UCHWAŁA NR XXI/490/20
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 r. „Miejskiego programu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice bez barier”
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz.713) w wykonaniu uchwały XLIII/812/17 Rady Miasta Katowice z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie
przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice bez
barier” zmienionej uchwałą VI/103/19 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2019 roku.
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji w 2019 r. „Miejskiego programu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice bez barier”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice
Maciej Biskupski
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ń I
Załącznik do uchwały Nr XXI/490/20

KATOWICE
dla odmian?

Rady Miasta Katowice
z dnia 30 czerwca 2020 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY
w KATOWICACH

Sprawozdanie za rok 2019 z wykonania
„Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
na lata 2017-2021 Katowice bez barier ”,
przyjętego Uchwałą Rady Miasta
Katowice numer XLIII/812/17
z dnia 1 czerwca 2017,
zmienionego Uchwałą Rady Miasta Katowice
numer VI/103/19 z dnia 28 marca 2019 roku.
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WSTĘP
Konieczność opracowania i realizacji „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
na lata 2017- 2021 Katowice bez barier” wynika z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zgodnie z artykułem 35a ustęp 1 punkt 1,
który brzmi:
„Do zadań powiatu należy:
1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów
społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
a) rehabilitacji społecznej,
b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.”
Jest to program interdyscyplinarny, który w ramach realizacji rehabilitacji społecznej i przestrzegania
praw osób niepełnosprawnych włącza do współpracy jednostki organizacyjne Miasta Katowice takie jak:
Wydział Edukacji i Sportu, Wydział Budynków i Dróg, Wydział Inwestycji, Wydział Spraw Obywatelskich,
Wydział Budownictwa, Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Kultury, Wydział Kształtowania Środowiska,
Wydział Transportu, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Miejski Zarząd Ulic i Mostów,
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zakład Zieleni Miejskiej,
w szczególności Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a w zakresie rehabilitacji
zawodowej i zatrudniania Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. Do realizacji programu włącza się również
Policja, Straż Miejska oraz organizacje pozarządowe.
Program koordynuje Pełnomocnik Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowa
Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych.. Sprawozdanie przedstawione jest w podziale
na poszczególne projekty, zgodnie z numeracją przyjętą w programie.
Sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób
Niepełnosprawnych
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Część I: Sprawozdanie z realizacji programu działań w zakresie rehabilitacji
społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
PROJEKT 1
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE, W TYM INTERWENCJA KRYZYSOWA
1. Założenie:
Osoby niepełnosprawne i ich rodziny powinny mieć zapewniony dostęp do pełnej informacji
o obowiązujących rozwiązaniach prawnych i wynikających z nich uprawnieniach, istniejących możliwościach
zaspakajania różnorodnych potrzeb, funkcjonujących systemach wsparcia i możliwościach uzyskania różnych
form pomocy ze strony instytucji jak i organizacji pozarządowych. Osoby niepełnosprawne i ich rodziny powinny
mieć również możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych
pojawiających się w związku z niepełnosprawnością.
2. Cel:
Ułatwienie funkcjonowania osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez udostępnienie informacji
o przysługujących im prawach i uprawnieniach oraz informacji dotyczących istotnych spraw związanych
z funkcjonowaniem społecznym w mieście Katowice. Ograniczenie skutków sytuacji kryzysowych
wynikających z niepełnosprawności.
3. Stan planowany do osiągnięcia:
Zwiększenie dostępności do informacji z zakresu poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych
oraz do informacji o instytucjach pomocowych w mieście, obiektach pozbawionych barier architektonicznych.
4. Zadania do realizacji w 2019 roku, realizatorzy:
1) Realizacja sieci specjalistycznego poradnictwa i wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
Realizatorzy:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta do Spraw Osób
Niepełnosprawnych i organizacjami pozarządowymi,
- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI ZADAŃ

Terenowe Punkty
Pomocy Społecznej

Osoby
niepełnosprawne
i ich rodziny

Dział do Spraw
Osób
Niepełnosprawnych

Osoby
niepełnosprawne
ubiegające się
o świadczenia
z Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE
Udzielanie porad prawnych osobom
niepełnosprawnym, udzielanie porad
w zakresie możliwości zapewnienia
osobom niepełnosprawnym usług
opiekuńczych, specjalistycznych
usług opiekuńczych w środowisku
lub możliwości umieszczenia
w mieszkaniach chronionych,
domach pomocy społecznej
i zakładach opiekuńczo-leczniczych,
w ośrodkach wsparcia: dzienne domy
pomocy społecznej, środowiskowe
domy samopomocy.
Udzielanie porad z zakresu rodzajów
i form wsparcia świadczonych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
możliwości ustalenia stopnia
niepełnosprawności, rodzajów ulg
i uprawnień przysługujących osobom
niepełnosprawnym, rehabilitacji
społecznej i zawodowej, programów
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
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LICZBA
OSÓB
KORZYSTA
JĄCYCH

WYKONANIE

3 241

Działalność
bieżąca

2 424

Działalność
bieżąca
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i zainteresowane
korzystaniem
z ulg i uprawnień

na rzecz niepełnosprawnych,
działalności instytucji
i organizacji pozarządowych
na rzecz osób niepełnosprawnych.

Centrum
Rehabilitacji
Społecznej

Osoby zaburzone
psychicznie
i ich rodziny

Udzielanie porad w zakresie
obowiązujących przepisów prawnych
dotyczących osób z zaburzeniami
psychicznymi, instytucji i organizacji
działających na rzecz osób chorych
psychicznie i ich rodzin, rehabilitacji
społecznej osób z zaburzeniami
psychicznymi, pomocy osobom
zaburzonym i ich rodzinom.

Ośrodek
Interwencji
Kryzysowej
Miejskiego
Ośrodka Pomocy
Społecznej

Osoby
niepełnosprawne,
osoby w podeszłym
wieku, przewlekle
chorujące, osoby
żyjące w ubóstwie
lub znajdujące się
w trudnej sytuacji
materialnej

Poradnictwo rodzinne, konsultacje
o charakterze psychopedagogicznym,
poradnictwo socjalne, konsultacje
prawne, pomoc psychologiczna.

Osoby niepełno
sprawne
i ich rodziny,
wszyscy
zainteresowani
problematyką osób
niepełnosprawnych

Udzielanie porad i informacji
niepełnosprawnym mieszkańcom
Katowic w zakresie tematyki:
lokalowej, likwidacji barier
architektonicznych, komunikacyjnej,
urbanistycznej, organizacji ruchu miejsca parkingowe, opieki socjalnej,
usług opiekuńczych, informacji
prawnej.
Rozprowadzanie ulotek kierowanych
do młodych rodziców na temat
obserwacji niemowląt pod względem
nieprawidłowości rozwojowych oraz
ulotek dotyczących transportu
dla niepełnosprawnych mieszkańców
Katowic oraz Miejskiego Systemu
Powiadamiania Ratunkowego.

Wydział Polityki
Społecznej
Urzędu Miasta
Katowice

180

Działalność
bieżąca

76

Działalność
bieżąca

Działalność
bieżąca

Działalność
bieżąca

9 650

1 771,20 zł

2) Okresowe powtarzanie akcji informacyjnych poprzez rozwieszenie plakatów, udostępnianie ulotek
informacyjnych na temat działalności instytucji i organizacji prowadzących poradnictwo i interwencję kryzysową
w miejscach stosunkowo często odwiedzanych przez osoby niepełnosprawne (Urząd Miasta, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, placówki służby zdrowia, organizacje pozarządowe).
Realizator :
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
WYKONAWCY
ZADANIA

Jednostki
organizacyjne
Miejskiego
Ośrodka Pomocy
Społecznej

ADRESACI
ZADAŃ

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

WYKONANIE

Osoby
niepełnosprawne
i ich rodziny,
odwiedzające
wyszczególnione
instytucje

Rozpowszechnianie informacji na temat jednostek
świadczących poradnictwo specjalistyczne
i interwencję kryzysową, ulg i uprawnień osób
niepełnosprawnych, przygotowanie ulotek
na temat zasad ubiegania się o świadczenia z zakresu
rehabilitacji społecznej i zawodowej, rozpowszechnianie
ich w jednostkach Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz wśród organizacji pozarządowych,
utrzymywanie stałej współpracy z Radiem Katowice
i innymi mediami, rozpowszechnianie w trakcie imprez
integracyjnych wyżej wymienionych ulotek.

Działalność
bieżąca
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3) Realizacja projektu społecznego „Miejska Dżungla” mającego na celu przybliżenie problemów osób
niepełnosprawnych, łamanie barier mentalnych w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi, zwrócenie uwagi
na bariery architektoniczne przeszkadzające osobom niepełnosprawnym w uczestnictwie w życiu społecznym,
przeciwdziałanie zajmowaniu miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione,
szkolenie pracowników urzędu z zakresu obsługi i kontaktów z osobami niepełnosprawnymi i starszymi
w ramach akcji społecznej „Miejska Dżungla”.
Realizator:
-Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice we współpracy z Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu
Miasta Katowice, Policją, Strażą Miejską w Katowicach oraz organizacjami pozarządowymi.
WYKONAWCY
ZADANIA

Wydział Polityki
Społecznej Urzędu
Miasta Katowice
we współpracy
z Wydziałem
Edukacji i Sportu
Urzędu Miasta
Katowice, Policją,
Strażą Miejską
w Katowicach oraz
organizacjami
pozarządowymi

ADRESACI
ZADAŃ

Mieszkańcy
miasta,
a w szczególności
uczniowie
katowickich
szkół, pracownicy
Urzę du Miasta
Katowice

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE
W 2019 roku realizowano projekt MIEJSKA DŻUNGLA,
którego celem było przybliżenie problemów osób
niepełnosprawnych, złamanie barier mentalnych
w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi, zwrócenie
uwagi na bariery architektoniczne przeszkadzające
osobom niepełnosprawnym uczestniczyć w życiu
społecznym, przeciwdziałanie zajmowaniu miejsc
parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez osoby
nieuprawnione.
W ramach projektu zrealizowano:
- happeningi prelekcje w szkołach:
marzec - czerwiec 2019 roku,
- wykłady niepełnosprawnych prelegentów:
marzec- listopad 2019 roku,
- 7 i 14.12.2019 roku - akcja parkingowa mająca na celu
przeciwdziałanie zajmowaniu miejsc parkingowych
dla osób niepełnosprawnych.
W listopadzie i grudniu 2019 roku w ramach projektu
przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu efektywnej
obsługi i komunikacji z osobami niepełnosprawnymi
i starszymi dla pracowników Urzędu Miasta Katowice.
Szkolenia przeprowadziła Fundacja TRANSGRESJA.
W szkoleniu wzięło udział 110 pracowników Urzędu.

