SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPIERANIA OSÓB STARSZYCH W JAWORZNIE
NA LATA 2017 – 2020
ZA ROK 2018
Kierunek działania 1: EDUKACJA
Lp. DZIAŁANIE

SPOSÓB
REALIZACJI

1.

Organizacja
kampanii
społecznych
i informacyjnych.

Promocja uczenia się
przez całe życie
i aktywnego
starzenia się.

WSKAŹNIKI REALIZACJI

REALIZATORZY

1. Liczba kampanii: 0

1. Jaworznicki
Uniwersytet
2. Liczba artykułów:
Trzeciego Wieku.
Uniwersytet Trzeciego Wieku:
2. Inne organizacje
− 10 artykułów okolicznościowych: np. Dzień Babci, Dzień pozarządowe.
Dziadka, Tydzień Seniora itp. w „Co Tydzień”,
− 2 artykuły: Początek i zakończenie roku akademickiego
w Puls Jaworzna,
− 4 artykuły: Śledziówka, Dzień Babci, Tydzień Seniora,
Hiszpańskie Rytmy w Dzienniku Zachodnim, Co Tydzień,
Puls Jaworzna.
3. Liczba reportaży:
2 reportaże okolicznościowe: Olimpiada Seniorów, Spartakiada
Seniorów.

2.

Zwiększenie oferty
Wykłady i zajęcia
edukacyjnej dla osób Jaworznickiego
starszych.
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.

1. Liczba dziedzin nauki:
Jaworznicki
– edukacja językowa: język angielski, co tydzień po 1h dla Uniwersytet
każdej z trzech dziesięcioosobowych grup (grupa Trzeciego Wieku.
początkująca, średniozaawansowana, zaawansowana),
– edukacja techniczna: co tydzień po 1 h dla grupy 14 osób,
– ćwiczenia usprawniające: 2 grupy po 12 osób,
– basen: 1 grupa, 14 osób, 1 raz w tygodniu, po 1h,
– nordic walking: 1 grupa, ok. 12 osób, 1 raz w tygodniu,
czas w zależności od kondycji grupy i pogody,
– kulturalna: taniec – grupa Huladonna – 14 osób, 1 raz
w tygodniu, po 2 h (2 osoby ćwiczą indywidualnie taniec
latino) udział grupy w:
a) II Festiwalu Tańca Senior Dance Wodzisław – Panie
otrzymały wyróżnienie,
b) V Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów –
Panie otrzymały wyróżnienie.
– chór: 13 osób 1 raz w tygodniu, po 2h,
– teatr: 2 razy w roku, po 30 osób,
– filharmonia: 2 razy w roku, po 30 osób,
– kino: w 2017 roku – 60 osób,
– Wigilia w Koszęcinie w której brało udział 10 osób.
2. Liczba uczestników: 162.

3.

Nauka nowych
Organizacja szkoleń Liczba uczestników szkoleń i kursów:
1. Jaworznicki
technologii
i kursów.
‒ kursy komputerowe: 24 osoby (2 grupy, po 12 osób, Uniwersytet
(obsługa komputera,
Trzeciego Wieku.
zajęcia 1 raz w tygodniu – JUTW).
korzystanie
2. Inne organizacje
z internetu).
pozarządowe.
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4.

Rozwój świadomości
konsumenckiej
i wiedzy
z zakresu
bezpieczeństwa
osobistego.

Organizacja
kampanii
społecznych
i informacyjnych.

