
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPIERANIA OSÓB STARSZYCH W JAWORZNIE 

NA LATA 2021 – 2030

ZA ROK 2021

Kierunek działania 1: EDUKACJA

Lp. DZIAŁANIE SPOSÓB 
REALIZACJI

WSKAŹNIKI REALIZACJI REALIZATORZY

1. Promocja uczenia się
przez całe życie
i aktywnego 
starzenia się.

Organizacja 
kampanii 
społecznych
i informacyjnych.

1. Liczba kampanii: 0. 1. Jaworznicki 
Uniwersytet 
Trzeciego Wieku.
2. Inne organizacje 
pozarządowe.

2. Liczba artykułów: 
Uniwersytet Trzeciego Wieku:

− 3 artykuły okolicznościowe, w tym 1 online,

− artykuł  w  książce  pt.:  „Innowacje  społeczne
w senioralnych organizacjach pozarządowych na Górnym
Śląsku”.

3. Liczba reportaży: 
1 reportaż okolicznościowy w ramach projektu „Aktywni +”, reportaż
filmowy  o  działalności  Jaworznickiego  Uniwersytetu  Trzeciego
Wieku.

2. Zwiększenie oferty 
edukacyjnej dla osób
starszych.

Wykłady i zajęcia 
Jaworznickiego 
Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

1. Liczba dziedzin nauki: 
– edukacja językowa: język angielski – 30 spotkań po 1h,

w których łącznie wzięło udział 335 osób,
– edukacja techniczna: 8 spotkań po 1h, w których łącznie

wzięło udział 111 osób, 
– ćwiczenia  usprawniające:  25  spotkań  po  1h,  w  których

łącznie wzięło udział 188 osób,
– joga: 18 spotkań po 1,5h w których łącznie wzięło udział

268 osób,
– basen: 17 spotkań po 1h, w których łącznie wzięło udział

274 osób,
– tai  chi:  24  spotkania  po  1,5h,  w których  łącznie  wzięło

udział 289 osób,
– rajdy  nordic  walking:  3  rajdy,  w  których  łącznie  wzięło

udział 20 osób,
– kulturalna: taniec – 20 spotkań po 1,5h, w których łącznie

wzięło udział 189 osób, 
– chór: 16 spotkań po 2h,  w których łącznie wzięło udział

190 osób,
– wykłady wielotematyczne: 7 spotkań po 1,5h, w których

łącznie wzięło udział 140 osób,
– koncert Andre Rieu – 25 osób,

– Teatr Bagatela: spektakl Pomoc Domowa – 46 osób,
– Teatr Korez spektakl: Ten nie płaci kto nie ma – 20 osób,

– udział w Finałach: Pieśń Śląska i Powstańcza (Koszęcin),
Festiwal Seniorów (Poręba), Złota Kantyczka (Jaworzno),

– Wycieczka – rejs statkiem do Tyńca – 44 osoby,

– Geosfera – Inauguracja Roku – 75 osób,

Jaworznicki 
Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. 
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– Olimpiada Seniorów Chorzów – 20 osób,
– udział w spotkaniu  Zwyczaje Świąteczne, wystawa prac –

20 osób,
– spotkanie opłatkowe JUTW – 50 osób,
– udział Seniorów JUTW w warsztatach na temat zachowań

seniora  we  współczesnym  świecie,  integracji  środowisk
senioralnych,  pozyskiwania  środków  finansowych  na
realizację działań – 6 wyjazdów dla 30 osób, w ramach
Programu „Aktywni +”,

– udział  w  cyklu  wykładów  w  ramach  120  rocznicy
przyznania praw miejskich dla Jaworzna – 40 osób,

– udział  w  warsztatach  prowadzonych  przez  trenerów
Politechniki Śląskiej nt. „Jak mówić by nas słuchano, jak
słuchać, gdy do nas mówią” oraz „Jak zagospodarować
wolny czas na emeryturze” – 30 osób.

Z uwagi na pandemię ograniczona została oferta JUTW. Zajęcia
odbywały się w okresie od kwietnia do grudnia 2021 r.

2. Liczba uczestników: 170.

3. Nauka nowych 
technologii
(obsługa komputera, 
korzystanie 
z internetu).

Organizacja szkoleń
i kursów.

Liczba uczestników szkoleń i kursów:
‒ Klub „To i Owo”:  

Kurs  komputerowy  i  posługiwanie  się  aplikacjami
ułatwiającymi  życie – ok. 30 osób (2 grupy, ok. 15 osób,
łącznie  100  godzin  zajęć  –  część  zajęć
w formie  online),  wykorzystanie  komunikatora   w  dobie
pandemii  do  bezpośredniego  komunikowania  się
Klubowiczów.

‒ Jaworznicki  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku:   –  udział
w szkoleniach komputerowych i z korzystania ze sprzętu
audiowizualnego  z  Centralnego  Domu  Techniki
z  Warszawy  w  ramach  Programu  „Aktywny  Senior”:
4 spotkania po 5h w których łącznie wzięło udział 60 osób.

1. Jaworznicki 
Uniwersytet 
Trzeciego Wieku.
2. Organizacje 
pozarządowe.

4. Rozwój świadomości
konsumenckiej
i wiedzy
z zakresu 
bezpieczeństwa 
osobistego.

Organizacja 
kampanii 
społecznych
i informacyjnych.

Liczba kampanii artykułów i reportaży:

- Miejski Rzecznik Konsumentów Jaworzno:

Do  ustawowych  zadań  Rzecznika  Konsumentów  należy  m.  in.
edukacja  konsumencka,  która  niestety  w  2021  r.  podobnie  jak
w roku 2020  r.  w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym
realizowana była w bardzo ograniczonym zakresie. Ze względu na
obostrzenia i ograniczenia epidemiczne nie zostały zorganizowane
spotkania  z  seniorami,  niemniej  w  mediach  przekazywane  były
informacje  dotyczące  bieżących  spraw  konsumenckich.  Miejski
Rzecznik  Konsumentów  wielokrotnie  podejmował  interwencje
kierując  do  przedsiębiorców  wystąpienia  w  sprawach  osób
starszych, które zawarły umowę pod wpływem błędu wywołanego
przez  przedsiębiorców,  ale  również  zawarte  w  wyniku
nieznajomości  przepisów  prawa  przez  konsumentów  jak
i  niezrozumienia  treści  umów  i  braku  wiedzy
w zakresie  prawa  konsumenckiego.  Wiele  z  tych  spraw zostało
rozstrzygniętych  na  rzecz  konsumentów  –  seniorów.  W  swojej
codziennej pracy Rzecznik Konsumentów  oprócz udzielania porad