WYKONANIE

17 421,69 zł

4) Kontynuacja aktualizacji informatora dla niepełnosprawnych na stronach Urzędu Miasta Katowice
w zakładce „Osoby niepełnosprawne”- zawierającego informacje pomocne niepełnosprawnym mieszkańcom
Katowic.
Realizatorzy:
- Pełnomocnik Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
WYKONAWCY
ZADANIA
Pełnomocnik
Prezydenta
do Spraw Osób
Niepełnosprawnych,
Wydział Polityki
Społecznej Urzędu
Miasta Katowice

ADRESACI
ZADAŃ
Osoby
niepełnosprawne
i ich rodziny,
wszyscy
zainteresowani
problematyką osób
niepełnosprawnych

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE
Materiały merytorycznie przygotowane
w celu informacyjnym w zakresie dotyczącym między
innymi pomocnych instytucji, uprawnień, pracy, prawa,
transportu, świadczeń. Tematy informacyjne niezbędne
dla osób niepełnosprawnych.

WYKONANIE

Działalność
bieżąca

5) Kontynuacja realizacji informatora dla osób niepełnosprawnych w formie elektronicznej
wraz z udostępnieniem danych z zakresu opisu obiektów użyteczności publicznej oraz restauracji, obiektów
handlowych, sakralnych pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych, opisu przykładowych tras
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wycieczkowych dostępnych dla osób niepełnosprawnych oraz poradnictwa specjalistycznego „Katowice
bez barier”.
Realizatorzy:
- Pełnomocnik Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
WYKONAWCY
ZADANIA

Wydział Polityki
Społecznej Urzędu
Miasta Katowice

ADRESACI
ZADAŃ
Osoby
niepełnosprawne
i ich rodziny,
wszyscy
zainteresowani
problematyką osób
niepełnosprawnych

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

WYKONANIE

Prowadzenie internetowego informatora dla osób
niepełnosprawnych „Katowice bez barier” przez
Fundację Klub KONTRA na zlecenie Wydziału Polityki
Społecznej Urzędu Miasta Katowice. Informator zawiera
opis obiektów użyteczności publicznej pod względem ich
dostępności dla osób niepełnosprawnych.

19 000,00 zł

5. Koordynator projektu: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice
6. Ocena efektywności- wskaźniki:
LP.

NAZWA WSKAŹNIKA

1.

Liczba osób, które w danym okresie skorzystały
z poradnictwa specjalistycznego dla osób
niepełnosprawnych.

2019

PROGNOZA/POTRZEBY 2020

14 809

15 000

2.

Liczba jednostek świadczących poradnictwo.

13

13

3.

Liczba jednostek
kryzysową.

1

1

4.

Liczba osób, które gościły na stronie internetowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Katowicach.

247 594

na podobnym poziomie jak
w 2019 roku

948/50 obiektów
zweryfikowano

dodanie 50 nowych obiektów,
aktualizacja 100 obiektów

5.

świadczących

interwencję

Liczba obiektów/tras/kopert umieszczonych
w informatorze dla osób niepełnosprawnych.

7. Podsumowanie wydatków w ramach projektu:
Wydział Polityki Społecznej: 38 192,89 zł
8. Prognoza finansowa (potrzeby) na rok 2020: na podobnym poziomie
Wydział Polityki Społecznej: 40 832,00 zł
9. Komentarz ( ocena, wnioski, rekomendacje):
Poprzez rozpowszechnianie informacji w formie ulotek, plakatów oraz informacji na bieżąco zamieszczanych na
stronie internetowej oraz w informatorze „Katowice bez barier” osoby niepełnosprawne i ich rodziny mają
zwiększony dostęp do usług świadczonych przez miasto Katowice.
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PROJEKT 2
WCZESNA INTERWENCJA (DZIECI W WIEKU 0-6 LAT)
1. Założenie:
Każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej,
do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną. Każde dziecko niepełnosprawne ma prawo
do odpowiedniej stymulacji rozwoju od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do chwili podjęcia nauki
w szkole, w celu zapobiegania ewentualnym przyszłym niepowodzeniom w nauce.
Wczesne wspomaganie rozwoju to kompleksowa pomoc udzielana małemu dziecku oraz jego rodzinie, która
ma na celu pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności
do czasu podjęcia nauki w szkole. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci, które wymagają stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w przedszkolach
ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych, oddziałach integracyjnych lub oddziałach specjalnych, a także
w innych formach wychowania przedszkolnego. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie
którego dziecko może być skierowane do kształcenia specjalnego, wydawane jest przez poradnię
psychologiczno-pedagogiczną. Orzeczenie określa zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem
rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego.
2. Cel:
Ograniczenie skutków niepełnosprawności wśród dzieci do lat 6, poprzez stworzenie możliwości uzyskania
jak najwcześniejszej, kompleksowej i wielospecjalistycznej diagnozy w placówkach do tego przygotowanych.
Objęcie dzieci specjalistycznymi programami terapeutycznymi oraz przygotowanie rodziców lub opiekunów
do udziału w rehabilitacji swoich dzieci. Pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili
wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Objęcie kształceniem specjalnym dzieci, które
posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia, wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, na czas
edukacji przedszkolnej.
3. Stan planowany do osiągnięcia:
Umożliwienie rodzicom i opiekunom jak najwcześniejszego dostępu do informacji na temat możliwości
zdiagnozowania, opieki zdrowotnej i rehabilitacji swoich dzieci. Objęcie jak największej liczby dzieci
niepełnosprawnych w wieku od 0 do 6 lat, wymagających takiej pomocy, usługami z zakresu wczesnej
interwencji. Objęcie jak największej liczby dzieci niepełnosprawnych pomocą specjalistyczną do chwili podjęcia
przez nie nauki w szkole, a także objęcie kształceniem specjalnym dzieci, które wymagają specjalnej organizacji
nauki na etapie edukacji przedszkolnej.
4. Zadania do realizacji w 2019 roku, realizatorzy :
Wielospecjalistyczne i kompleksowe działania wczesnego wspomagania rozwoju warunkiem optymalnego
rozwoju psychofizycznego i społecznego dziecka niepełnosprawnego. Celem tego zadania będzie objęcie
jak największej liczby dzieci do 6 roku życia - niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością,
specjalistycznymi programami terapii i rewalidacji oraz przygotowanie rodziców do udziału w rewalidacji,
rehabilitacji i edukacji swoich dzieci.
1) Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci realizowane najbliżej ich miej sca zamieszkania, to jest w przedszkolach
z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, przedszkolach specjalnych oraz w poradniach psychologiczno pedagogicznych.
Realizatorzy:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- Przedszkola i szkoła z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi prowadzone przez miasto Katowice, przedszkola
specjalne prowadzone przez miasto Katowice,
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto Katowice.
WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI
ZADAŃ

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

WYKONANIE

Specjalistyczna
Poradnia
Psychologiczno Pedagogiczna

Dzieci
posiadające opinię
o potrzebie
wczesnego
wspierania
rozwoju

Prowadzenie zajęć
z zakresu
wczesnego
wspomagania
rozwoju dla dzieci
od 0 do 6 roku

3

15 583,01 zł

Id: AAB3FF33-A3DB-471B-9DD7-0C3F860E16FD. Podpisany

Strona 8

życia posiadających
opinię o potrzebnie
wczesnego
wspomagania
rozwoju.

Miejskie przedszkola
z oddziałami
integracyjnymi
i szkoły podstawowe
z integracyjnymi
oddziałami
przedszkolnymi

84

154 411,95 zł

2) Zwiększenie zaopatrzenia w sprzęt i pomoce naukowe do zajęć specjalistycznych z zakresu wczesnego
wspomagania rozwoju, to jest w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, przedszkolach
specjalnych oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Realizatorzy:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- Przedszkola i szkoły z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi prowadzone przez miasto Katowice,
przedszkola specjalne prowadzone przez miasto Katowice,
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto Katowice.
WYKONAWCY
ZADANIA
Przedszkola
z oddziałami
integracyjnymi
i specjalnymi
Specjalistyczna
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna

ADRESACI ZADAŃ

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

Dzieci
niepełnosprawne

Wzbogacenie placówki
o pomoce do zajęć
wczesnego wspomagania
rozwoju.