Liczba kampanii artykułów i reportaży:
− Rzecznik Praw Konsumenta UM Jaworzno:
Do ustawowych zadań rzecznika konsumentów należy m. in.
edukacja konsumencka, kierowana do wszystkich grup wiekowych,
która prowadzona jest w różnej formie.
Rzecznik spotyka się z konsumentami na specjalnie
zorganizowanych spotkaniach, przekazuje informacje w mediach
(prasa, telewizja lokalna, internet) oraz dystrybuuje ulotki i plakaty
wydawane m. in. przez Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, Komisję Nadzoru Finansowego itp.
Na spotkaniach z seniorami rzecznik informuje konsumentów
o przysługujących im prawach, przestrzega przed nieuczciwymi
praktykami
rynkowymi
stosowanymi
przez
niektórych
przedsiębiorców, instruuje w jaki sposób ustrzec się przed
zawarciem niechcianej umowy, informuje w jaki sposób odstąpić od
umowy sprzedaży/usługi zawartej np. na pokazie, jak złożyć
reklamację wadliwego towaru i jak uchylić się przed zakupem
niechcianego lub niepotrzebnego towaru.
W ramach programu „Akademia Bezpiecznego Seniora”,
w listopadzie 2018 r. zorganizowane zostały spotkania w Klubie
Niko w Jaworznie oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Spotkanie
było zainicjowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego. Na spotkaniach rzecznik
prowadził edukację konsumencką przestrzegając seniorów przed
nieuczciwymi
praktykami
rynkowymi,
uczulał
przed
podejmowaniem zbyt pochopnych decyzji zwłaszcza w sprawach
finansowych, zwracając uwagę na konieczność czytania
podpisywanych dokumentów i rozważne podejmowanie decyzji
oraz zachowanie rozsądku przy składaniu podpisów pod
dokumentami przedkładanymi przez przedsiębiorców.
Dwukrotnie w 2018 r. (czerwiec i wrzesień) rzecznik spotykał się ze
studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, których poinformował
o prawach konsumenckich, tłumaczył instytucję rękojmi i gwarancji
wskazywał na różnice pomiędzy tymi metodami składania
reklamacji. Informował o przepisach prawa bankowego. kredycie
konsumenckim i różnego rodzaju usługach finansowych, w tym
o odwróconej hipotece, a następnie udzielał odpowiedzi na pytania
konsumentów-seniorów i pomagał rozwiązać ich indywidualne
problemy konsumenckie.
W dniu 1 października w Międzynarodowym Dniu Seniora, rzecznik
w mediach (strona internetowa, prasa lokalna, gazeta
przystankowa) po raz kolejny przypomniał podstawowe prawa
konsumentów
oraz
ostrzegał
konsumentów
przed
niebezpieczeństwami i zagrożeniami oraz przed nieuczciwymi
praktykami rynkowymi.
Niezależnie od przedstawionych powyżej działań, w swojej
codziennej pracy przyjmując konsumentów zwłaszcza osoby
starsze, oprócz udzielania porad, rzecznik sporządza seniorom lub
pomaga im sporządzić 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.
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1. Jaworznicki
Uniwersytet
Trzeciego Wieku.
2. Inne organizacje
pozarządowe.
3. Instytucje
państwowe
i samorządowe.