1. Jaworznicki 
Uniwersytet 
Trzeciego Wieku
2. Inne organizacje 
pozarządowe.
3. Instytucje 
państwowe
i samorządowe.
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sporządza  lub  pomaga  sporządzić  seniorom  pisma  do
przedsiębiorców dotyczące różnego rodzaju umów, podpowiada jak
rozwiązać  zaistniały  problem  konsumencki  i  podejmuje  różnego
rodzaju  działania  w  ramach  swoich  ustawowych  uprawnień,
mających na celu rozwiązanie problemów seniorów. Podejmowane
interwencje prowadzone są wnikliwie, do wyczerpania wszystkich
argumentów, którymi można podważyć stanowisko przedsiębiorcy.
Polemiki  i  mediacje są niekiedy długotrwałe  i  pracochłonne, ale
mają  na  celu  osiągnięcie  pozytywnych  rezultatów  w  postaci
uznania roszczeń konsumentów.
Niezależnie  od  udzielanej  pomocy,  zwłaszcza  w  kontaktach
z osobami starszymi Rzecznik stara się wychodzić poza meritum
sprawy i udziela informacji oraz wskazówek jak skutecznie seniorzy
winni  sobie  radzić  z  egzekwowaniem  swoich  uprawnień  i  jakie
działania  winni  podejmować  celem  np.  prawidłowego  złożenia
reklamacji.
Obecnie w związku z bardzo szybkim tempem zmian przepisów,
niezbędne  jest  wspieranie  instytucji,  których  zadania  dotyczą
udzielania pomocy seniorom.

- Komenda Miejska Policji w Jaworznie:

W  2021  r.  Asystentka  z  Zespołu  ds.  Profilaktyki  Nieletnich
i  Patologii  wspólnie  z  dzielnicowymi,  prowadziła  działania
edukacyjno  informacyjne  na  terenie  Jaworzna.  W  ramach  akcji
„Bezpieczne  wakacje”  prowadziła  edukację  bezpośrednią  wśród
seniorów (np. OWR Sosina, Velostrada), rozmawiano na temat jak
nie paść ofiarą oszustw: na wnuczka, na policjanta, na pracownika
banku  itp.  Informowano  jak  zabezpieczyć  swoje  mienie  przed
włamaniem. Rozdawano ulotki informacyjne oraz odblaski, aby być
widocznym  na  drodze.  Asystentka  wspólnie  z  dzielnicowymi
przeprowadziła kilkanaście spotkań, prelekcji dotyczących szeroko
rozumianego  bezpieczeństwa  seniorów.  Spotkania  odbyły  się
w:  Koło  PZW  Grajdołek,  Klub  Seniora  To  i  Owo,  Klub  Seniora
Senior  +,  Dzienny  Dom  Pomocy  Społecznej,  Stowarzyszenie
Nasza  Przystań,  Klub  Seniora  Aktywni.  W  związku  z  Dniem
Wszystkich Świętych napisano krótkie edukacyjno – informacyjne
apele mające na celu bezpieczeństwo, również seniorów, które za
zgodą Kurii Sosnowieckiej zostały odczytane w kościołach.
Rzecznik  Prasowy  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Jaworznie
cyklicznie umieszcza na stronie internetowej komunikaty dotyczące
bezpieczeństwa seniorów. Informacje są również wyświetlane na
ekranie informacyjnym umieszczonym w holu Komendy Miejskiej
Policji.
Z  powodu  panującego  stanu  pandemii  Covid  –  19,  mając  na
uwadze  bezpieczeństwo  Policjantów  oraz  seniorów  działalność
profilaktyczna była ograniczona.

5. Promocja 
pozytywnego 
wizerunku osób 
starszych.

1. Organizacja 
kampanii 
społecznych.
2. Utworzenie strony 
internetowej „Senior”
prowadzonej przez 
seniorów dla 

-  W  ramach  pomocy  dla  seniora  członkowie  Uniwersytetu
Trzeciego  Wieku  prowadzili  Telefon  Towarzyski  i  pomagali
w załatwianiu prostych spraw członkom JUTW, jak również osobom
spoza Uniwersytetu, którzy zwrócili się o pomoc.
- Udział przedstawicieli Seniorów z Jaworzna w Radzie Seniorów
przy  Urzędzie  Marszałkowskim  Województwa  Śląskiego  –
3 spotkania, dodatkowo jedno on line i jedno z członkami innych

1. Jaworznicki 
Uniwersytet 
Trzeciego Wieku
2. Inne organizacje 
pozarządowe.
3. Instytucje 
państwowe
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seniorów, na której 
osoby starsze dzielą 
się swoimi pasjami 
i zainteresowaniami, 
zawierającej filmy 
edukacyjne.

organizacji senioralnych – udział brały 2 osoby, w ostatnim 10 osób
z Jaworzna. 

i samorządowe.

Utworzenie strony „Senior”: strona www Śląski Senior (UTW).

Kierunek działania 2: POMOC INSTYTUCJONALNA
Lp DZIAŁANIE SPOSÓB REALIZACJI WSKAŹNIKI REALIZACJI REALIZATORZY

1. Prowadzenie Dziennego
Domu Pomocy 
Społecznej
w Jaworznie.

Kwalifikowanie
i kierowanie
do dziennego domu 
pomocy społecznej.

Liczba  uczestników  i  osób  skierowanych
do dziennego domu pomocy społecznej:
uczestnicy skierowani – 35,
korzystający – 35, 
MOPS  skierował – 9 osoby w 2021 r.

1. Organizacja pozarządowa na
zlecenie miasta.
2.  Miejski  Ośrodek  Pomocy
Społecznej.

2. Prowadzenie Dziennego
Domu „Senior – Wigor” 
w Jaworznie.

Kwalifikowanie
i kierowanie
do dziennego domu 
„Senior – Wigor”.

Liczba  uczestników  i  osób  skierowanych
do dziennego domu „Senior – Wigor”:
uczestników – 35, 
korzystających – 35,
MOPS skierował – 6 osoby w 2021 r.

1. Organizacja pozarządowa na 
zlecenie miasta.
2.  Miejski  Ośrodek  Pomocy
Społecznej.

3. Zapewnianie pobytu
w domach pomocy 
społecznej różnych 
typów.

Kwalifikowanie
i kierowanie
do domów pomocy 
społecznej.