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

WYKONANIE

84

49 877,44 zł

3

4 802,96 zł

3) Zapewnienie dzieciom przedszkolnym niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością psychofizyczną
edukacji przedszkolnej najbliżej ich miejsca zamieszkania, w tym objęcie ich specjalistycznymi programami
i terapiami.
Realizatorzy:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- Przedszkola specjalne prowadzone przez miasto Katowice,
- Przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi prowadzone przez miasto Katowice.
WYKONAWCY
ZADANIA
Zespół
Szkolno-Przedszkolny
dla Dzieci
Niesłyszących
i Słabo Słyszących
Miejskie Przedszkola,
Szkoły Podstawowe,
Zespoły
Szkolno-Przedszkolne,
Zespoły Szkół
i Placówek

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

Edukacja przedszkolna
dzieci przedszkolnych
niepełnosprawnych.

10

Edukacja przedszkolna
dzieci przedszkolnych
niepełnosprawnych.

186

ADRESACI ZADAŃ
Dzieci
niepełnosprawne

Dzieci
niepełnosprawne
uczęszczające
do przedszkoli
z oddziałami
integracyjnymi
i specjalnych

WYKONANIE

677 960,39 zł

4 465 380,34 zł

4) Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych (przedszkola)
prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego, dodatkową formą wspierania przez
miasto Katowice ( dotacje udziela na podstawie artykułów 80 i 90 ustawy o systemie oświaty):
• Dotacje na rzecz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach specjalnych, innych formach wychowania
przedszkolnego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Realizatorzy:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
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- Oświatowe Jednostki Niepubliczne (przedszkola, przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi,
przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, przedszkola specjalne, oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych),
- Przedszkola publiczne prowadzone przez organy inne niż Jednostki Samorządu Terytorialnego.
WYKONAWCY
ZADANIA

Oświatowe
Jednostki
Niepubliczne
dotowane przez
Miasto
Katowice

ADRESACI ZADAŃ
Niepubliczna Specjalistyczna
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna Centrum
Diagnostyki i Terapii
„In Corpore” ul. Bażantów 2,
Niepubliczna Specjalistyczna
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna „Persevere”
ul. Kępowa 56, Niepubliczna
Wielospecjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
„Iskierka” ul. Paderewskiego 63,
Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Katowicach (MARKO Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością)
ul. Powstańców 25a,
Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
Centrum Fizjoterapii „Statera” Al.
Roździeńskiego 188, Prywatna
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna „Progress” Anna
Mola, Niepubliczna Specjalna
Szkoła Podstawowa „Arka
Noego” ul. Ordona 3,
Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w
Katowicach (Centrum Rozwoju
Katowice Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością)
ul. Józefowska 5,
Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
SPERARE ul. Głogowska 28,
Niepubliczne Przedszkole
Edukacyj no -Rehabilitacyj ne
„Odrodzenie” ul Radockiego 280,
Specjalistyczne Niepubliczne
Przedszkole EdukacyjnoRehabilitacyjne ul. Ułańska 5a,
Bajkowe Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi
i Specjalnymi
ul. Modrzewiowa 30a,
Przedszkole Artystyczne
DOMINO, ul. Franciszkańska 33
oraz
ul. Kossak- Szczuckiej 30a,
Niepubliczne Przedszkole
Madzik Place Kindergarten
ul Szafirowa 14,
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DZIAŁANIA
SZCZEGÓ
ŁOWE

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

WYKONANIE

1 327 osób
miesięcznie

6 319 587,32 zł

407 osób miesięcznie

1 879 416,34 zł

Organizacja zajęć
wczesnego
wspomagania
rozwoju
- na podstawie
opinii
o potrzebie
wczesnego
wspomagania
rozwoju dziecka.
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Niepubliczne Przedszkole
„Wesołe Słoneczka”
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Ligocka 68,
Niepubliczny Specjalny Punkt
Przedszkolny „Błękitna Kraina”
ul. Kossak - Szczuckiej 32,
Przedszkole Twórczy Maluch ul.
Marmurowa 23 oraz
ul. Bażantów 35,
Niepubliczne Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi
Bajkowa Kraina
ul. Powstańców 25a,
Terapeutyczny Punkt
Przedszkolny Kraina Marzeń
ul. Piernikarczyka 12 oraz
ul. Samsonowicza 29,
Akademia Wesołego
Przedszkolaka Przedszkole
Niepubliczne
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Armii Krajowej 268,
SPORTUSIE Niepubliczne
Przedszkole o profilu sportowym
ul. Konduktorska 35,
Niepubliczny Punkt Przedszkolny
„Akademia Przedszkolaka Małe
Kroczki”ul. Ondraszka 12,
Niepubliczne Przedszkole
„Dziecięcy Ogród Możliwości”
ul. Dziewanny 12,
Niepubliczne Jednooddziałowe
Przedszkole „Jaś i Małgosia”
ul. Bażantów 53/6,
Niepubliczne Przedszkole
Sportowe „Akademia Małego
Sportowca” ul. Wesoła 7,
Niepubliczne Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi
„Akademia Mądrych Sówek”
ul. Harcerzy Września 1939,
Academy Niepubliczne
Przedszkole Specjalne
ul. Zielonogórska 1,
Niepubliczne Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi
SŁONIK ul. Obroki 70,
Przedszkole LogopedycznoArtystyczne „Brzdąc”
ul. Sołtysia 119,
Niepubliczne Arteterapuetyczny
Punkt Przedszkolny Akademia
Przedszkolaka „Bajkowa Chatka”
ul. Sikorek 9,
Niepubliczne Przedszkole
BABALOO ul. Mysłowicka 35a
oraz ul. Niska 6,
Punkt Przedszkolny „Przytulny
Kącik” ul. Kujawska 4a,
Niepubliczne Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi
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„Dzieci Bardziej Kreatywne”
ul. Józefowska 5,
Prywatne Przedszkole „Domowe
Przedszkole”ul. Witosa 18,
Prywatne Przedszkole
Dwujęzyczne IQ Academy,
ul. Rzepakowa 2,
Przedszkole „Mali Giganci”
ul. Katowicka 27,
Publiczne Przedszkole
Zgromadzenia Sióstr świętej
Jadwigi, ul. Leopolda 1-3

•

Dotacje na rzecz realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego.
Realizatorzy:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- Oświatowe Jednostki Niepubliczne dotowane przez Miasto Katowice (przedszkola, przedszkola z oddziałami
integracyjnymi i specjalnymi, przedszkola specjalne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne
formy wychowania przedszkolnego),
- Przedszkola publiczne prowadzone przez organy inne niż Jednostki Samorządu Terytorialnego.
WYKONAWCY
ZADANIA

Oświatowe
jednostki
niepubliczne
dotowane przez
Miasto Katowice

ADRESACI ZADAŃ
Prywatne Przedszkole „Domowe
Przedszkole” ul. Witosa 18,
Przedszkole Artystyczne
DOMINO ul. Franciszkańska 33,
Niepubliczne Przedszkola
„Wesołe Słoneczka”
z Oddziałami Integracyjnymi
w Katowicach ul. Ligocka 68,
Przedszkole Niepubliczne
Węgielek ul. Karliczka 15 oraz
ul. Kołodzieja 89a, Przedszkole
Niepubliczne Madzik Place
Kindergarten ul. Szafirowa 14,
Bajkowe Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi
i Specjalnymi
ul. Modrzewiowa 30a,
Prywatne Przedszkole
imienia Papy Smerfa
ul. Krzywoustego 6,
Niepubliczne Przedszkole
„Dziecięcy Ogród Możliwości”
ul. Dziewanny 12,
Niepubliczny Specjalny Punkt
Przedszkolny „Błękitna Kraina”
ul. Kossak- Szczucka 32-32a,
Akademia Wesołego
Przedszkolaka Przedszkole
Niepubliczne z Oddziałami
Integracyjnymi
ul. A. Krajowej 268,
Terapeutyczny Punkt
Przedszkolny „Kraina Marzeń”
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DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

Realizacja zadań
wy magaj ących
stosowania specjalnej
organizacji nauki
i metod pracy
dla dzieci
w przedszkolach,
oddziałach
przedszkolnych
w szkołach
podstawowych
i innych formach
wychowania
przedszkolnegona podstawie
orzeczenia
o potrzebie
kształcenia
specjalnego.

LICZBA OSÓB
KORZYSTA
JĄCYCH

WYKONANIE

235 osób
miesięcznie

7 659 420,67 zł
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ul. Piernikarczyka 12 oraz
ul. Samsonowicza 29,
Niepubliczne Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi
„Bajkowa Kraina”
ul. Powstańców 25a,
Przedszkole Twórczy Maluch
ul. Marmurowa 23 oraz
ul. Bażantów,
Niepubliczny Punkt Przedszkolny
„Akademia Przedszkolaka Małe
Kroczki” ul. Ondraszka12,
Niepubliczne Jednooddziałowe
Przedszkole "Jaś i Małgosia"
ul. Bażantów 53/6,
SPORTUSIE Niepubliczne
Przedszkole o profilu sportowym
ul. Konduktorska 35,
Niepubliczne Przedszkole
Sportowe "Akademia Małego
Sportowca" ul. Wesoła 7,
Niepubliczne Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi
„Akademia Mądrych sówek”
ul. Harcerzy Września1939,
Niepubliczne Przedszkole
z Oddziałem Integracyjnym
SŁONIK ul. Obroki 70,
Przedszkole LogopedycznoArtystyczne „Brzdąc”
ul. Sołtysia 119,
Niepubliczny Arteterapuetycny
Punkt Przedszkolny Akademia
Przedszkolaka „Bajkowa Chatka”
ul. Sikorek 9,
Punkt Przedszkolny „Przytulny
Kącik” ul. Kujawska 4a,
Niepubliczne Przedszkole
BABALOO ul. Mysłowicka 35a
oraz ul. Niska 6,
Przedszkole Niepubliczne
SKRABLE ul. Szafirowa 5,
Niepubliczne Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi „
Dzieci Bardziej Kreatywne”
ul. Józefowska 5,
Prywatne Przedszkole
Dwujęzyczne IQ Academy
ul. Rzepakowa 2,
Społeczna Szkoła Podstawowa
„Nasza Dobra Szkoła”
ul. Agnieszki 2,
Przedszkole „Mali Giganci”
ul. Katowice 27, Niepubliczne
Przedszkole Ciuciubabka
ul. Jabłonowa 52,
Publiczne Przedszkole
Zgromadzenia Sióstr świętej
Jadwigi ul. Leopolda 1-3,
Publiczne Przedszkole Językowe
„Pod Magnolią”
ul. Chorzowska 148
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Dotacje na rzecz dzieci objętych edukacją przedszkolną w przedszkolach specjalnych.
Realizatorzy:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- Oświatowe Jednostki Niepubliczne (przedszkola specjalne) dotowane przez Urząd Miasta.
W YKONAW CY
Z A D A N IA