− Komenda Miejska Policji w Jaworznie
W 2018 r. funkcjonariusze Wydziału Prewencji kontynuowali akcję
„Starsi – Bezpieczni” - skierowaną do osób starszych czyli osób
szczególnie narażonych na działanie oszustów , złodziei.
Asystent ds. profilaktyki współpracuje z samorządem na
rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Jaworzna.
Intensywne działania prowadzone są na rzecz poprawy
bezpieczeństwa osób starszych. Asystent ds. profilaktyki wraz
z pracownikami Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie stworzył zakładki do
książek oraz plakaty „Seniorze nie daj się oszukać” „na policjanta”
i „na wnuczka”. Również materiały związane z bezpieczeństwem
seniorów umieszczane były w gazetce przystankowej. Dnia
06.10.2018 roku odbył się Dzień Seniora, podczas którego na
Rynku nie zabrakło policjantów promujących bezpieczeństwo
seniorów. Rozdano ulotki oraz zakładki do książki „Seniorze nie daj
się oszukać”. Natomiast 07.11.2018 roku policjantka wraz
z pracownikami Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie poprowadziła debatę
miejską „Starsi = Bezpieczni” w ramach projektu „Akademia
Bezpieczeństwa”. Celem debaty było podniesienie świadomości
osób starszych na temat poprawy ich bezpieczeństwa
i zabezpieczania mienia.
Promując działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku
publicznego KMP w Jaworznie, w myśl przesłania „Policja bliżej
mieszkańców”, uczestniczyła w XXI Jaworznickich Targach „Twój
Dom, Twoje Otoczenie”. Stoisko profilaktyczno – edukacyjne
zorganizowano przy współpracy z Urzędem Miejskim i Strażą
Miejską. Podczas targów wręczano zwiedzającym ulotki
i gadżety ściśle związane z profilaktyką prewencji kryminalnej oraz
ruchu drogowego. Mundurowi prowadzili krótkie rozmowy
z odwiedzającymi targi mieszkańcami. Konwersacje prowadzone
były głównie z seniorami, gdyż to właśnie ta grupa społeczna
w ostatnim czasie jest wyjątkowo narażona na działalność
przestępczą ze strony wszelkiego rodzaju oszustów i naciągaczy.
Przedsięwzięcie to było doskonałą okazją do spotkań ze
społeczeństwem i budowania bezpieczeństwa w mieście.
(14 – 15.04.2018 r.).
Asystent ds. profilaktyki wraz z dzielnicowymi,
pracownikami Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Strażą Miejską oraz
Państwową Strażą Pożarną aktywnie uczestniczył w Piknikach
Bezpieczeństwa organizowanych w ramach „Akademii
Bezpieczeństwa”. W tym roku odbyło się 9 pikników, które zostały
zorganizowane na terenie boisk przy szkołach podstawowych. Do
zadań Policji należała obsługa stanowiska profilaktyczno –
edukacyjnego, zapewnienie radiowozu, wyposażenia policyjnego
oraz maskotki Sznupka.
W związku z obsługą stoiska profilaktycznego pozyskano wsparcie
rzeczowe tj. odblaski, opaski odblaskowe, długopisy, słodycze,
balony, a także druk ulotek dotyczących głównych zagadnień
z profilaktyki prewencyjnej i ruchu drogowego. Pikniki skierowane
były do wszystkich mieszkańców miasta Jaworzna.
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PIKNIKI BEZPIECZEŃSTWA
TERMIN

MIEJSCE

11.05.2018

Szkoła Podstawowa nr 10,
Jaworzno ul. Koszarowa 20.

25.05.2018

Szkoła Podstawowa nr 20,
Jaworzno, ul. Nauczycielska 20.

05.06.2018

Szkoła Podstawowa nr 18,
Jaworzno, ul. Mroczka 53c.

07.06.2018

Szkoła Podstawowa nr 13,
Jaworzno, ul. Urzędnicza 11.

08.06.2018

Szkoła Podstawowa nr
Jaworzno, ul. Puszkina 5.

5,

15.06.2018

Szkoła Podstawowa nr
Jaworzno, ul. Towarowa 61.

2,

15.09.2018

Szkoła Podstawowa nr
Jaworzno, ul. Ławczana 12.

7,

21.09.2018

Szkoła Podstawowa nr 16,
Jaworzno, ul. 3 Maja 18.

06.10.2018

Stadion
Sportowy
MCKiS
„Azotania”, ul. Moniuszki 95.

