnym  Ośrodkiem  Polityki
Społecznej  Województwa  Śląskiego,  Fundacją  Rozwoju
Ekonomii  Społecznej  w  Tychach,  PFRON,  Pracodawcami
i  Przedsiębiorcami  z  lokalnego  rynku  pracy,  Państwową
Inspekcją Pracy, ośrodkami szkoleniowymi.

Kierunek 4 : Rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnościami

L. P. DZIAŁANIE SPOSÓB
REALIZACJI

REALIZATORZY WSKAŹNIK REALIZACJI 

1.
Rehabilitacja 
społeczna osób z 
niepełnosprawnościami

1. Dofinansowanie 
świadczeń i usług 
rehabilitacyjnych ze 
środków PFRON.

 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej.

- Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej. W Jaworznie
funkcjonuje  jeden  Warsztat  Terapii  Zajęciowej  prowadzony
przez  Polskie  Stowarzyszenie  na  rzecz  Osób
z  Niepełnosprawnością  Intelektualną,  do  którego uczęszcza
55  osób  niepełnosprawnych.  Działalność  WTZ  finansuje
i nadzoruje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie.
-  Dofinansowanie  likwidacji  barier  architektonicznych,
w  komunikowaniu  się  i  technicznych  na  wnioski
indywidualnych osób.   Zawarto  18 umów o dofinansowanie
likwidacji  barier  architektonicznych  (łazienki,  pochylnie),
1  umowę  o  dofinansowanie  barier  w  komunikowaniu  się
(słuchawki na przewodnictwo kostne, czytaki  itp.),  28 umów
o  dofinansowanie  barier  technicznych  (windy,  schodołazy,
łóżka elektryczne, rowery trójkołowe itp.).
-  Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów
ortopedycznych  i  środków  pomocniczych.  Udzielono
dofinansowania dla 699 osób, w tym dla 75 dzieci do nabycia
m.  in.  protez  kończyn,  sprzętu  stomijnego,  wózków
inwalidzkich,  pieluchomajtek itp.  Zawarto  także  4  umowy
z  osobami  fizycznymi  na  zakup  m.  in.  rowerów
rehabilitacyjnych,  zestawów  komputerowych  ze
specjalistycznym  oprogramowaniem  (służących  do
rehabilitacji, nie do nauki).
- Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych.  Zawarto  12  umów,  objęto
dofinansowaniem 433 osoby (wyjazdy i imprezy kulturalne dla
Stowarzyszeń).
-  Dofinansowanie  uczestnictwa  w  turnusie  rehabilitacyjnym.
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Przyznano  dofinansowanie  dla  154  osób,  w  tym  33  osoby
dorosłe  i  25  opiekunów  oraz  49  dzieci  i  47  opiekunów  –
14 dniowe  wyjazdy rehabilitacyjne (rehabilitacja społeczna).
-  Realizacja  programu „Aktywny  Samorząd”  w  zakresie
wsparcia  w  obszarze  rehabilitacji  społecznej  i  zawodowej
w obszarach: 
1.  A1  -  pomoc  w  zakupie  i  montażu  oprzyrządowania  do
posiadanego samochodu,
2. A 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
3.  B1 -  pomoc w zakupie  sprzętu  elektronicznego lub jego
elementów  oraz  oprogramowania,  adresowana  do  osób
z  orzeczeniem  o  niepełnosprawności  lub  do  osób  ze
znacznym  stopniem  niepełnosprawności,  z  dysfunkcją
narządu wzroku lub kończyn górnych,
4. B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego
w  ramach  programu  sprzętu  elektronicznego
i oprogramowania,
5.  B3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego
elementów  oraz  oprogramowania,  adresowana  do  osób
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją
narządu wzroku,
6.  B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego
elementów  oraz  oprogramowania,  adresowana  do  osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym
albo  umiarkowanym  stopniem  niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu
się za pomocą mowy,
7.  C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym,
8.  C2  –  pomoc  w  utrzymaniu  sprawności  technicznej
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
9.  C3  –  pomoc  w  zakupie  protezy  kończyny,  w  której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
10. C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym  lub  oprzyrządowania  elektrycznego  do  wózka
ręcznego,
11. D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez
zapewnienie  opieki  dla  osoby  zależnej  (pomoc  dla
pracujących  rodziców  ze  znacznym  lub  umiarkowanym
stopniem, posiadających dziecko w  żłobku, przedszkolu itp. 
12. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie
wyższym – dofinansowanie do czesnego oraz dodatki z tytułu
pobierania nauki na poziomie wyższym.

2. Profilaktyka zdrowotna. Projekty i programy 
prozdrowotne.

Urząd Miejski 
w Jaworznie.