ADRESACI ZADAŃ

Oświatowe
jednostki
niepubliczne
dotowane przez
miasto Katowice

Niepubliczne
Przedszkole
EdukacyjnoRehabilitacyjne
„Odrodzenie”,
Specjalistyczne
Niepubliczne
Przedszkole
EdukacyjnoRehabilitacyjne,
aAcademy
Niepubliczne
Przedszkole
Specjalne

D Z IA Ł A N IA S Z C Z E G Ó Ł O W E

L IC Z B A O S Ó B
K O RZYSTA
JĄ C Y C H

Realizacja zadań
wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach specjalnych
- na podstawie orzeczenia
o potrzebie kształcenia
specjalnego.

6 1 o sób
miesięcznie

W Y K O N A N IE

2 374 061,88 zł

5) Współpraca ze specjalistycznymi ośrodkami rehabilitacyjnymi dla dzieci i młodzieży.
Realizatorzy:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,
- ośrodki rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży.
WYKONAWCY
ZADANIA

Samodzielny
Ośrodek
Rehabilitacyjno Oświatowy dla
Dzieci
Niepełnosprawnych
Centrum Rozwoju
Dziecka Katowickiej
Fundacji Pomocy
Dzieciom Kalekim
(Niepełnosprawnym)
Katowice,
ul. Ułańska 5a

ADRESACI ZADAŃ

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

LICZBA OSÓB
KORZYSTA
JĄCYCH

WYKONANIE

Dzieci powyżej 6 roku
życia, młodzież
i osoby
niepełnosprawne

Zakup usług w postaci:
dziennego pobytu dzieci
powyżej 6 roku życia,
młodzieży i osób
niepełnosprawnych,
gimnastyki korekcyjnej
indywidualnej i grupowej
na rzecz dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej,
opracowania i realizacji
indywidualnych
programów
rehabilitacyjnych dla
dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej,
świadczenia poradnictwa
psychologicznego
dla dzieci i młodzieży
korzystających z usług
lub ich rodzin
i prowadzenia grup
wsparcia dla rodzin dzieci
i młodzieży korzystających
z usług.

417

947 253,64 zł
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Ośrodek
Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy
imienia dr Marii
Fajfrowskiej Polskiego
Stowarzyszenia
Na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną- Koło
w KatowicachGiszowcu,
ul. Gościnna 8

Ośrodek
RehabilitacyjnoOświatowy Dziennego
Pobytu dla Dzieci
Niepełnosprawnych
Śląskiego
Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom
Specjalnej troski
i Osobom
z Upośledzeniem
umysłowym Oddział
Odrodzenie Katowice,
ul. Radockiego 280

Dzieci powyżej 6 roku
życia, młodzież
i osoby
niepełnosprawne

Zakup usług w postaci:
gimnastyki korekcyjnej
grupowej na rzecz dzieci
i młodzieży
niepełnosprawnej,
hipoterapii w formie
indywidualnej, logorytmiki
w formie indywidualnej
i/ lub grupowej, stymulacji
rozwoju neuroruchowego
przy użyciu sprzętu Master
w formie indywidualnej,
opracowania i realizacji
indywidualnych programów
rehabilitacyjnych dla dzieci
i młodzieży
niepełnosprawnej,
świadczenia poradnictwa
psychologicznego dla dzieci
i młodzieży korzystających
z usług lub ich rodzin
i prowadzenia grup wsparcia
dla rodzin dzieci i
młodzieży korzystających
z usług.

220

482 749,34 zł

Dzieci powyżej 6 roku
życia, młodzież
i osoby
niepełnosprawne

Zakup usług w postaci:
dziennego pobytu dzieci
powyżej 6 roku życia,
młodzieży i osób
niepełnosprawnych,
gimnastyki korekcyjnej
indywidualnej i grupowej na
rzecz dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej,
opracowania i realizacji
indywidualnych programów
rehabilitacyjnych dla dzieci
i młodzieży
niepełnosprawnej,
świadczenia poradnictwa
psychologicznego dla dzieci
i młodzieży korzystających
z usług lub ich rodzin
i prowadzenia grup wsparcia
dla rodzin dzieci i
młodzieży korzystających
z usług.

375

445 740,93 zł

6) Kompleksowa rehabilitacja i rewalidacja dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu miasta Katowice
realizowana we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi
w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Realizatorzy:
- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice - zlecanie zadań organizacjom pozarządowym,
- organizacje pozarządowe.
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WYKONAWCY
ZADANIA

Regionalna
Fundacja Pomocy
Niewidomym

Śląskie
Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski
i Osobom
z Upośledzeniem
Umysłowym
oddział
ODRODZENIE

ADRESACI ZADAŃ

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

WYKONANIE

Niepełnosprawne
dzieci
z Katowic

Kompleksowa
rewalidacja dzieci
niewidomych
i niedowidzących
ze sprzężoną
niepełnosprawnością
w wieku do lat 8
z terenu Miasta
Katowice.

8

18 500,00 zł

Niepełnosprawne
dzieci
z Katowic

Organizacja zajęć
integracyjnowspomagających
dla dzieci
i młodzieży
z różnymi
niepełnosprawnościami.

69

40 000,00 zł

7) Prowadzenie doradztwa metodycznego oraz szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych,
pracujących z uczniami niepełnosprawnymi.
Realizatorzy:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- Doradca metodyczny do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej i świetlic szkolnych zatrudniony
w jednostce oświatowej prowadzone przez miasto Katowice.
WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI ZADAŃ

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

WYKONANIE

Szkoła
Podstawowa
Numer 58
z Oddziałami
Integracyjnymi
Imienia Marii
Dąbrowskiej

Nauczyciele
i specjaliści udzielający
pomocy
psychologicznopedagogicznej
i nauczyciele świetlic
szkolnych

Środki przeznaczone
na dokształcenie
i doskonalenie
nauczycieli ( doradca
metodyczny do spraw
pomocy psychologicznopedagogicznej i świetlic
szkolnych).

236- doradztwo
metodyczne
dla nauczycieli szkół
z terenu Katowic,
18- szkolenia doradcy,
79- udział nauczycieli
Szkoły Podstawowej
Numer 58

71 816,27 zł

8) Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, dotyczących dostępnej oferty w zakresie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka i pomocy jego rodzinie.
Realizatorzy:
- Jednostki oświatowe prowadzone przez miasto Katowice, realizujące wczesne wspomaganie rozwoju,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,
- Jednostki oświatowe niepubliczne dotowane przez miasto Katowice na podstawie artykułów 80 i 90 ustawy
o systemie oświaty, realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
WYKONAWCY
ZADANIA
Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
jednostki
oświatowe

ADRESACI ZADAŃ

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

WYKONANIE

Rodziny posiadające dzieci
niepełnosprawne

Prowadzenie działań informacyjno promocyjnych, dotyczących dostępnej oferty
w zakresie wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka i pomocy jego rodzinie.

Działalność bieżąca
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9) Wczesne wspomaganie rozwoju na podstawie porozumienia zawartego w ramach programu „Za życiem”.
Realizatorzy:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy to jest Specjalistyczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna.
WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI ZADAŃ

Specjalistyczna
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna

Dzieci wymagające
podjęcia działań
w zakresie wczesnego
wspierania rozwoju

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE
Prowadzenie zajęć z zakresu
wczesnego wspomagania
rozwoju dla dzieci
od urodzenia ( bez potrzeby
wydawania opinii) oraz
wsparcie kobiet i ich rodzin
w procesie diagnozowania.

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

WYKONANIE

227

327 695,50 zł

5. Koordynator projektu: Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Katowicach oraz Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Katowicach, w zakresie współpracy ze specjalistycznymi ośrodkami rehabilitacyjnymi
dla dzieci i młodzieży.
6. Ocena efektywności:
L.P.

NAZWA WSKAŹNIKA

1.

Liczba dzieci realizujących wczesne wspomaganie
rozwoju w stosunku do liczby dzieci, które otrzymały
stosowne opinie w tym zakresie.

2.

Stopień wykorzystywania funduszy na zakup środków
dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci -%.

3.
4.
5.
6.

Liczba ośrodków świadczących pomoc z zakresu
wczesnej interwencji.
Liczba dzieci do 1 roku życia zgłoszonych do punktów
wczesnej interwencji.
Liczba dzieci w wieku 0 do 6 lat objętych rehabilitacją w
ośrodkach.
Liczba dzieci realizujących kształcenie specjalne
w przedszkolach publicznych, na podstawie orzeczeń
o kształceniu specjalnym.