14 października 2018 roku rozpoczął działalność Klub Seniora
Osiedle Stałe „Aktywni”. Profilaktyk wspólnie z oficerem prasowym
przedstawili prelekcję dotyczącą występujących zagrożeń dla osób
starszych, metod działania oszustów oraz sposób reagowania
w sytuacjach niebezpiecznych. Seniorzy aktywnie brali udział
w dyskusji i przedstawiali własne doświadczenia, które na co dzień
spotykają będąc z wizytami w banku, przychodniach i na zakupach.
22 lutego 2018 roku w Klubie „Niko” przy ulicy Na Stoku 16
w
Jaworznie
odbyła
się
debata
„Porozmawiajmy
o bezpieczeństwie – możesz mieć na to wpływ”. W spotkaniu
oprócz funkcjonariuszy Policji uczestniczył przedstawiciel Rady
Miejskiej i przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej
w Jaworznie. Bezpieczeństwo osób starszych, Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa, założenia Programu „Dzielnicowy Bliżej
Nas” oraz jak uchronić się przed zaczadzeniem były tematami
poruszanymi podczas debaty.
17 kwietnia 2018 roku w Domu Działkowca „Jaśmin " przy ulicy
Górników z Danuty 43 policjantka zorganizowała debatę społeczną
w ramach programu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz
mieć na nie wpływ”. Debata obejmowała tematy, takie jak „Krajowa
Mapa zagrożeń”, „Program dzielnicowy bliżej nas”, „Moja
Komenda” a także bezpieczeństwo osób starszych w gminie
Jaworzno. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Rady Miejskiej
i członkowie „Rodzinny Ogród Jaśmin”, mieszkańcy miasta
w szczególności dzielnicy Łubowiec, dzielnicowy, strażacy z PSP.
20 listopada 2018 roku w Klubie „Niko” przy ulicy na Stoku 16
w Jaworznie odbyła się debata ewaluacyjna „Bezpieczeństwo
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seniora w gminie Jaworzno”. W spotkaniu oprócz funkcjonariuszy
Policji udział wzięli przedstawiciele Rady Miejskiej , Państwowej
Straży Pożarnej w Jaworznie, Miejski Rzecznik Praw
Konsumentów oraz przedstawiciel Zespołu Lecznictwa Otwartego
w Jaworznie. Bezpieczeństwo osób starszych, jak radzić sobie
z nieuczciwymi praktykami niektórych przedsiębiorstw, Krajowa
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, założenia Programu „Dzielnicowy
Bliżej Nas” oraz jak uchronić się przed zaczadzeniem były
tematami poruszanymi podczas debaty.
5.

Promocja
pozytywnego
wizerunku osób
starszych.

1. Organizacja
kampanii
społecznych.
2. Utworzenie strony
internetowej „Senior”
prowadzonej przez
seniorów dla
seniorów, na której
osoby starsze dzielą
się swoimi pasjami
i zainteresowaniami,
zawierającej filmy
edukacyjne.

Liczba kampanii:
Udział przedstawicieli z Jaworznickiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Forum Ekonomicznym w Krynicy, a w jego ramach Forum
Gospodarki Senioralnej – spotkanie z działaczami na rzecz
Seniorów.
Udział przedstawicieli z Jaworznickiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Śląskim Forum UTW.

1. Jaworznicki
Uniwersytet
Trzeciego Wieku .
2. Inne organizacje
pozarządowe.
3. Instytucje
państwowe
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 – 38,
korzystający – 34,
MOPS skierował – 6 osób w 2018 r.

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

2.

Prowadzenie Dziennego Kwalifikowanie
Domu „Senior – Wigor” i kierowanie
w Jaworznie.
do dziennego domu
„Senior – Wigor”.

Liczba uczestników i osób skierowanych
do dziennego domu „Senior – Wigor”:
uczestników – 39,
korzystających – 33,
MOPS skierował – 6 osoby w 2018 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 Miejski
Ośrodek
w domach pomocy społecznej:
Społecznej.
skierowanych – 59,
umieszczonych – 41 osób w 2018 r.

4.

Prowadzenie SPZOZ
Zakładu Pielęgnacyjno –
Opiekuńczego
w Jaworznie.

Kwalifikowanie
i umieszczanie
w Zakładzie
Pielęgnacyjno –
Opiekuńczym.

Liczba osób umieszczonych w SPZOZ SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno –
Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym: 70 Opiekuńczy.
osób.

5.

Tworzenie
alternatywnych form
opieki dla placówek
opieki całodobowej.

Tworzenie mieszkań
chronionych
i wspieranych.

6.

Rozwój środowiskowych Tworzenie Klubów
form pomocy
Seniora

1. Liczba utworzonych mieszkań
chronionych: 0.
2. Liczba osób umieszczonych: 0.

Pomocy

1. Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej.
2. Organizacje pozarządowe.

1. Liczba utworzonych Klubów Seniora Organizacje pozarządowe.
i innych miejsc:
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i samopomocy.

i innych miejsc
rozwijających pasje
i zainteresowania.