Liczba  osób  skierowanych  i  umieszczonych
w domach pomocy społecznej:
skierowanych – 66 osób,
umieszczonych – 66 osób w 2021 r.

Miejski  Ośrodek  Pomocy
Społecznej.

4. Prowadzenie SPZOZ 
Zakładu Pielęgnacyjno –
Opiekuńczego
w Jaworznie.

Kwalifikowanie
i umieszczanie
w Zakładzie 
Pielęgnacyjno – 
Opiekuńczym.

Zakład dysponuje 60 miejscami (wpis w KRS).
W 2021 r. objęto wsparciem 79 osób, w tym 75
osób powyżej  60  r.  ż.,  w tym 32 osób nowo
przyjętych wszystkie powyżej 60 r. ż.

SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno –
Opiekuńczy.

5. Tworzenie 
alternatywnych form 
opieki dla placówek 
opieki całodobowej.

Tworzenie mieszkań 
chronionych
i wspieranych.

1. Liczba utworzonych mieszkań 
chronionych: 0.

1. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej.
2. Organizacje pozarządowe.2. Liczba osób umieszczonych: 0.

6. Rozwój środowiskowych
form pomocy
i samopomocy.

Tworzenie Klubów 
Seniora
i innych miejsc 
rozwijających pasje
i zainteresowania.

Liczba  utworzonych  Klubów  Seniora
i innych miejsc: 4.

Klub  „Senior+”  przy  ulicy  Jana  Matejki  24d,
prowadzony  przez  Miejski   Ośrodek  Pomocy
Społecznej.
W ramach działań Klubu zrealizowano:

1. Usługi socjalne – 38 osób:  
Udzielanie  wsparcia  seniorom
w  uzyskaniu  uprawnień  do
świadczenia  uzupełniającego  z  ZUS,
stopnia niepełnosprawności, rejestracji
w  Narodowym  Spisie  Ludności,
realizacja  projektu  socjalnego  przez
studentkę  III  roku  pracy  socjalnej  na
Uniwersytecie  Śląskim,  wytypowanie
kandydatów  do  otrzymania
Szlachetnej  Paczki  organizowanej
w  ramach  współpracy  z  Zakonem
Kawalerów Maltańskich, cotygodniowe

1. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej.
2. Organizacje pozarządowe.
3. Inne podmioty.
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dostarczanie  Seniorom  bezpłatnego
tygodnika  jaworznickiego  PULS
JAWORZNA.

2. Usługi edukacyjne – 19 osób:
1)  Spotkanie  z  przedstawicielami
Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie
– „Bezpieczny Senior” (15.10.2021 r. –
19 osób).
2)  Spotkanie  z  przedstawicielami
służby zdrowia (9 i 15.12.2021 r.).
3) Spotkanie z dietetykiem w Miejskiej
Bibliotece (2 osoby).
4)  Spotkanie  z  osobą  zajmującą  się
refleksjologią  i  ziołolecznictwem
(17 osób).

3. usługi kulturalno oświatowe – 39 osób:  
1) Wyjście do kina na seanse dnia film
„Teściowie”  (25  osób),  film  „Najmro”
(16 osób).
2) Wycieczka do Muzeum Zamkowego
w Wiśniczu (21 osób).
3)  Wyjście  do  Teatru  Zagłębia
(19 osób).
4) Inauguracja TYGODNIA SENIORA
–  Koncert  Stefano  Terrazzino
(28 osób).
5) Kino Seniora  (30 osób).
6)  Koncert  orkiestry  EmBand
(28 osób).
7) Recital Zbigniewa Zamachowskiego
(10 osób).
8)  Wernisaż  malarki  Natalii  Urant
w MBP (10 osób).
9) Zajęcia z instruktorem kulturalno –
oświatowym (39 osób).
10) Zabawy: z okazji zakończenia lata
(15  osób),  zabawa  Andrzejkowa
(25 osób).

4. Usługi  aktywności  ruchowej  lub  
kinezoterapii – 36 osób:
Wykonywane  zadania  miały  za
zadanie  poprawę  kondycji  fizycznej
seniorów.  Zajęcia  fizjoterapeutyczne
były  dostosowane  do  indywidualnych
potrzeb  seniorów  i  wynikających
z  wieku  ograniczeń  przy
jednoczesnym  wykorzystaniu  sprzętu
i  wyposażenia  do  ćwiczeń  (w  tym
wyjścia z kijami Nordic Walking).

5. Usługi – terapia zajęciowa  – 35 osób:  
Prowadzone  zajęcia  terapeutyczne
były  dostosowane  do  potrzeb
i  możliwości  seniorów.  Pozwoliły
również  na  odkrycie  talentów,  pasji
i  zainteresowań,  a  powstałe  dzieła
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ręczne cieszyły osoby obdarowane jak
i samych beneficjantów Klubu Seniora.

6. Zajęcia z psychologiem – 34 osoby:  
Prowadzone  w  każdy  w  czwartek.
Pozwoliły  utrzymać  równowagę
psychiczną  uczestników,  podnieść
poczucie własnej  wartości,  uwrażliwić
na swoje potrzeby i innych.

Klub  „Senior+”  przy  ulicy  Boczna  7k,
prowadzony  przez  Miejski   Ośrodek  Pomocy
Społecznej.
W ramach działań Klubu zrealizowano:

1. Udział  w  spotkaniu
z  przedstawicielami  służby  zdrowia
(2  spotkania),  który  poruszał  temat
pandemii i jak zabezpieczyć się przed
zachorowaniem.

2. Spotkanie  z  przedstawicielami
Komendy  Miejskiej  Policji
nt.  bezpiecznego  korzystania
z internetu,  jak nie dać się oszukać,
bezpiecznie poruszać się po drodze.

3. Spotkanie z dietetykiem w MBP.
4. Spotkanie  z  przedstawicielami  MBP

(17 osób).
5. Spotkanie  z  okazji  3  MAJA-  DZIEŃ

FLAGI.
6. Wyjście  do  kina  w  Jaworznie

(16 osób).
7. Wyjście do Domu Kultury na musical

Mamma Mia (16 osób).
8. Wyjście do Teatru Sztuk na wernisaż

Zbigniewa Zamachowskiego (8 osób).
9. Wyjście do Domu Kultury na premierę

filmu:  „Kosa,  opowieść  o  Karolu
Pniaku (15 osób).