2019

PROGNOZA/
POTRZEBY 2020

70 - dzieci realizujących
wczesne wspomaganie
rozwoju,
812 - dzieci, które
otrzymały stosowne
opinie w tym zakresie
90,40% - przedszkola;
97,10% - Specjalistyczna
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
3
14
164
249

Na poziomie
z 2019 roku

Na poziomie
z 2019 roku
Na poziomie
z 2019 roku
Na poziomie
z 2019 roku
Na poziomie
z 2019 roku
262

7. Podsumowanie wydatków w ramach projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach: 1 875 743,91 zł (dz. 853, r. 85395 WP)
Wydział Edukacji i Sportu: 24 000 014,07 zł
Wydział Polityki Społecznej: 58 500,00 zł
8. Prognoza finansowa (potrzeby) na rok 2020:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach- 2 048 733,00 zł (dz.853,r.85395 WP)
Wydział Edukacji i Sportu- 27 501 537,00 zł
Wydział Polityki Społecznej - 58 500,00 zł
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9. Komentarz ( ocena, wnioski, rekomendacje):
W ramach zadania „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez
integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną” realizowane były w 2019 roku umowy z organizacjami
pozarządowymi, na realizację zadań publicznych mających na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności
wśród dzieci do lat 6, poprzez stworzenie możliwości uzyskania jak najwcześniejszej diagnozy oraz objęcie
dzieci specjalistycznymi programami terapeutycznymi oraz usługami z zakresu wczesnej interwencji.
Usługi świadczone przez wyżej wymienione ośrodki rehabilitacyjne wykonywane są należycie. Przewiduje
się dalszą realizację działań.
Umożliwienie rodzicom i opiekunom jak najwcześniejszego dostępu do informacji na temat możliwości
zdiagnozowania, opieki zdrowotnej i rehabilitacji swoich dzieci.
Objęcie jak największej liczby dzieci niepełnosprawnych w wieku od 0 do 6 lat, wymagających takiej pomocy,
usługami z zakresu wczesnej interwencji. Objęcie jak największej liczby dzieci niepełnosprawnych pomocą
specjalistyczną do chwili podjęcia przez nie nauki w szkole, a także objęcie kształceniem specjalnych dzieci,
które wymagają specjalnej organizacji nauki na etapie edukacji przedszkolnej.
Wielospecjalistyczne i kompleksowe działania wczesnego wspomagania rozwoju warunkiem optymalnego
rozwoju psychofizycznego i społecznego dziecka niepełnosprawnego.
Celem tego zadania jest objęcie jak największej liczby dzieci do 6 roku życia - niepełnosprawnych
i zagrożonych niepełnosprawnością, specjalistycznymi programami terapii i rewalidacji oraz przygotowanie
rodziców do udziału w rewalidacji, rehabilitacji i edukacji swoich dzieci.

PROJEKT 3
EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
1. Założenie:
Każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do nauki w przedszkolach i szkołach wspólnie ze swymi
rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej. Zgodnie
z zapisami prawa oświatowego, każdemu dziecku
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w tym niepełnosprawnemu, tworzy się warunki niezbędne do rozwoju, dostosowując treści, metody i organizację
nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci oraz zapewnia się możliwość korzystania z pomocy
psychologiczno- pedagogicznej.
2. Cel:
Stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości kształcenia na równi z pełnosprawnymi rówieśnikami
na wszystkich poziomach nauczania. Zapewnienie możliwości nauki i rozwoju w środowisku rodzinnym
i rówieśniczym.
3. Stan planowany do osiągnięcia:
Ułatwienie dzieciom z niepełnosprawnością psychofizyczną dostępu do edukacji. Zwiększenie liczby nauczycieli
posiadających kwalifikacje do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
4. Zadania do realizacji w 2019 roku, realizatorzy:
Pełny udział w życiu codziennym, społecznym, nauce i zabawie warunkiem prawidłowej integracji
oraz prawem każdego niepełnosprawnego dziecka. Celem tego zadania będzie nauka dzieci niepełnosprawnych
dostosowana do ich indywidualnych potrzeb, zarówno w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi
rówieśnikami, jak również korzystanie ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej, życie dzieci
niepełnosprawnych w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych.
Zadania:
1) Zapewnianie realizacji zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w szkołach ogólnodostępnych, oraz szkołach specjalnych najbliższych miejscu zamieszkania dzieci.
Realizator:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- szkoły ogólnodostępne (masowe),
- szkoły z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi prowadzone przez miasto Katowice,
- szkoły specjalne prowadzone przez miasto Katowice.
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WYKONAWCY
ZADANIA
Szkoły podstawowe
specjalne
Gimnazja specjalne
licea specjalnedane za okres 1.01
31.08.2019 roku
Licea
ogólnokształcące
specjalne
Szkoły zawodowe
specjalne

ADRESACI ZADAŃ
Dzieci/ młodzież
niepełnosprawna

Dzieci/ młodzież
niepełnosprawna
Młodzież
niepełnosprawna
Młodzież
niepełnosprawna

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE
Zapewnienie zajęć
w szkołach
specjalnych.
Zapewnienie zajęć
w szkołach
specjalnych.
Zapewnienie zajęć
w szkołach
specjalnych.
Zapewnienie zajęć
w szkołach
specjalnych.

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

WYKONANIE

501

27 977 064,44 zł

55

2 910 071,51 zł

45

953 863,88 zł

132

5 566 884,89 zł

Szkoły podstawowe

Dzieci
i młodzież
wymagające
stosowania
specjalnej
organizacji nauki

Realizacja zadań
wymagających
stosowania specjalnej
organizacji nauki
i metod pracy.

798

15 669 207,75 zł

Gimnazja, klasy
dotychczasowego
gimnazjum
prowadzone
w szkołach innego
typu, licea
ogólnokształcące,
technika, szkoły
policealne,
branżowe szkoły I
i II stopnia, klasy
dotychczasowej
zasadniczej szkoły
zawodowej
prowadzone
w branżowych
szkołach
I stopnia oraz
szkołach
artystycznych

Dzieci
i młodzież
wymagające
stosowania
specjalnej nauki
i metod pracy

Realizacja zadań
wymagających
stosowania specjalnej
organizacji nauki
i metod pracy.

237

4 009 356,70 zł

2) Dofinansowywanie likwidacji barier funkcjonalnych/architektonicznych w placówkach przedszkolnych
i szkolnych, montaż windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Numer 27 imienia
profesora Władysława Szafera.
Realizator:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- szkoły ogólnodostępne (masowe),
- szkoły z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi prowadzone przez miasto Katowice,
- placówki przedszkolne i szkolno- przedszkolne prowadzone przez miasto Katowice.
Zadanie nie było realizowane w roku 2019. Zostało zrealizowane w 2018 roku.
3) Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych dodatkową formą wspierania przez miasto Katowice
(dotacje udzielane na podstawie artykułu 15-21. artykułu 26 i art. 28-30 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych), to jest:
•

Dotacje na rzecz uczniów szkół specjalnych.
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Realizator:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- Oświatowe jednostki niepubliczne.
WYKONAWCY
ZADANIA

Oświatowe
Jednostki
Niepubliczne
dotowane przez
miasto Katowice

ADRESACI ZADAŃ
Niepubliczna Specjalna Szkoła
Podstawowa „ARKA
NOEGO”,
aAcademy Niepubliczna
Specjalna Szkoła Podstawowa,
Niepubliczne Szkoła
Podstawowa „Wesołe
Słoneczka”

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

WYKONANIE

Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci
w szkołach podstawowych
specjalnych - na podstawie
orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego.

5 281 646,01 zł

•

Dotacje na rzecz realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki,
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,
technikach, branżowych szkołach I stopnia.
Realizator:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- Oświatowe jednostki niepubliczne.
WYKONAWCY
ZADANIA

Oświatowe
Jednostki
Niepubliczne

ADRESACI ZADAŃ
Społeczna Szkoła Podstawowa "OMEGA"
imienia Górnośląskich Noblistów w Katowicach,
ul. Gliwicka 276,
Prywatna Szkoła Podstawowa "Szkoła jak Dom",
ul. Witosa 18,
Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa
imienia świętej Rodziny w Katowicach,
ul. Kossak -Szczuckiej 24,
Społeczna Szkoła Podstawowa "Nasza Dobra
Szkoła", ul. Agnieszki 2,
Prywatna Szkoła Podstawowa Fundacji
"Elementarz" ul. Studencka 18,
Szkoła Podstawowa dla Chłopców "Kuźnica",
ul. Deszczowa 14,
Katolicka Szkoła Podstawowa świętego Jacka
ul. Ścigały 17,
Społeczna Szkoła Podstawowa
Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli,
ul. Francuska 80,
Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów Matki
Bożej Królowej Szkół Pobożnych, ul. Pijarska 7,
Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt "Płomień",
ul. Karliczka 15,
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi „Nasza Szkoła”,
ul. Harcerzy Września 1939,
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa "English
Montessori School" ul. Gallusa 10,
Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Akademia
Montessori" ul. Kostki
Napieralskiego 38,
Prywatna Szkoła Podstawowa "AMICUS",
ul. Witosa 18, oddziały Gimnazjalne,
Społeczna Szkoła Podstawowa

Id: AAB3FF33-A3DB-471B-9DD7-0C3F860E16FD. Podpisany

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

WYKONANIE

Realizacja zadań
wymagających
stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci
i młodzieży w szkołach
podstawowych,
gimnazjach, liceach
ogólnokształcących,
technikach, branżowych
szkołach I stopnia
- na podstawie
orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego.