Placówki służby 
zdrowia.

-  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Zakład
Pielęgnacyjno  –  Opiekuńczy  w  Jaworznie udzielał
całodobowych,  stacjonarnych  świadczeń  zdrowotnych
obejmujących  m.  in.:  pielęgnację,  opiekę  i  rehabilitację
pacjentów  nie  wymagających  hospitalizacji,  posiadających
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prowadził  również
edukację zdrowotną dla pacjentów i członków ich rodzin oraz
przygotowanie  tych  osób  do  samoopieki  i  samopielęgnacji
w  warunkach  domowych,  realizował  zadania  w  ramach
programów  zdrowotnych  i  promocji  zdrowia.  W  2021 r.  do
Zakładu zostało  przyjętych  88 pacjentów,  w tym  61 kobiet.
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Wśród przyjętych pacjentów  69 stanowili  mieszkańcy Miasta
Jaworzna, w tym 50 kobiet.
- W roku 2021 SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy
kontynuował  realizację  programu  zdrowotnego  pn.  „Opieka
geriatryczna  skierowana  na  poprawę  sprawności  osób
starszych przewlekle chorych”. Celem głównym programu była
poprawa  jakości  i  skuteczności  opieki  geriatrycznej,  ze
szczególnym  uwzględnieniem  utrzymania
samowystarczalności osób starszych. 
-  W Domu Pomocy Społecznej w 2021r. przebywało 97 osób,
w tym 82 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
-   Ośrodek  Rehabilitacyjno  –  Wychowawczy  dla  Dzieci
Niepełnosprawnych  w  Jaworznie  realizował  swoje  zadania
statutowe poprzez  świadczenie  wielospecjalistycznych usług
(medycznych,  rehabilitacyjnych,  psychologicznych,
logopedycznych  i  terapeutycznych)  na  rzecz  dzieci,
wymagających  specjalistycznego  wspomagania  rozwoju.
Środki  finansowe na realizację  zadań statutowych  pozyskał
z  umów  z  Gminą  Jaworzno:  na  realizację  programu
zdrowotnego,  oraz  z  NFZ  na  realizację  świadczeń
medycznych  w  zakresie:  rehabilitacji  leczniczej  oraz
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Rehabilitacja lecznicza
obejmowała  swym  zakresem:  rehabilitację  dzieci
z  zaburzeniami  wieku  rozwojowego  w  ramach  Ośrodka
rehabilitacji dziennej dla dzieci, lekarską ambulatoryjną opiekę
rehabilitacyjną, fizjoterapię ambulatoryjną.
-  Ośrodek  rehabilitacji  dziennej  dla  dzieci  realizował
kompleksową  rehabilitację  w  ramach  ośrodka  pobytu
dziennego dla dzieci niepełnosprawnych w wieku od 3 lat do
zakończenia  edukacji  szkolnej,  ambulatoryjnej  wczesnej
interwencji  dla  dzieci  niepełnosprawnych  lub  zagrożonych
niepełnosprawnością – od chwili urodzenia.
W  ramach  ośrodka  rehabilitacji  dziennej  dla  dzieci
realizowane  były  m.  in:  diagnoza  i  opieka  medyczna,
rehabilitacja ruchowa, diagnoza logopedyczna i terapia mowy,
diagnoza  i  pomoc  psychologiczna,  opieka  i  pielęgnacja,
usprawnianie  poszczególnych  sfer  rozwojowych  (w  grupie
i/lub  indywidualnie),  wychowanie  odpowiednie  do  wieku
rozwojowego  (umysłowe,  estetyczne,  fizyczne,  muzyczne)
rekreacja  dostosowana  do  wieku  dziecka,  edukacja  dzieci
i  młodzieży  upośledzonych  w  stopniu  głębokim  w  ramach
zespołów  rewalidacyjno-wychowawczych  dla  dzieci
korzystających  z  Ośrodka  pobytu  dziennego  (obowiązek
szkolny).
-  Dzieci  w  ramach  ośrodka  pobytu  dziennego  korzystały
z  programu  polityki  zdrowotnej  pn.  „Kompleksowa  terapia,
opieka i pielęgnacja dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Miasta  Jaworzna”.  Na  realizację  powyższego  programu
Ośrodek uzyskał dofinansowanie z Gminy Jaworzno zgodnie
z  umową nr  WZ –  PS.032.2.2021 z  dnia  04.01.2021 r.  Ze
świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ w ramach
rehabilitacji  leczniczej  w  zakresie:  rehabilitacja  dzieci
z  zaburzeniami  wieku  rozwojowego  z  pobytu  dziennego
skorzystało łącznie 55 dzieci,  w tym 42 z terenu Jaworzna,
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które  ze  względu  na  dużą  niesprawność  ruchową  i  /  lub
głębokie  upośledzenie  umysłowe,  nie  znalazły  miejsca
w ogólnodostępnych placówkach oświatowych. Dzieciom tym,
oprócz  kompleksowych  zajęć  terapeutyczno  –
rehabilitacyjnych,  Ośrodek  zapewnił  odpłatny  transport  oraz
całodzienne, płatne wyżywienie.
-  Środowiskowy  Dom Samopomocy  w Jaworznie  świadczył
wsparcie  w  formie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych
osobom  niepełnosprawnym  intelektualnie  oraz  osobom
wykazującym  inne  przewlekłe  zaburzenia  czynności
psychicznych.
-  Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością w Ośrodku
Wczesnej  Interwencji  obejmowały  m.  in.  realizację
współfinansowanego  przez  PFRON  projektu  „Prowadzenie
kompleksowej i ciągłej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych”,
polegającego  na  wcześnie  wdrażanej,  systematycznej
rehabilitacji,  obejmującej  diagnozę  lekarską,  usprawnianie
ruchowe,  uzupełniane  przez  masaż,  terapię
neurologopedyczną,  pedagogiczną,  psychologiczną  oraz
wsparcie udzielane rodzicom. W roku 2021 w ramach projektu
w  Ośrodku  uzyskało  pomoc  92  dzieci  z  orzeczeniem
o niepełnosprawności.
 -  W  ramach  realizacji  kontraktu  z  NFZ,  z  rehabilitacji
leczniczej  w  Ośrodku  Wczesnej  Interwencji,  obejmującej
badania lekarza neurologa dziecięcego i lekarza rehabilitacji
medycznej  oraz  zajęcia  fizjoterapeutyczne,
fizykoterapeutyczne,  terapię  logopedyczną,  pedagogiczną
i  psychologiczną,  skorzystało  115  dzieci  z  orzeczeniem
o niepełnosprawności.
-  W  niepublicznych  placówkach  zdrowia  zatrudniani  są
pracownicy  z  niepełnosprawnościami  (podmiot  leczniczy
Żabińscy  Spółka  Jawna  Centrum  Medycyny  Rodzinnej
„MEDICUS”).
- Realizacja przez  Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o. o.
projektu  pn.  „Przyjazne  Środowisko  –  program
kompleksowych  usług  zdrowotnych  dla  osób  wykluczonych
społecznie”  (finansowanie  Europejskie  Fundusz  Społeczny
w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa  Śląskiego  na  lata  2014  –  2020  dla  osi
priorytetowej:  IX.  Włączenie  społeczne,  dla  działania:  9.2.
Dostępne  i  efektywne  usługi  społeczne  i  zdrowotne  i  dla
poddziałania:  9.2.6.  Rozwój usług zdrowotnych).  Wsparciem
objęte były m. in.   osoby niesamodzielne (niepełnosprawne,
chore przewlekle, samotne, w tym osoby starsze po 65 roku
życia),  które  w  ramach  wsparcia  korzystały  ze  świadczeń
opiekuńczych,  lekarskich,  rehabilitacyjnych  i  pielęgniarskich,
w środowisku zamieszkania/lub ambulatoryjnie.