10. Spotkanie  w  Teatrze  Sztuk  z  okazji
zakończenia Senioralii.

11. Wycieczka  jednodniowa  do  Tyńca
(16 osób).

12. Wycieczka na warsztaty pierogowe do
Maciejówki (17 osób).

13. Udział w Koncercie Stefano Terrazzino
z okazji Dnia Seniora

14. Udział  w ciężkowickim rajdzie  Nordic
Walking  organizowanym  przez
Radnego  Pana  Mirosława  Pieczarę
oraz  w  rajdzie  organizowanym
w  Geosferze  przez  Wicemarszałka
Województwa  Śląskiego  Pana
Dariusza Starzyckiego.

15. Zajęcia  i  wycieczki  Nordic  Walking
organizowane przez kadrę Klubu.

16. Zajęcia  taneczne  –  aerobic  przy
muzyce.
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17. Zorganizowanie  wolontariatu
mającego  na  celu  uświadomienie
seniorom  jak  ważne  jest  pomaganie
innym.  Pieczenie  ciastek  dla
pensjonariuszy  jaworznickiego
Hospicjum  oraz  wykonanie  stroików
świątecznych,  zbieranie  materiałów
szkolnych  oraz  słodyczy,  robienie
ozdób  świątecznych  dla
wychowanków  Specjalnego  Ośrodka
Szkolno  –  Wychowawczeg
w  Jaworznie,  lepienie  pierogów  na
wigilię  dla bezdomnych mieszkańców
Jaworzna  dla  Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia Dobroczynnego.

18. Udział  w  zajęciach  decupage,
rozwijających zainteresowania i  pasje
(25 osób).

19. Zajęcia  z  psychologiem  mające  na
celu  podniesienie  samooceny,
poruszające  problemy  seniorów
i  poczucie  bezpieczeństwa  w  dobie
pandemii (31 osób).

20. Zajęcia z fizjoterapeutą miały na celu
poprawienie  kondycji  ruchowej,
zwiększenie  wydolności  organizmu,
poprawy krążeniowo – oddechowej.

21. Zajęcia  z  instruktorem  kulturalno
oświatowym:  rozwijanie  koncentracji,
pamięci,  spostrzegawczości,
ćwiczenia pamięciowe, marsze nordic
walking.

22. Paczki  Bożonarodzeniowe  dla
uczestników Klubu.

23. Zajęcia  z  radną  Panią  Ewą  Zuber
dotyczące  poznawania  kuchni
włoskiej.

Klub  „To  i  Owo”  Spółdzielni  Mieszkaniowej
„Górnik”:
W ramach działań Klubu zorganizowano: 

1. Kontynuację  kampanii  na  rzecz
ochrony  środowiska  –  „Jaworzno  –
miastem wolnym od foliówek”:

a) przy  kontynuacji  kampanii
zaangażowano – 10 uczestników,

b) łącznie  w III  etapie  uszyto  i  rozdano
200  worków  z  firan  na  owoce
i  warzywa  (od  początku  Kampanii  –
2 000 szt.) 

c) udzielono 1 wywiadu w lokalnej TV.
2. I Etap – Kampania na rzecz powstania

w  Jaworznie  Jadłodzielni,  miejsca
gdzie  gromadzona  jest  nadwyżka
żywności,  a  później  przekazywana
potrzebującym  w  systemie
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samoobsługi  (Klub  To  i  Owo
i Fundacja Kobieca Przystań):

a) przygotowanie  i  przeprowadzenie
kampanii informacyjnej w internecie –
produkcja  i  wielokrotna  emisja  20
spotów  filmowych – zaangażowanych
10 osób,

b) przygotowanie  i  przeprowadzenie
koncertu  charytatywnego  na  rzecz
powstania  Jadłodzielni
– zaangażowanych  30 osób,

c) wykonanie  gadżetów  wspierających
zbiórkę  środków  finansowych
– zaangażowanych 20 osób,

d) zbiórka   publiczna  środków
finansowych  do  puszek  –
zaangażowanych 30 osób,

e) czas trwania kampanii 35 dni.
3. Kurs komputerowy i  posługiwanie się

aplikacjami ułatwiającymi  życie – ok.
30 osób (2 grupy, ok. 15 osób, łącznie
100  godzin  zajęć  –  część  zajęć
w  formie  online),  wykorzystanie
komunikatora   w  dobie  pandemii  do
bezpośredniego  komunikowania  się
Klubowiczów.

4. Prowadzenie konta na facebook oraz
na  komunikatorze  Messenger  grupy
dyskusyjnej „Serduszka”.

5. Realizacja   filmów  z  życia  Klubu
i prezentacja ich na FB i Youtoube.

6. Przygotowanie  i  transmisja  przez
internet  na  żywo  (z  pomieszczeń
klubowych) Jubileuszu 6 – lecia Klubu.

7. Edukacja  prawna:  z  uwagi  na
pandemię,  spotkania  z  prawnikiem
zmieniono  na  telefoniczną  formę
kontaktu  –  z  porad  skorzystało
12 osób. 

8. Teatr  komedii  –  on  line  wspólne
oglądanie sztuk teatralnych – łącznie
3 seanse dla 60 osób.

9. Spacery z przewodnikiem.
10. Warsztaty psychologiczne dla kobiet.
11. Cykliczne  spotkania  z  wizażystką  –

łącznie 4 spotkania dla 40 osób,
12. Uszycie i przekazanie różnym osobom

200  szt.  woreczków  na  owoce
uszytych  w  ramach  akcji  ”Jaworzno
bez foliówek”,

13. Organizacja dla dzieci imprez z okazji
Dnia  Dziecka  i  Mikołajek  –
zaangażowanych po 30 osób.

14. Trzy  spotkania  z  policjantką  pod
hasłem „Bezpieczna kobieta” – łącznie
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25 uczestników.
15. Telefon  wsparcia  –  klubowa  pomoc

w postaci robienia zakupów i czasowej
opieki  –  wsparcie  uzyskało  łącznie
8 osób.

16. Organizacja  bezpłatnych  zajęć
rehabilitacyjnych – stały  indywidualny
dostęp  Klubowiczów  do
specjalistycznych  urządzeń  do
masażu  znajdujących  się  w  Klubie,
sesje  rehabilitacyjne  z  udziałem
wykwalifikowanej  terapeutki  –  łącznie
skorzystały 42 osoby.