4 189 911,62 zł
(zadania własne
gminy),
1 748 633,38 zł
(zadania własne
powiatu)
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Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli,
ul. Francuska 80, oddziały Gimnazjalne,
Niepubliczne Katolickie Gimnazjum imienia
świętej Rodziny w Katowicach, ul. Kossak Szczuckiej 24,
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego,
ul. Techników 7,
Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia
błogosławionego księdza E. Szramka
Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich, ul. Kobylińskiego 4,
Społeczne Liceum Ogólnokształcące imienia
Wojciecha Korfantego Stowarzyszenia Rodziców
i Nauczycieli, ul. Francuska 80,
Prywatne Liceum Ogólnikształcące imienia
Melchiora Wańkowicza, ul. Witosa 18,
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa
Sportowego w Katowicach, ul. Techników 7,
Technikum Lotnicze Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Katowicach,
ul. Krasińskiego 2,
Technikum TEB Edukacji
ul. Pułaskiego 25,
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia
w Katowicach , Al. Korfantego 141,
Technikum Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Katowicach, ul. św. Jacka 3

• Dotacje na rzecz wychowanków ośrodków rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczych.
Realizator:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- Oświatowe jednostki niepubliczne,
- Ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze.
WYKONAWCY
ZADANIA

Oświatowe
Jednostki
Niepubliczne

ADRESACI ZADAŃ

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

WYKONANIE

Ośrodek
RehabilitacyjnoEdukacyjnoWychowawczy
imienia Dr Marii
TrzcińskiejFajfrowskiej

Kompleksowa diagnostyka medyczna,
konsultacje, obserwacja trudnych
przypadków, wczesna terapia
wieloprofilowa, diagnostyka i pomoc
psychologiczna, terapia pedagogiczna,
logopedyczna, rehabilitacja lecznicza.

2 840 358,16 zł

5. Koordynator projektu: Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice.
6. Ocena efektywności- wskaźniki:
L.P.
1.

2.
3.

NAZWA WSKAŹNIKA
Liczba dzieci niepełnosprawnych uczących się
w systemie ogólnodostępnym lub
integracyjnym.
Liczba dzieci niepełnosprawnych uczących się
w systemie specjalnym.
Liczba szkół pozbawionych barier
architektonicznych.

2019

PROGNOZA/POTRZEBY 2020

1034

1200

559

600

32

35

7. Podsumowanie wydatków w ramach projektu:
Wydział Edukacji i Sportu: 71 146 998,34 zł
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8. Prognoza finansowa (potrzeby) na rok 2020:
Wydział Edukacji i Sportu- 74 892 036,00 zł
9. Komentarz (ocena, wnioski, rekomendacje):
Pełny udział w życiu codziennym, społecznym, nauce i zabawie jest warunkiem prawidłowej integracji oraz
prawem każdego niepełnosprawnego dziecka. Celem tego zadania będzie nauka dzieci niepełnosprawnych
dostosowana do ich indywidualnych potrzeb, zarówno w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi
rówieśnikami,
jak również korzystanie ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej, życie dzieci niepełnosprawnych
w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych.

PROJEKT 4
TRANSPORT UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
1. Założenie:
Ustawowym obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie
i wychowanie odbywa się na podstawie artykułu 71b ustawy o systemie oświaty, bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością
ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także do najbliższej szkoły
podstawowej ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia. Obowiązkiem gminy jest także
zapewnienie bezpłatnego dowozu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży
realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
Obowiązek ten realizowany jest wobec dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, która realizuje
obowiązek szkolny i obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,
a także dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
W przypadku, gdy dowożenie i opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym sprawują rodzice, gmina ma obowiązek
zwrotu kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa wyżej, oraz jego opiekuna do wyżej wymienionej szkoły lub
ośrodka.
2. Cel:
Ułatwienie i zaspokojenie realizacji obowiązku szkolnego dziecka niepełnosprawnego, zgodnie z orzeczeniem
0 potrzebie kształcenia specjalnego, w placówce oświatowej, która zagwarantuje odpowiednie warunki
kształcenia, dostosowane do specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Zniesienie
bariery dostępu do kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
3. Stan planowany do osiągnięcia:
Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, o których mowa w ustawie Prawo oświatowe, bezpłatnego dowozu
1 opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów, poniesionych przez rodziców dzieci niepełnosprawnych,
w związku z ich dowozem do przedszkola, szkoły lub ośrodka, w celu zapewnienia realizacji kształcenia
specjalnego, określonego w orzeczeniu, wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
4. Zadania do realizacji w 2019 roku, realizatorzy:
Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych, realizowana w następujących formach: poprzez dowóz
i opiekę specjalistycznych firm transportowych, wyłonionych w drodze przetargu lub dowóz transportem
rodziców, po uprzednim zawarciu umowy z Prezydentem Miasta.
1) Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, do placówek
oświatowych, na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.
Realizatorzy:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- Centrum Usług Wspólnych w Katowicach,
- Dyrektorzy jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice.
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WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI
ZADAŃ

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

WYKONANIE

Centrum Usług
Wspólnych

Niepełnosprawne
dzieci
z publicznych
i niepublicznych
jednostek
oświatowych

Zapewnienie uczniom
niepełnosprawnym
bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu.

763

5 790 131,15 zł

Dowóz zbiorowy organizowany przez gminę realizuje się na wniosek rodzica, złożony w Wydziale Edukacji
i Sportu Urzędu Miasta Katowice. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu
Urzędu Miasta Katowice przekazuje zadanie do realizacji przez Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.
Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a szkołą, rozumiana jest jako najkrótsza trasa łącząca
te dwa miejsca, mierzona wzdłuż dróg dojazdowych.
2) Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły
lub ośrodka, na zasadach określonych w umowie zawartej między Prezydentem a rodzicami, jeżeli dowożenie
i opiekę zapewniają rodzice.
Realizatorzy:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- Centrum Usług Wspólnych w Katowicach,
- Dyrektorzy jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice.
WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI
ZADAŃ

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

WYKONANIE

Centrum Usług
Wspólnych

Niepełnosprawne
dzieci
z publicznych
i niepublicznych
jednostek
oświatowych

Zwrot kosztów
przejazdu ucznia
niepełnosprawnego
oraz jego opiekuna
do szkoły lub ośrodka.

113

106 262,62 zł

Rodzice, zapewniający opiekę podczas przejazdu własnym środkiem transportu mają prawo
do zwrotu kosztów zgodnie z zawartą umową z Centrum Usług Wspólnych w Katowicach. Zwrot kosztów
przejazdu ucznia dowożonego do placówki przez rodziców realizowany jest na wniosek rodzica złożony
w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Naczelnik
Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice przekazuje wniosek do realizacji do Centrum Usług
Wspólnych w Katowicach. Umowę z rodzicem, na okres realizacji obowiązkowych zajęć szkolnych, zawiera
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Katowicach. Podstawą obliczenia kwoty zwrotu kosztów dowozu
uczniów stanowi stawka za kilometr przebiegu określona rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania
do celów służbowych samochodów, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy
(Dz.U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn.zm.).
Zwrot kosztów następuje w oparciu o rachunek złożony przez rodzica/opiekuna, potwierdzony
przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym realizowano dowóz. Rachunek przekazywany jest do Centrum Usług Wspólnych
w Katowicach. Wypłata środków realizowana jest przez Centrum Usług Wspólnych w Katowicach w terminie
30 dni od dnia złożenia rachunku w Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.
3) Prowadzenie działań informacyjnych, skierowanych głównie do rodziców dzieci niepełnosprawnych,
dotyczących możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu ucznia
niepełnosprawnego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty.
Realizatorzy:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- Centrum Usług Wspólnych w Katowicach,
- Dyrektorzy jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice.
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WYKONAWCY
ZADANIA

Wydział Edukacji
i Sportu

ADRESACI ZADAŃ

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

WYKONANIE

Rodzice dzieci
niepełnosprawnych
i zagrożonych
niepełnosprawnością,
ze szczególnym
uwzględnieniem
dzieci do 3 roku

Rozpropagowanie informacji
o wczesnym wspomaganiu rozwoju
w ramach ustawy „Za życiem” poprzez:
- zamieszczenie ulotki na stronie
internetowej, Facebook-u i Twetterze
Miasta Katowice, w Biuletynie
Informacyjnym Mieszkańca Katowic
oraz w bezpłatnym informatorze
miejskim „N asze K atow ice ”;
- przekazanie ulotki do prowadzącej
zajęcia Specjalistycznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Katowicach;
- przekazanie ulotki do Wydziału
Polityki Społecznej i Pełnomocnika
Prezydenta do Spraw Osób
Niepełnosprawnych.

Bieżąca działalność

5. Koordynator projektu: Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Katowicach we współpracy
z Centrum Usług Wspólnych oraz dyrektorami jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice.
6. Ocena efektywności- wskaźniki:
L.P.
1.

2.

3.

NAZWA WSKAŹNIKA
Liczba dzieci niepełnosprawnych, którym gmina
zapewniła bezpłatny dowóz do placówki
oświatowej.
Liczba umów dotyczących zwrotu kosztów
przejazdu
ucznia,
zawartych
pomiędzy
Prezydentem Miasta a rodzicami, jeżeli
dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
Liczba placówek oświatowych, do których gmina
zapewnia
bezpłatny
dowóz
uczniów
niepełnosprawnych lub zapewnia zwrot kosztów
przejazdu ucznia.