− Klub „Senior+” prowadzony przez
MOPS został otwarty w 2018 r.
− Klub „To i Owo” we współpracy
Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik
i Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych (OWIS) od
października 2018 r.
− Klub Seniora Osiedle Stałe „AKTYWNI”
rozpoczął działalność od października
2018 r.
2. Liczba uczestników:
− w zajęciach klubu Senior+ brały udział
42 osoby,
− w zajęciach Klubu „To i Owo”
w 2018 r. brało udział 100 osób.
W ramach współpracy z Ośrodkiem
Wspierania Inicjatyw Społecznych od
października 2018 r. – 50 osób.
− w zajęciach Klubu Seniora Osiedle
Stałe „AKTYWNI” brało udział ok. 80
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 z urzędu – na podstawie § 8
ust. 5 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 2018 r.
poz. 3271),
– 3 zamiany lokali socjalnych na lokal
mieszkalny /docelowy/ z uwagi na
realizację programu „Kompas” – na
podstawie § 7 pkt 2 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 2018 r.
poz. 3271),
– 1 zamiana lokalu socjalnego na lokal
mieszkalny /docelowy/ – na podstawie
§ 8 ust. 9 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 2018 r.
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1. Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej.
2. Miejski Zarząd
Nieruchomości Komunalnych.
– Wydział Gospodarki
Komunalnej UM.

–

poz. 3271),
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 2018 r.
poz. 3271).

Kierunek działania 3: ŚWIADCZENIA MATERIALNE I USŁUGI SPOŁECZNE
Lp. DZIAŁANIE

SPOSÓB REALIZACJI WSKAŹNIKI REALIZACJI

REALIZATORZY

1.

Wspieranie finansowe Przyznawanie
Ilość osób korzystających z poszczególnych rodzajów świadczeń: Miejski Ośrodek
i rzeczowe osób
świadczeń pieniężnych
Pomocy
‒ pieniężne: 209,
potrzebujących.
i rzeczowych
‒ niepieniężne (m. in. bony żywnościowe, obiady Społecznej.
przewidzianych
w Jadłodajni, pomoc w naturze itp.): 114.
ustawami.

2.

Rehabilitacja
Społeczna
i zawodowa.

Przyznawanie
Ilość osób korzystających z poszczególnych rodzajów świadczeń: Miejski Ośrodek
świadczeń
− dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych: Pomocy
przewidzianych ustawą
34 osób,
Społecznej.
o rehabilitacji
− dofinansowanie do likwidacji barier w komunikacji:
zawodowej
5 osób,
i społecznej oraz
− dofinansowanie do likwidacji barier technicznych:
zatrudnianiu osób
4 osób,
niepełnosprawnych.
− dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych: 215 osób,
− dofinansowanie do sportu, kultury i rekreacji:
218 osób,
− dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
(środki z budżetu miasta): 184 osób.

3.

Realizacja usług
opiekuńczych
i specjalistycznych
usług opiekuńczych
w miejscu
zamieszkania.

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

4.

Przygotowanie rodzin 1. Edukacja rodzin.
do pełnienia funkcji
2. Motywowanie rodzin
opiekuńczych.
do sprawowania opieki
nad starszymi/
niepełnosprawnymi
członkami.

5.

Podnoszenie jakości
usług opiekuńczych
i dostosowanie ich

1. Standaryzacja usług.
2. Specjalizacja kadr
opiekuńczych

Ilość
osób
korzystających
z
usług
opiekuńczych Miejski Ośrodek
i specjalistycznych usług opiekuńczych:
Pomocy
− realizowanych przez MOPS od stycznia 2018 r., Społecznej.
skorzystało 138 osób (podstawowe usługi opiekuńcze –
87 osób, specjalistyczne usługi opiekuńcze (opiekuńczo –
medyczne – 51 osoby).
− realizowanych przez Ośrodek Wspierania Inicjatyw
Społecznych od października 2018 r.: 9 osób.
Liczba zmotywowanych i przygotowanych rodzin: 70
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.

1. Liczba wystandaryzowanych usług: 0.

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

1. Miejski
2. Liczba osób uczestniczących w kursach, szkoleniach, Ośrodek Pomocy
Społecznej.
seminariach, konferencjach: 0.
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6.

do potrzeb.

w zakresie
specyficznych schorzeń
np. choroba
Alzheimera.
3. Umożliwienie opieki
długo lub
krótkoterminowej nad
osobą starszą,
w przypadku
hospitalizacji opiekuna
lub opieki
wytchnieniowej.