17. Spacer  z  kijami  trekingowymi
z  udziałem  instruktora  –  20  wyjść
w grupie 10 osobowej.

18. Zajęcia  z  gimnastyki  ruchowej  –
10 sesji dla 10 osób każdorazowo.

19. Warsztaty  kroju i  szycia  – IV Etap  –
8 spotkań  po 1,5 h dla 10 osób.

20. Zajęcia ruchowe ZUMBA sesje online
10  h  każdorazowo  10  osób  i  sesje
w Klubie – 10 h dla 12 osób.

21. Zajęcia  PILATES  –  10  sesji  dla
12 osobowej grupy.

22. „Muzyczne  czwartki”  cykliczne
wspólne śpiewanie przy gitarach –  34
spotkania  –  68h  dla  15  osób
każdorazowo.

23. Muzyczne pasje – cykliczne spotkania
miłośników płyt winylowych pn. „Białe
Kruki  Czarnego Krążka”  -  8  spotkań,
16h dla 12 osób.

24. Włączanie  się  wolontariuszek  z  Koła
Wolontariatu w:

a) działalność  Hospicjum  –  według
potrzeb – 20 osób,

b) organizacja  Kampanii  na  rzecz
powstania Jadłodzielni,

c) przekazanie  wykonanych  gadżetów
i  zabawek  do  ośrodków  dla  dzieci
z  niepełnosprawnościami
intelektualnymi (łącznie 150 zabawek,
w  tym  sensorycznych  wykonanych
przez klubowiczów),

d) organizowanie  samopomocy
w  wymianie  ubrań  pomiędzy
klubowiczami  –  prowadzenie  akcji
„Wieszak”  oraz  zbiórki  odzieży  do
PCK.,

e) lepienie  pierogów  na  Wigilię  we
„Wspólnocie  Betlejem”  Ks.  Toszy
(łącznie  ulepiono  1  500  pierogów
i  upieczono  5  kg  ciasta,  produkty
zapewnili sponsorzy),
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f) organizacja paczek świątecznych dla
osób związanych z Klubem, będących
w  trudnej  sytuacji  finansowej  –
przygotowano 8 paczek świątecznych
sfinansowanych  przez  Klubowiczów
i przyjaciół Klubu,

g) całoroczna zbiórka nakrętek pcv pod
hasłem  „Wkręć  się  z  nami
w  pomaganie”  poświęcone  choremu
dziecku z Jaworzna,

25. Wernisaż  i  wystawa  zdjęć
artystycznych Anny Garbat z udziałem
180 osób.

26. Warsztaty  malarskie  techniką
POURINGU  –  łącznie  36  h  dla  15
osób.

27. Warsztaty  rękodzieła  artystycznego
i użytkowego – 30 h dla 15 osób.

28. Koło brydżowe – nauka gry w brydża -
18 spotkań dla 12 osób.

29. Koło  PTTK  –  2  spotkania  –  dla
48 uczestników.

30. Kącik gier logicznych – 5 spotkań dla
12 osób.

31. Dzień Kobiet  impreza transmitowana
on line przy udziale  65 internautów –
członków  Klubu  i  pracowników  SM
Górnik.

32. Kącik  wędrującej  książki-  cały  rok  –
wszyscy.

33. Dwudniowa  wycieczka  krajoznawcza
do  Międzybrodzia  Żywieckiego  dla
28 osób 

34. Trzydniowa wycieczka do Dopczyc dla
25 osób.

35. Spacery z Przewodnikiem po mieście
pod  hasłem:  „Poznaj  historię
ciekawych  miejsc  Jaworzna”  –
3  wyjścia  z  20  uczestnikami
każdorazowo łącznie 9h.

36. Indywidualne  wyjścia  na  basen  –
rozdano łącznie bilety na 25h pobytu
na basenie.

37. Turniej  Brydża Sportowego dla 8 par
z  udziałem  widowni  (15  osób)
z internetową transmisją on line.

Fundacja „Jesień na Letniej” prowadzącej Dom
Seniora w Jaworznie.
Działania  zorganizowane  dla  mieszkańców
Domu:

1. Konkursy karaoke.
2. 4 potańcówki.
3. Codziennie arte terapia, 

muzykoterapia.
4. Urodziny  pensjonariuszy  w  wymiarze
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kameralnym.
5. Spotkanie  biesiadne  z  muzyką

zespołów  ludowych  z  poczęstunkiem
rodzinami.

6. Wyjazd letni na Sosinę.
7. Zbieranie grzybów w pobliskim lesie.
8. Liczne  spacery,  gry  i  zabawy

w altanie.

2. Liczba uczestników:   
− w zajęciach Klubu „Senior+” przy ulicy

Jana  Matejki  24d,  brało  udział  39
osób,

− w zajęciach Klubu „Senior+” przy ulicy
Boczna 7k, brało udział 25 osób,

− w  zajęciach  Klubu  „To  i  Owo”
 brało udział 186 osób,

− w  zajęciach  Fundacji  „Jesień
na Letniej” prowadzącej  Dom Seniora
w Jaworznie brało udział 25 osób.

7. Dostosowanie oferty 
mieszkaniowej
do możliwości 
finansowych, wieku 
i potrzeb.

Umożliwienie zmiany 
mieszkań.

Liczba zamian mieszkań: 
Wykonano następujące zamiany dla osób 60+,
których  celem  była  poprawa  warunków
mieszkaniowych wnioskodawców:

– 1  zamiana  lokalu  mieszkalnego
z  kontrahentem  –  na  podstawie  §  8
Uchwały  Nr  XV/173/2011  Rady
Miejskiej  w  Jaworznie  z  dnia
24 listopada 2011 r. w sprawie zasad
wynajmowania  lokali  wchodzących
w  skład  mieszkaniowego  zasobu
Gminy  Miasta  Jaworzna  (tekst
jednolity:  Dz.  Urz.  Woj.  Śl.  z  2020 r.
poz. 4029),

– 1  zamiana  w  ramach  programu
„Mieszkanie  za  remont”  –  na
podstawie  §  4a  Uchwały
Nr  XV/173/2011  Rady  Miejskiej
w Jaworznie z dnia 24 listopada 2011
r.  w  sprawie  zasad  wynajmowania
lokali  wchodzących  w  skład
mieszkaniowego  zasobu  Gminy
Miasta  Jaworzna  (tekst  jednolity:
Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz.4029).

– 1  zamiana  lokalu  z  urzędu  –  na
podstawie  §  8  Uchwały
Nr  XV/173/2011  Rady  Miejskiej
w Jaworznie z dnia 24 listopada 2011
r.  w  sprawie  zasad  wynajmowania
lokali  wchodzących  w  skład
mieszkaniowego  zasobu  Gminy
Miasta  Jaworzna  (tekst  jednolity:
Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 4029).

1. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej.
2. Miejski Zarząd 
Nieruchomości Komunalnych.
3. Biuro Gospodarki 
Komunalnej UM.

8. Udzielanie informacji Utworzenie Centrum Liczba osób korzystających z usług Centrum: 0. 1. Urząd Miejski.
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o świadczeniach
i usługach – koordynacja
usług.

Wsparcia Seniorów. 2. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej.
3 Organizacje pozarządowe.

Kierunek działania 3: ŚWIADCZENIA MATERIALNE I USŁUGI SPOŁECZNE

Lp. DZIAŁANIE SPOSÓB REALIZACJI WSKAŹNIKI REALIZACJI REALIZATORZY

1. Wspieranie finansowe
i rzeczowe osób 
potrzebujących.

Przyznawanie 
świadczeń pieniężnych
i rzeczowych 
przewidzianych 
ustawami.

Ilość osób korzystających z poszczególnych rodzajów świadczeń:
‒ pieniężne: 219,

‒ niepieniężne  (m.  in.  bony  żywnościowe,  obiady
w Jadłodajni, pomoc w naturze itp.): 42.

Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej.

2. Rehabilitacja 
Społeczna
i zawodowa.

Przyznawanie 
świadczeń 
przewidzianych ustawą
o rehabilitacji 
zawodowej
i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych.

MOPS:
Ilość osób korzystających z poszczególnych rodzajów świadczeń:

− dofinansowanie  do  likwidacji  barier  architektonicznych:
23 osoby,

− dofinansowanie  do  likwidacji  barier  technicznych:
23 osoby,

− dofinansowanie  do  przedmiotów  ortopedycznych
i środków pomocniczych: 510 osób,

− dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego – 9 osób,
− dofinansowanie  do  sportu,  kultury  i  rekreacji:

220 osób – turnusy rehabilitacyjne.

Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej.

3. Realizacja usług 
opiekuńczych
i specjalistycznych 
usług opiekuńczych 
w miejscu 
zamieszkania.

Przyznawanie usług 
opiekuńczych
i specjalistycznych 
usług opiekuńczych 
zgodnie ze 
stwierdzonymi 
potrzebami.

Ilość  osób  korzystających  z  usług  opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych: 

− realizowanych  przez  MOPS  od  stycznia  2021  r.,
skorzystało – 118 osób,

− realizowanych przez MOPS w ramach projektu 9.2.5 – 35
osób,

− realizowanych  przez  Ośrodek  Wspierania  Inicjatyw
Społecznych w ramach projektu 9.2.5.: 25 osób.

MIEJSKI  OŚRODEK  POMOCY SPOŁECZNEJ  był  realizatorem
Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:  „WSPIERAJ
SENIORA”.  Organizował  i  realizował  dostarczanie  artykułów
pierwszej  potrzeby  dla  osób  starszych  (w  tym  dostarczanie
ciepłych  posiłków),  załatwianie  drobnych  spraw  urzędowych,
wyprowadzanie psa . Program adresowany był do osób powyżej
70  r.  ż.,  które  pozostały  w  domu  w  związku  z  obawą  przed
zakażeniem COVID – 19 (w szczególnych wypadkach do osób
poniżej  70  r.  ż.),  które  nie  korzystały  z  takiego  wsparcia
finansowanego z innych źródeł. W 2021 r. do wsparcia w ramach
programu  zgłosiło  się  61  rodzin,  wsparcie  uzyskało  57  rodzin
(69  osób  w  tych  rodzinach),  z  czego  50  osób  po  70  r.  ż.
i 19 poniżej 70 r. ż. Pozostała część osób została zakwalifikowana
do  innych  kompleksowych  form  wsparcia,  w  zależności  od
zgłaszanych potrzeb.
MIEJSKI  OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ  był  również
realizatorem  Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:
„OPIEKA  WYTCHNIENIOWA”.  Program  kierowany  był  do
członków  rodzin  lub  opiekunów,  którzy  wymagali  wsparcia
w  postaci  doraźnej,  czasowej  przerwy  w  sprawowaniu
bezpośredniej  opieki  nad  dziećmi  z  orzeczeniem
o  niepełnosprawności,  a  także  nad  osobami  ze  znacznym

1.Miejski 
Ośrodek Pomocy
Społecznej.
2. Organizacje
pozarządowe.
3. Inne podmioty.
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stopniem niepełnosprawności  oraz  orzeczeniami  równoważnymi.
Łącznie  wsparciem  w  ramach  opieki  wytchnieniowej  w  miejscu
zamieszkania objęto 24 osoby dorosłe oraz 2 dzieci,  w ramach
wsparcia  ze  strony  specjalistów  takich  jak:  psycholog,
pielęgniarka, dietetyk, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta – pomoc
uzyskało 12 rodzin,  w tym 10 osób dorosłych i 2 dzieci.
ZESPÓŁ  LECZNICTWA OTWARTEGO Sp.  z  o.  o.  w  okresie
1.09.2019  r.  –  29.11.2021  r.  zrealizował   projekt  PRZYJAZNE
ŚRODOWISKO – program kompleksowych usług zdrowotnych dla
osób  wykluczonych  społecznie  współfinansowany  przez  Unię
Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego
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.  Projekt  zakłada,  działania  mające  na  celu
zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez świadczenie
ich w formie środowiskowej dla 90 osób zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym (wraz z ich otoczeniem). Projekt miał
na  celu zapewnienie  kompleksowej  pomocy pacjentowi  poprzez
łączenie  funkcji  leczniczej,  prewencyjnej  oraz  rehabilitacji
społecznej.  Wsparcie  było  realizowane  w  okresie  27  m  –  cy
trwania  projektu.  Wsparciem  byli  objęci  także  opiekunowie
faktyczni  osób  niesamodzielnych  oraz  członkowie  rodzin
chorujących  psychicznie  z  otoczenia  chorego.  Osoby
niesamodzielne  (niepełnosprawne,  chore  przewlekle,  samotne,
w  tym  osoby  starsze  po  65  roku  życia),  w  ramach  wsparcia
korzystały  ze  świadczeń  opiekuńczych,  lekarskich,
rehabilitacyjnych i pielęgniarskich w środowisku zamieszkania / lub
ambulatoryjnie.
W/w  osoby  miały  również  stały  dostęp  do  specjalistycznego
sprzętu  medycznego,  dzięki  któremu  ich  stan  zdrowia  był
monitorowany  przez  24  godziny  na  dobę  (telemedycyna).  Dla
opiekunów  osób  niesamodzielnych  dedykowana  była  pomoc
psychologa  oraz  opieka  wytchnieniowa.  W  2021  r.  opieką
w  ramach  przedmiotowego  kontraktu  objęto  33  osoby  (w  tym
powyżej 65 r. ż.).