2019

PROGNOZA/POTR ZEBY 2020

763

Na podobnym poziomie

113

Na podobnym poziomie

62

Na podobnym poziomie

7. Podsumowanie wydatków w ramach projektu:
Wydział Edukacji i Sportu: 5 896 393,77 zł
8. Prognoza finansowa (potrzeby) na rok 2020:
Wydział Edukacji i Sportu: zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu - na podobnym poziomie jak w 2019
roku 5 897 000,00 zł (nie jest możliwe dokładne wydzielenie w planie kwoty na dzieci niepełnosprawne).
9. Komentarz (ocena, wnioski, rekomendacje):
Obowiązek gminy w zakresie organizacji dowozu/zwrotu kosztów przejazdu zasadniczo wiąże
się z podstawowym obowiązkiem dotyczącym zapewnienia odpowiedniej formy kształcenia oraz realizacją
zadań wynikających z obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - realizacja obowiązkowej podstawy
programowej i zajęć rewalidacyjnych oraz objęcie ucznia indywidualnym programem edukacyjno terapeutycznym. Element dostosowania placówki, organ ocenia w kontekście zapisów orzeczenia wydanego
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, którego treść uwzględnia zindywidualizowane potrzeby
oraz możliwości wynikające z danego rodzaju niepełnosprawności.
O wartości takich działań świadczą między innymi ilość osób korzystających z bezpłatnego transportu,
jak również ilość zawieranych umów z rodzicami, którzy sami doważą swoje dziecko.
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PROJEKT 5
REHABILITACJA SPOŁECZNA I LECZENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU
SZKOLNYM ORAZ DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Założenie:
Osoba niepełnosprawna ma prawo do korzystania z dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu
adaptację społeczną, z dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
2. Cel:
Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez wyrabianie
zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz wyrabianie umiejętności
samodzielnego wypełniania ról społecznych przez te osoby.
3. Stan planowany do osiągnięcia:
Zwiększenie oferty usług z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem
umysłowym, zaburzeniami psychicznymi, ze schorzeniami narządu ruchu, dla osób niewidomych oraz dla osób
głuchych i głuchoniemych.
4. Zadania do realizacji w 2019 roku, realizatorzy:
1) Kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi
w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie prowadzonej
działalności w sferze zadań publicznych oraz środowiskowymi domami samopomocy w celu zapewnienia
jak najwyższej jakości świadczonych usług (Dział 2, Rozdział 4).
Realizatorzy:
- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach we współpracy z podmiotami prowadzącymi poszczególne
placówki.
WYKONAWCY
ZADANIA
Warsztat Terapii
Zajęciowej
PROMYK Fundacji
Pomocy Dzieciom
i Młodzieży
Niepełnosprawnej,
ul. Szopienicka 58a
Warsztat Terapii
Zajęciowej
Stowarzyszenia
na Rzecz
Niepełnosprawnych
SPES,
ul. Panewnicka 463
Warsztat Terapii
Zajęciowej Polskiego
Stowarzyszenia
na Rzecz Osób
z
Niepełnosprawnością
Intelektualną,
ul. Wojciecha 23

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

ADRESACI ZADAŃ

LICZBA OSÓB
KORZYSTA
JĄCYCH

40 osób

Osoby
niepełnosprawne

Działania stwarzające
osobom
niepełnosprawnym
niezdolnym do podjęcia
pracy możliwość
rehabilitacji społecznej
i zawodowej
w zakresie pozyskania
lub przywracania
umiejętności
niezbędnych do podjęcia
zatrudnienia.

Warsztat Terapii
Zajęciowej Śląskiego
Stowarzyszenia Ad
Vitam Dignam,
ul. Oswobodzenia 92
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35 osób

30 osób

35 osób

WYKONANIE ZE
ŚRODKÓW BUDŹETU
MIASTA
804 266,80 zł
( z tego 723 840,00 zł
środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych)
703 733,45 zł
( z tego 633 360,00 zł
środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych)
603 200,10 zł
( z tego 542 880,00 zł
środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych)
703 733,45 zł
( z tego 633 360,00 zł
środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych)
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Warsztat Terapii
Zajęciowej
Stowarzyszenia
Wspierania Działań
Twórczych Osób
Niepełnosprawnych
UNIKAT
w Katowicach,
ul. Kotlarza 10 B

35 osób

Warsztat Terapii
Zajęciowej Śląskiego
Stowarzyszenia
Edukacji
i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
„Akcent”
w Katowicach
ul. Rataja 14

30 osób

Warsztat Terapii
Zajęciowej Śląskiego
Centrum Edukacji
i Rehabilitacji
Arteria, ul. Francuska
29

Środowiskowy Dom
Samopomocy przy
ul. Gliwickiej 74

Środowiskowy Dom
Samopomocy przy
ul. Tysiąclecia 41

Środowiskowy Dom
Samopomocy przy
ul. Oswobodzenia 92

Dla osób
z upośledzeniem
umysłowym
w stopniu
głębokim,
znacznym,
umiarkowanym
oraz lekkim, przy
jednoczesnym
występowaniu
innych zaburzeń,
zwłaszcza
neurologicznych,
w wieku 18-65 lat,
będących
mieszkańcami
Katowic
Dla osób
z zaburzeniami
psychicznymi,
będących
mieszkańcami
Katowic
Dla osób
z zaburzeniami
psychicznymi,
będących
mieszkańcami
Katowic, bądź
ze względu
na ponadlokalny
zasięg placówki
mieszkańcami
innych miast,
pod warunkiem
zawarcia

703 733,45 zł
( z tego 633 360,00 zł
środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych)

603 200,10 zł
( z tego 542 880,00 zł
środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych)

20 osób

402 133,40 zł
( z tego 361 920,00 zł
środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych)

25 osób

481 587,00 zł

34 osób

715 002,41 zł

34 osób

718 634,80 zł

Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych
(z zaburzeniami
psychicznymi oraz
upośledzonych
umysłowo), mające
na celu podtrzymywanie
i rozwijanie
umiejętności
niezbędnych
do samodzielnego
funkcjonowania,
w tym również działania
przygotowujące
do uczestnictwa
w warsztatach terapii
zajęciowej

Id: AAB3FF33-A3DB-471B-9DD7-0C3F860E16FD. Podpisany

lub podjęcia
zatrudnienia.

Strona 26

Środowiskowy Dom
Samopomocy przy ul.
Brata Alberta 4

porozumienia
pomiędzy
właściwymi
jednostkami
samorządu
terytorialnego
Osoby
z niepełnospra
wnością
intelektualną
w wieku
od 18 lat, będące
mieszkańcami
Katowic

441 104,25 zł

20 osób

2) Kontynuowanie wsparcia, w formie dotacji lub zakupu usług, przez miasto Katowice z zakresu rehabilitacji
społecznej, zawodowej i leczniczej świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje
pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) w prowadzonych przez nie specjalistycznych ośrodkach
lub realizowanych w ramach działalności statutowej (Dział 2, Rozdział 4).
Realizatorzy:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,
- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

WYKONAWCY
ZADANIA

Samodzielny
Ośrodek
Rehabilitacyjno Oświatowy dla
Dzieci
Niepełnosprawnych
Centrum Rozwoju
Dziecka Katowickiej
Fundacji Pomocy
Dzieciom Kalekim
(Niepełnosprawnym)
Katowice,
ul. Ułańska 5a

Ośrodek
Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy
imienia dr Marii
TrzcińskiejFajfrowskiej Polskiego
Stowarzyszenia
na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną - Koło
w KatowicachGiszowcu,
ul. Gościnna 8

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

LICZBA
OSÓB
KORZYSTA
JĄCYCH

WYKONANIE

Dzieci powyżej
6 roku życia,
młodzież
i osoby
niepełnosprawne

Zakup usług w postaci: dziennego
pobytu dzieci powyżej 6 roku życia,
młodzieży i osób niepełnosprawnych,
gimnastyki korekcyjnej
indywidualnej i grupowej na rzecz
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
opracowania i realizacji
indywidualnych programów
rehabilitacyjnych dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej,
świadczenia poradnictwa
psychologicznego dla dzieci
i młodzieży korzystających z usług
lub ich rodzin i prowadzenia grup
wsparcia dla rodzin dzieci i
młodzieży korzystających z usług.

417

947 253,64 zł

Dzieci powyżej
6 roku życia,
młodzież
i osoby
niepełnosprawne

Zakup usług w postaci: gimnastyki
korekcyjnej grupowej na rzecz dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej,
hipoterapii w formie indywidualnej,
logorytmiki w formie indywidualnej
i/ lub grupowej, stymulacji rozwoju
neuroruchowego przy użyciu sprzętu
Master w formie indywidualnej,
opracowania i realizacji
indywidualnych programów
rehabilitacyjnych dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej,
świadczenia poradnictwa
psychologicznego dla dzieci
i młodzieży korzystających z usług
lub ich rodzin i prowadzenia grup

220

482 749,34 zł

ADRESACI
ZADAŃ
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wsparcia dla rodzin dzieci
i młodzieży korzystających z usług.

Ośrodek
Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy
imienia dr Marii
Fajfrowskiej Polskiego
Stowarzyszenia
Na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną- Koło
w KatowicachGiszowcu,
ul. Gościnna 8

Dzieci powyżej
6 roku życia,
młodzież i osoby
niepełnosprawne

Zakup usług w postaci: dziennego
pobytu dzieci powyżej 6 roku życia,
młodzieży i osób niepełnosprawnych,
gimnastyki korekcyjnej
indywidualnej i grupowej na rzecz
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
opracowania i realizacji
indywidualnych programów
rehabilitacyjnych dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej,
świadczenia poradnictwa
psychologicznego dla dzieci
i młodzieży korzystających z usług
lub ich rodzin i prowadzenia grup
wsparcia dla rodzin dzieci i
młodzieży korzystających z usług.

Śląskie
Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski
i Osobom
z Upośledzeniem
Umysłowym Oddział
ODRODZENIE

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Stop deficytom.

60

52 300,00 zł

Fundacja Pomocy
Nowy Świat

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Koń i pies moim terapeutą.

20

12 000,00 zł

Stowarzyszenie
FAON

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Projekt: Asystent osoby
niepełnosprawnej.

30

20 000,00 zł

Polski Związek
Niewidomych Okręg
Śląski - Koło
w Katowicach

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Niewidomi zwiedzają Polskę.

49

11 500,00 zł

Śląskie
Stowarzyszenie
Alzheimerowskie

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Projekt: ALZHEIMER.