Zapewnienie
poczucia
bezpieczeństwa
osobom starszym,
chorym
i niepełnosprawnym.

Teleopieka.

2. Organizacje
i instytucje
realizujące
usługi.

Liczba osób objętych teleopieką: 0.

Instytucje
ochrony zdrowia.

Kierunek działania 4: OPIEKA ZDROWOTNA I PROFILAKTYKA
Lp. DZIAŁANIE
1.

SPOSÓB
REALIZACJI

Zapewnienie dostępu Rozwój bazy
do podstawowej
leczniczej.
i specjalistycznej opieki
zdrowotnej.

WSKAŹNIKI REALIZACJI

REALIZATORZY

Liczba placówek medycznych kontraktujących Instytucje ochrony
świadczenia zdrowotne – w Śląskim Oddziale zdrowia.
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach –
w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej: 8
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” Agata Smoliło,
Ryszard Maciejowski S. J. 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
91 lekarzy świadczących opiekę medyczną w zakresie
Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Liczba
placówek
medycznych
kontraktujących
świadczenia zdrowotne – w ŚO Narodowym Funduszu
Zdrowia – w ramach Ambulatoryjnej Opieki
Specjalistycznej: 5.
1. SP
ZOZ
Szpital
Wielospecjalistyczny
w Jaworznie.
2. Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o. o.
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w Jaworznie.
3. PŚZiPZ ELVITA – JAWORZNO III Sp. z o. o.
w Jaworznie.
4. Podmiot Leczniczy Centrum Promocji Zdrowia
S.C. - Ośrodek Medyczny w Jaworznie.
5. Rehabilitacja i Kosmetologia „SALUS" S. C.
w Jaworznie.
Powyższe placówki medyczne zatrudniają ogółem ok.
170 lekarzy specjalistów (w formie umów:
kontraktowych, o pracę oraz zlecenia).
2.

Promowanie zachowań Prowadzenie
Liczba akcji promocyjno – edukacyjno – informacyjnych:
prozdrowotnych,
kampanii informacyjno
w tym aktywności
– promocyjnych.
− organizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw
fizycznej i zdrowego
Społecznych: 2
stylu życia.
1. W ramach obchodów Tygodnia Seniora, Wydział
Zdrowia i Spraw Społecznych zorganizował
w październiku cykl trzech warsztatów
psychologicznych dla mieszkańców miasta pn.
Jak zachować pogodę ducha mimo upływu
czasu? W warsztatach wzięło udział ok. 80 osób
seniorów 60+.
2. VII edycja Jaworznickiego Rajdu Nordic
Walking, w trakcie którego prowadzono
bezpłatne badania dla mieszkańców miasta:
poziomu BMI, tkanki tłuszczowej oraz ciśnienia
krwi. Oprócz badań prowadzono poradnictwo
oraz dystrybucję materiałów edukacyjnych dot.
zdrowego stylu życia i cukrzycy, a także naukę
samobadania piersi z wykorzystaniem fantomu
edukacyjnego. Prowadzono także edukację
w zakresie profilaktyki nowotworów piersi.

1. Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych UM.
2. Organizacje
pozarządowe.
3. Instytucje ochrony.
zdrowia

− organizowanych przez ZLO
W ramach Pielęgniarskiej Opieki Środowiskowej Program
dla pacjentów 65 + ze zdiagnozowanymi trzema
jednostkami chorobowymi (cukrzyca, nadciśnienie,
otyłość). Program dedykował pacjentom bezpłatne
badania laboratoryjne, diagnostyczne oraz wizyty
lekarskie i pielęgniarskie. W ramach programu
przebadano 57 osób.
3.

Polityka zdrowotna.

Realizacja programów Liczba programów polityki zdrowotnej realizowanych
polityki zdrowotnej.
przez Gminę Miasta Jaworzna w obszarze ochrony
zdrowia adresowanych do osób starszych w roku 2018:
2.
1. „Opieka geriatryczna skierowana na poprawę
sprawności osób starszych przewlekle chorych”
2. „Profilaktyka grypy w Jaworznie – szczepienia
ochronne dla seniorów 65+”. W ramach
realizacji programu zaszczepiono bezpłatnie
1 526 seniorów z terenu naszego miasta.
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1.Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych UM.
2. Instytucje ochrony
zdrowia.