4. Przygotowanie rodzin
do pełnienia funkcji 
opiekuńczych.

1. Edukacja rodzin.
2. Motywowanie rodzin 
do sprawowania opieki 
nad starszymi/ 
niepełnosprawnymi 
członkami.

Liczba zmotywowanych i przygotowanych rodzin: 
1.  Rozmowy  z  rodzinami  w  zakresie  motywowania  ich  do
załatwiania spraw dotyczących zależnych członków rodziny, którzy
z powodu swojego stanu zdrowia, nie są w stanie samodzielnie ich
załatwić: 
MOPS – ok. 35 rodzin.

1. Miejski 
Ośrodek Pomocy
Społecznej.
2. Organizacje
i instytucje 
realizujące 
usługi.

5. Podnoszenie jakości 
usług opiekuńczych
i dostosowanie ich
do potrzeb.

1. Standaryzacja usług.
2. Specjalizacja kadr 
opiekuńczych 
w zakresie 
specyficznych schorzeń
np. choroba 
Alzheimera.
3. Umożliwienie opieki 
długo lub 
krótkoterminowej nad 

1. Liczba wystandaryzowanych usług: 0. 1. Miejski 
Ośrodek Pomocy
Społecznej.
2. Organizacje 
i instytucje 
realizujące 
usługi.
3. Inne podmioty.

2. Liczba  osób  uczestniczących  w  kursach,  szkoleniach,
seminariach, konferencjach: 0.
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osobą starszą, 
w przypadku 
hospitalizacji opiekuna 
lub opieki 
wytchnieniowej.

6. Zapewnienie 
poczucia 
bezpieczeństwa 
osobom starszym, 
chorym 
i niepełnosprawnym.

Teleopieka. Liczba osób objętych teleopieką: 
Zakład Lecznictwa Otwartego Sp. z o. o. w okresie  1.09.2019 r. –
29.11.2021  r.  zrealizował  projekt  pn.:  „PRZYJAZNE
ŚRODOWISKO” –  program  kompleksowych  usług  zdrowotnych
dla osób wykluczonych społecznie,  w którym wsparcie otrzymało
łącznie 90 osób. W ramach zadania 4: Teleopieka – całodobowy
monitoring  specjalistyczny  –  uczestników  projektu  wyposażono
w  specjalistyczny  sprzęt  umożliwiający  monitoring  ich  stanu
zdrowia przez 24h na dobę. 
Liczba osób objętych teleopieką w 2021 r.: 21 osób. 

1.Instytucje 
ochrony zdrowia.
2. Inne podmioty.

Kierunek działania 4: OPIEKA ZDROWOTNA I PROFILAKTYKA

Lp. DZIAŁANIE SPOSÓB 
REALIZACJI

WSKAŹNIKI REALIZACJI REALIZATORZY

1. Zapewnienie dostępu
do podstawowej
i specjalistycznej opieki
zdrowotnej.

Rozwój bazy 
leczniczej.

Liczba  placówek  medycznych  kontraktujących
świadczenia  zdrowotne  –  w  Śląskim  Oddziale
Narodowego  Funduszu  Zdrowia  w  Katowicach  –
w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

1. PŚZiPZ  ELVITA –  JAWORZNO  III  Sp.  z  o.  o.
w Jaworznie.

2. Zespół  Lecznictwa  Otwartego  Sp.  z  o.  o.
w Jaworznie.

3. Podmiot  Leczniczy  Centrum  Promocji  Zdrowia
S.C. – Ośrodek Medyczny w Jaworznie.

4. NZOZ „SOTERIA” S. C. w Jaworznie.
5. „GLAMED”  E.  Głąbik,  J.  Głąbik  S.  J.

w Jaworznie.
6. NZOZ  „Pro  –  Familia  –  MED”  Maciejowscy

w Jaworznie.
7. Podmiot  Leczniczy  Żabińscy  S.  J.  Centrum

Medycyny Rodzinnej „MEDICUS” w Jaworznie.
8. Centrum  Medyczne  MarMedicam  Sp.  z  o.  o.

Sp. K. w Jaworznie.
Z danych uzyskanych od podmiotów leczniczych, wynika,
iż  na  terenie  miasta  zatrudnionych  jest
94  lekarzy  świadczących  opiekę  medyczną  w  zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej.

Liczba  placówek  medycznych  kontraktujących
świadczenia  zdrowotne  –  w  Śląskim  Oddziale
Narodowego  Funduszu  Zdrowia  –  w  ramach
Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej:
1. SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie.
2. Zespół  Lecznictwa  Otwartego  Sp.  z  o.  o.

w Jaworznie.
3. PŚZiPZ  ELVITA  –  JAWORZNO  III  Sp.  z  o.  o.

w Jaworznie.
4. Podmiot Leczniczy Centrum Promocji Zdrowia S. C. –

Instytucje ochrony 
zdrowia. 
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Ośrodek Medyczny w Jaworznie.

2. Promowanie zachowań
prozdrowotnych, 
w tym aktywności 
fizycznej i zdrowego 
stylu życia.

Prowadzenie 
kampanii informacyjno
– promocyjnych.

Liczba akcji promocyjno – edukacyjno – informacyjnych: 0. 1. Wydział Zdrowia UM.
2. Organizacje 
pozarządowe.
3. Instytucje ochrony 
zdrowia.

3. Polityka zdrowotna. Realizacja programów
polityki zdrowotnej.

Liczba  programów  profilaktycznych  realizowanych  przez
Gminę  Miasta  Jaworzna  w  obszarze  ochrony  zdrowia
adresowanych do osób starszych w roku 2020: 4.
1. „Program Promocji Zdrowia dla Miasta Jaworzna na lata
2021 – 2025”.
2.  „Opieka  geriatryczna  skierowana  na  poprawę
sprawności osób starszych przewlekle chorych”.
 3. „Profilaktyka grypy w Jaworznie – szczepienia ochronne
dla seniorów 65+”. W ramach realizacji programu 
zaszczepiono 590 seniorów z terenu naszego miasta.
Realizatorami  szczepień  p/grypie  dla  seniorów,  były  trzy
podmioty lecznicze, tj.:

− NZOZ „SOTERIA” S. C. w Jaworznie,
− NZOZ PRO-FAMILIA – MED w Jaworznie,
− Centrum  Medyczne  MarMedicam  Sp.  z  o.  o.