3. Rozwój infrastruktury
w obszarze opieki 
całodobowej.

1. Utworzenie Centrum
Opiekuńczo- 
Mieszkalnego (COM) 
dla dorosłych osób 
z 
niepełnosprawnościami
w stopniu 

Miejski Ośrodek 
Pomocy
Społecznej

Polskie 
Stowarzyszenie na 
rzecz Osób 

-  Funkcjonowanie  mieszkania  chronionego  PSONI  dla
dorosłych  osób  z  niepełnosprawnością  intelektualną
(realizacja zespołu działań aktywizujących i uspołeczniających
dorosłą  osobę  z  niepełnosprawnością  intelektualną
w wyodrębnionym lokalu poprzez przygotowanie osób w nim
przebywających,  pod  opieką  asystentów  do  prowadzenia
w miarę samodzielnego życia).
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umiarkowanym oraz 
znacznym
2. Tworzenie mieszkań
chronionych.

3. Wsparcie
z programów 
krajowych dedykowane
osobom 
z 
niepełnosprawnościami

z 
Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło 
w Jaworznie 
(PSONI).

Organizacje 
pozarządowe

-  Realizacja  przez  PSONI  Programu  pn.:  „Asystent  Osoby
Niepełnosprawnej w mieszkaniu chronionym”.

Jaworzno, luty 2022 r.

KOORDYNATOR PROGRAMU
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