Realizatorami szczepień p/grypie dla seniorów, były
cztery podmioty lecznicze, tj.:
− PŚZiPZ ELVITA – JAWORZNO III Sp. z o. o.
w Jaworznie,
− NZOZ „SOTERIA” S. C. w Jaworznie,
− Podmiot Leczniczy Żabińscy S. J. Centrum
Medycyny Rodzinnej „MEDICUS” w Jaworznie,
− NZOZ „Pro – familia – MED” Agata Smoliło,
Ryszard Maciejowski S. J. w Jaworznie.
W ramach programu zostali zaszczepienie także seniorzy
przebywający w SPZOZ Zakładzie Pielęgnacyjno –
Opiekuńczym oraz pensjonariusze przebywający w Domu
Pomocy Społecznej w Jaworznie.
Kierunek działania 5: AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I KULTURALNA
Lp. DZIAŁANIE

SPOSÓB
REALIZACJI

WSKAŹNIKI REALIZACJI

REALIZATORZY

1.

Organizacja wystaw,
pokazów
i konkursów
twórczości seniorów.

Liczba wystaw, pokazów i konkursów:
samorządowe instytucje kultury:
1. Miejskie Centrum Kultury i Sportu
w Jaworznie:
Liczba wystaw, pokazów i konkursów: 133:
2 wystawy – 160 osób.
86 pokazów – 7279 osób.
2 konkursy – 290 osób.
43 spotkania – 6442 osób.
2. Miejska Biblioteka Publiczna: liczba
wystaw, pokazów i konkursów: 249.
8 wystaw – 145 osób:
241 pokazy/wydarzenia – 3760 osób.
3. Muzeum Miasta Jaworzna: warsztaty
z rękodzieła – 38 spotkań.
4. „Archetti” Orkiestra Kameralna Miasta
Jaworzna:
46 wydarzeń, wystaw:
26 wydarzeń kulturalnych – 3594 osób.
2 wystawy – 560 osób.
18 wydarzeń plenerowych – 3379 osób.
5. „eM Band” Orkiestra Rozrywkowa Miasta
Jaworzna:
12 wystaw, pokazów i konkursów.
6. Centrum Kultury – Teatr Sztuk: liczba
warsztatów, konkursów: 5.

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

Rozwój różnorodnych
form twórczości i ruchu
artystycznego
starszego pokolenia.

Liczba uczestników:
1. Miejskie Centrum Kultury i Sportu – 14171
osób.
2. Miejska Biblioteka Publiczna – 3905 osób.
3. Muzeum Miasta Jaworzna – 380 osób.
4. „Archetti” Orkiestra Kameralna Miasta
Jaworzna – 7533 osób.
5. „eM Band” Orkiestra Rozrywkowa Miasta
Jaworzna – 2921 osób.
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6. Centrum Kultury – Teatr Sztuk – 146 osób.
2.

Integracja środowisk
osób starszych oraz
instytucji
i organizacji.

Organizacja Tygodnia 1. Liczba i rodzaje imprez:
1. Urząd Miejski.
Seniora.
samorządowe instytucje kultury:
2. Instytucje i Organizacje.
1) Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie:
− Koncert „Śpiewające fortepiany” (MDK,
2.10.2018) – 800 osób.
− Biesiada i zabawa taneczna (Geosfera,
4.10.2018) – 400 osób.
− Koncert „Grająca Szafa” (MDK, 5.10.2018)
– 400 osób.
− Kawiarenka Seniora, koncert „Chrząszcze”
(Rynek, 6.10) – 1500 osób.
− Koncert „Back to Big Band” (Kolegiata
p. w. Św. Wojciecha i Katarzyny,
7.10.2018) – 800 osób.
2.) Miejska Biblioteka Publiczna: liczba imprez 3.
3.) „Archetti” Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna:
2 wydarzenia – 430 osób.
10 zajęć stałych – 3715 osób.
21 koncertów – 7512 osób.
4) „eM Band” Orkiestra Rozrywkowa Miasta
Jaworzna: liczba koncertów: 5.
5) Centrum Kultury – Teatr Sztuk: spotkania,
koncerty, spektakle: 6.
2. Liczba uczestników:
− Miejskie Centrum Kultury i Sportu 3 900
osób.
− Miejska Biblioteka Publiczna – 277 osób.
− „Archetti” Orkiestra Kameralna Miasta
Jaworzna – 11657 osób.
− „eM Band” Orkiestra Rozrywkowa Miasta
Jaworzna – 1900 osób.
− „eM Band” Orkiestra Rozrywkowa Miasta
Jaworzna – 1900 osób.
− Centrum Kultury – Teatr Sztuk – 2670
osób.