Sp. K. w Jaworznie.
4.  „Program  Ochrony  Zdrowia  Psychicznego  dla  Miasta
Jaworzna na lata 2017 – 2022”.

1.Wydział Zdrowia UM.
2. Instytucje ochrony 
zdrowia.

Kierunek działania 5: AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I KULTURALNA

Lp. DZIAŁANIE SPOSÓB 
REALIZACJI

WSKAŹNIKI REALIZACJI REALIZATORZY

1. Rozwój różnorodnych 
form twórczości i ruchu
artystycznego 
starszego pokolenia.

Organizacja wystaw, 
pokazów
i konkursów 
twórczości seniorów.

Liczba wystaw, pokazów i konkursów:
Samorządowe instytucje kultury:

1. Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
i Jaworznicki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz
Zespół Śpiewaczy Jaworznianki: 245.

2. Miejska Biblioteka Publiczna: 60. 
3. Muzeum Miasta Jaworzna: 3. 
4. ATElier Kultury: 5.
5. Stowarzyszenie Twórców Kultury: 3. 
6. Miejski Związek Rolników, Kółek i Organizacji 

Rolniczych: 2. 

1. Miejskie Centrum 
Kultury i Sportu.
2. Instytucje kultury.
3. Organizacje 
pozarządowe.

Liczba uczestników:
1. Miejskie Centrum Kultury i Sportu  w Jaworznie

i Jaworznicki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz
Zespół Śpiewaczy Jaworznianki – 3 702 osoby.

2. Miejska Biblioteka Publiczna – 946 osób.
3. Muzeum Miasta Jaworzna – 50 osób.
4. ATElier Kultury – 298 osób.
5. Stowarzyszenie Twórców Kultury – 80 osób.
6. Miejski Związek Rolników, Kółek i Organizacji 

Rolniczych – 150 osób.

2. Integracja środowisk 
osób starszych oraz 

Organizacja Tygodnia 
Seniora.

1. Liczba i rodzaje imprez: 
Samorządowe instytucje kultury:

1. Urząd Miejski.
2. Instytucje i Organizacje.
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instytucji
i organizacji.

1) Miejskie Centrum Kultury i Sportu: 7.
2) Miejska Biblioteka Publiczna: 2.
3) ATElier Kultury: 6.

2. Liczba uczestników: 
− Miejskie Centrum Kultury i Sportu: 3 100 osób.
−  Miejska Biblioteka Publiczna: 35 osób.
−  ATElier Kultury: 290 osób.

                Kierunek działania 6: AKTYWIZACJA  SPORTOWA I TURYSTYCZNO – REKREACYJNA

Lp. DZIAŁANIE SPOSÓB 
REALIZACJI

WSKAŹNIKI REALIZACJI REALIZATORZY

1. Rozwijanie 
i wspieranie 
zorganizowanych 
zajęć aktywności 
fizycznej.

1. Organizacja 
zajęć 
ruchowych
i sportowych.
2. Organizacja 
wycieczek 
krajoznawczych
i turystycznych.
3. Organizacja 
imprez 
rekreacyjnych.

1. Liczba zajęć, wycieczek, imprez: 
- Miejskie Centrum Kultury i Sportu: 10.
- Miejska Biblioteka Publiczna: 14.
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej:

− organizacja  2 zabaw andrzejkowych dla podopiecznych –
43 osoby,

− zajęcia z fizjoterapeutą – 45 h – 16 osób,
− gimnastyka  grupowa,  indywidualna  –  26  zajęć  w  DDPS

i  24  zajęcia  w Dziennym Domu „Senior  –  WIGOR”  –  36
osób.

1. Miejskie Centrum 
Kultury i Sportu.
2. Organizacje 
sportowe
i turystyczne.

2. Liczba uczestników: 
- Miejskie Centrum Kultury i Sportu: 3 450 osób.
- Miejska Biblioteka Publiczna: 146 osób.
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej: 95 osób.

Kierunek działania 7: WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Lp. DZIAŁANIE SPOSÓB 
REALIZACJI

WSKAŹNIKI REALIZACJI REALIZATORZY

1. Wsparcie 
merytoryczne
i finansowe 
organizacji 
pozarządowych 
przez samorząd.

1.Przeprowadzenie
szkoleń 
i konsultacji.

1. Ilość szkoleń i konsultacji: 1. 
W dniu  8 listopada 2021 r.  zorganizowano szkolenie  dla organizacji
pozarządowych  w  formie  on  line.  Ze  względu  na  sytuację
epidemiologiczną  zdecydowano  o  organizacji  szkolenia
w oparciu o elektroniczną formę przekazu. Organizacje logowały się do
systemu on – line.

Urząd Miejski.

2.  Ilość  uczestników  szkoleń  i  konsultacji:  w  związku  z  faktem,  iż
organizacje logowały się do udziału w trybie on-line – nie można podać
precyzyjnej liczby jego uczestników (ok. 80 osób).

2. Przyznawanie 
dotacji z budżetu 
gminy na realizację
zadań publicznych.

1. Ilość organizacji, które otrzymały dotację: 2
− Fundacja „Mój Czas dla Seniora” im. Wandy i Józefa: 50 osób.
− Stowarzyszenie  Jaworznicki  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku:

100 osób.

Urząd Miejski.

2. Ilość dofinansowanych projektów: 2.

3. Ilość beneficjentów projektów: 150.

2. Współpraca 
międzypokoleniowa
w tym wolontariat 
wewnątrz

1. Stworzenie 
wykazu potrzeb.
2. Pozyskiwanie 
wolontariuszy

W organizacjach pozarządowych działa wielu wolontariuszy w sposób
niesformalizowany. 
Z Hospicjum Homo Homini współpracuje:
- wolontariusze medyczni – 8.

1. Miejski 
Ośrodek Pomocy
Społecznej.
2. Organizacje 
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i międzypokoleniowy. i ich szkolenie.
3. Kierowanie 
wolontariuszy
do pracy.
4. Organizowanie 
samopomocy.

- wolontariusze akcyjni – 9. pozarządowe.

3. Dialog społeczny. Współpraca z Radą
Seniorów.

Liczba spotkań i konsultacji: 2 posiedzenia Rady Seniorów. 1. Urząd Miejski
2. Rada 
Seniorów.
3. Organizacje 
pozarządowe.

Jaworzno, luty 2022 r.

KOORDYNATOR PROGRAMU

17