Kierunek działania 6: AKTYWIZACJA SPORTOWA I TURYSTYCZNO – REKREACYJNA
Lp. DZIAŁANIE

SPOSÓB
REALIZACJI

WSKAŹNIKI REALIZACJI

REALIZATORZY

1.

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:
− 17 zajęć ruchowych i sportowych – 531 osób.
dodatkowo:
basen: wydano 3413 biletów,
22 spotkania gimnastyczne po 30 osób na każdym tj. 660 osób.
− 6 wycieczek krajoznawczych i turystycznych – 175 osób.
− 30 imprez rekreacyjnych – 1009 osób.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej:
− wycieczka do Ustronia dla podopiecznych DDPS i DDSW –
46 osób.

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

Rozwijanie
i wspieranie
zorganizowanych
zajęć aktywności
fizycznej.
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− organizacja zabawy karnawałowej dla podopiecznych –
42 osoby.

− organizacja 2 zabaw andrzejkowych dla podopiecznych –
45 osób.

− organizacja wraz z MOPS zajęć fizjoterapii – 15 osób.
− zajęcia ruchowe w DDPS – 20 osób.
2. Liczba uczestników: 5833 osób.
Kierunek działania 7: WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Lp. DZIAŁANIE

SPOSÓB
REALIZACJI

1.

1.Przeprowadzenie 1. Ilość szkoleń i konsultacji: 2.
Urząd Miejski.
szkoleń
Dwa spotkania w ramach współpracy z organizacjami z organizacjami
i konsultacji.
pozarządowymi podczas których przeprowadzono szkolenia:
− w czerwcu 2018 r. – „Jak pozyskać środki zewnętrzne
z
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych”,
− we wrześniu 2018 r. – szkolenie z zakresu RODO – ochrona
danych osobowych po 25 maja 2018 r.

Wsparcie
merytoryczne
i finansowe
organizacji
pozarządowych
przez samorząd.

WSKAŹNIKI REALIZACJI

REALIZATORZY

2. Ilość uczestników szkoleń i konsultacji: udział wzięło ok. 180 osób.
2. Przyznawanie
1. Ilość organizacji, które otrzymały dotację: 2
Urząd Miejski.
dotacji z budżetu
− Fundacja „Mój Czas dla Seniora” im. Wandy i Józefa – 37
gminy na realizację
osób.
zadań publicznych.
− Stowarzyszenie Jaworznicki Uniwersytet Trzeciego Wieku –
162 osoby.
2. Ilość dofinansowanych projektów: 2.
3. Ilość beneficjentów projektu: 199.
2.

Współpraca
międzypokoleniowa
w tym wolontariat
wewnątrz
i międzypokoleniowy.

1. Stworzenie
wykazu potrzeb.
2. Pozyskiwanie
wolontariuszy
i ich szkolenie.
3. Kierowanie
wolontariuszy
do pracy.
4. Organizowanie
samopomocy.

W organizacjach pozarządowych działa wielu wolontariuszy w sposób
niesformalizowany.
Z Hospicjum Homo Homini współpracuje 30 wolontariuszy, w tym 14
przeszkolonych.

3.

Dialog społeczny.

Współpraca z Radą Liczba spotkań i konsultacji: 11 posiedzeń Rady Seniorów.
Seniorów.

Jaworzno, luty 2019 r.
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1. Miejski
Ośrodek Pomocy
Społecznej.
2. Organizacje
pozarządowe.

1. Urząd Miejski
2. Rada
Seniorów.
3. Organizacje
pozarządowe.