120

20 000,00 zł

Stowarzyszenie Klub
Śląskich Amazonek

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Projekt: Wieloprofilowa pomoc
kobietom w różnych okresach
leczenia nowotworu piersi.

804

26 500,00 zł

Archidiecezjalny
Dom Hospicyjny
błogosławionego
Jana Pawła II

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Wspieranie działań na rzecz osób
niepełnosprawnych,
w tym przewlekle chorych poprzez
integrację z otoczeniem
o aktywizację społeczną.

272

28 000,00 zł

Regionalne
Stowarzyszenie
na Rzecz Osób
Autystycznych i Ich
Rodzin

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Projekt: Pomoc osobom z autyzmem.

6

33 430,00 zł

Katowicka Fundacja
Pomocy Dzieciom
Kalekim

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Pokoloruj mój świat- promocja
działań na rzecz dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz festyn
dla dzieci i młodzieży.

100

8 000,00zł

Id: AAB3FF33-A3DB-471B-9DD7-0C3F860E16FD. Podpisany

375

445 740,93 zł

Strona 28

Stowarzyszenie
Chorych
na Stwardnienie
Rozsiane Ich
Opiekunów
i Przyjaciół
Stowarzyszenie
na Rzecz
Niepełnosprawnych
SPES
Polskie
Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób
z Upośledzeniem
Umysłowym
w Warszawie Koło
w Katowicach Giszowcu
Śląskie
Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski
i Osobom
z Upośledzeniem
Umysłowym
„SZANSA”
Śląskie
Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski
i Osobom
z Upośledzeniem
Umysłowym
„SZANSA”

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Projekt: Aktywność kluczem
do zdrowia.

16

22 000,00 zł

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Projekt: Poradnictwo specjalistyczne
realizowane przez Ośrodek Pomocy
Kryzysowej SPES.

354

60 000,00 zł

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Projekt: Organizacja dziennego
ośrodka dla osób niepełnosprawnych
w dzielnicy Dąbrówka Mała, które
ukończyły 25 rok życia.

10

167 147,63 zł

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Projekt: Aktywizacja, rehabilitacja
i terapia, integracja oraz rozwój
zainteresowań i uspołecznienie osób
z upośledzeniem umysłowym.

9

12 000,00 zł

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Projekt: Rehabilitacja i terapia
psychomotoryczna,
logopedyczna, kondycyjno - ruchowa
osób niepełnosprawnych oraz terapia
rodziców.

12

6 500,00 zł

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Stwórz piękne Święta.

23

1 750,00 zł

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Projekt: Asystent rodziny
z dzieckiem niepełnosprawnym.

6

9 000,00 zł

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Integracja w zabawie.

60

2 500,00 zł

Fundacja ARKA
NOWEGO

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Konferencja logopedyczna.

100

1 473,30 zł

Fundacja „Zdążyć
Przed Rakiem”

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Aktywizacja niepełnosprawnych
kobiet po przebytych chorobach
nowotworowych.

114

5 000,00 zł

Fundacja Szansa
dla Niewiadomych
Śląskie
Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski
i Osobom
z Upośledzeniem
Umysłowym Oddział
ODRODZENIE
Śląskie
Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski
i Osobom
z Upośledzeniem
Umysłowym Oddział
„ODRODZENIE”
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Stowarzyszenie
na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych
„Siódemka"
Stowarzyszenie
na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych
„Siódemka"
Polskie
Stowarzyszenie
na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnośc
ią Intelektualną Koło
Katowice-Giszowiec
Fundacja Pomocy
Dzieciom
i Młodzieży
imienia Świętego
Stanisława Kostki
Śląskie Centrum
Edukacji
i Rehabilitacji
„ARTERIA”
Śląski Oddział
Fundacji Polskich
Kawalerów
Maltańskich
w Warszawie Pomoc
Maltańska oddział
w Katowicach
Polski Związek
Niewidomych Okręg
Śląski- Koło
w Katowicach
Polski Związek
Niewidomych- Koło
w Katowicach
Polski Związek
Niewidomych- Koło
w Katowicach
Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych
Siódemka
Regionalne
Stowarzyszenie
na rzecz Osób
Autystycznych
i Ich Rodzin
Regionalne
Stowarzyszenie
na rzecz Osób
Autystycznych
i Ich Rodzin
Śląskie
Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski
i Osobom
z Upośledzeniem

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Projekt: Aktywni razem.

11

211 475,00 zł

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Otwarte Drzwi.

13

211 475,00 zł

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Organizacja dziennego ośrodka dla
osób niepełnosprawnych w dzielnicy
Dąbrówka Mała, które ukończyły 24
roku życia.

15

120 600,00 zł

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Projekt: Prowadzenie zajęć
popołudniowych dla osób
niepełnosprawnych - Klub
"Przystanek ONI”.

15

40 000,00 zł

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Projekt: Przeciąg w mieście warsztaty wspierające działania
na rzecz osób niepełnosprawnych
poprzez integrację z otoczeniem.

8

33 000,00 zł

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Projekt: Zimowisko Maltańskiewyjazd integracyjny dla dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności
intelektualnej.

8

7 500,00 zł

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Pomagaj, nie wyręczaj - zajęcia
warsztatowe w Tajemnicy
Ciemności.

20

5 000,00 zł

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Międzynarodowy Dzień Białej Laski.

61

2 750,00 zł

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Wigilia jak w rodzinie.

60

2 750,00 zł

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Dzień godności osób
Niepełnosprawnych: Wszyscy
Razem.

600

5 990,00 zł

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Wyjazd integracyjny.

43

4 500,00 zł

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Organizacja Mikołaja
w Stowarzyszeniu.

37

2 500,00 zł

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Aktywizacja psycho- ruchowa
starszych osób niepełnosprawnych
i ich rodzin, trening relaksacyjny
na turnusie rehabilitacyjnym.

44

5 700,00 zł
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Umysłowym
SZANSA
Śląskie
Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski
i Osobom
z Upośledzeniem
Umysłowym Oddział
ODRODZENIE

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Piknik integracyjny.

200

5 000,00 zł

Stowarzyszenie
„Matuzalem”

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Paczka świąteczna dla przyjaciela.

71

3 500,00 zł

Stowarzyszenie
Onkologiczne
„Pozytywka”

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Wparcie, pomoc i integracja osób
chorych onkologicznie
i wspierających chorych na raka.

51

620,00 zł

Uczniowski Klub
Sportowy
"Gladiator 23"

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Projekt: VIII Sportowo Rekreacyjny
Rajd Górski Dzieci i Młodzieży
Województwa Śląskiego
„Przegibek” 2019.

282

6 000,00 zł

Śląskie Centrum
Edukacji
i Rehabilitacji
„ARTERIA”

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Projekt: Obchody Świąt Bożego
Narodzenia 2019.

28

1 500,00 zł

Stowarzyszenie
Living Space Theatre

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Unisono- interdyscyplinarny projekt
włączający.

100

4 000,00 zł

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Spotkanie Wigilijne w Odrodzeniu.

60

1 500,00 zł

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Spotkanie integracyjno- wigilijne
dla osób po usunięciu krtani.

26

2 000,00 zł

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Czerwony Kapturek, czyli żeby cię
lepiej widzieć.

30

1 500,00 zł

Stowarzyszenie
Rodzin i Przyjaciół
Osób z Zespołem
Downa SZANSA

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Projekt: Zajęcia edukacyjnorozwijające szansą
na usamodzielnienie w życiu
społecznym Osób z Zespołem
Downa.

6

1 200,00 zł

Fundacja na Rzecz
Dzieci z Przepukliną
OponowoRdzeniową
i Innymi Wadami

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Warsztaty ze Spina.

6

1 200,00 zł

Śląskie
Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski
i Osobom
z Upośledzeniem
Umysłowym Oddział
ODRODZENIE
Śląskie
Stowarzyszenie Osób
Chorych
bez Krtani
„Nadzieja”
Śląskie
Stowarzyszenie
Edukacji
i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
AKCENT
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Rozwojowymi
„Spina”
Stowarzyszenie Klub
Śląskich Amazonek

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Świąteczna Integracja.

60

3 500,00 zł

Fundacja „Dogiq”

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Z tej samej bajki.

52

6 073,06 zł

Fundacja „Ważne
Miejsce”

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Wszyscy jesteśmy ważni.

155

5 000,00 zł

Fundacja „Ważne
Miejsce”

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Jesteśmy wśród Was.
Międzynarodowy Dzień Białej Laski.

10

2 500,00 zł

Społeczne
towarzystwo
Hospicjum „Cordis”

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Wyjazd wypoczynkowointegracyjny dla dzieci chorych.

6

2 500,00 zł

Społeczne
towarzystwo
Hospicjum „Cordis”

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Fizjoterapia osób niepełnosprawnych
z obrzękiem limfatycznym.

11

10 000,00 zł

Społeczne
towarzystwo
Hospicjum „Cordis”

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Konferencja naukowa
Per Montem IV.

107

6 750,00 zł

Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew
Śląska Hufiec
Katowice

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Projekt: Miejska dżungla - AKCJA
PARKINGOWA.

450

1 500,00 zł

Stowarzyszenie
Aktywni Silesia

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Międzyprzedszkolna Integracyjna
Spartakiada Sportowa.

80

2 000,00 zł

Stowarzyszenie
Wspierania Działań
Twórczych osób
Niepełnosprawnych
UNIKAT

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Unikatowa Wigilia- spotkanie
świąteczne dla członków
Stowarzyszenia Unikat.

49

2 500,00 zł

Fundacja Rozwoju
Ekonomii Społecznej

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Wieczerza Wigilijna i wspólne
kolędowanie dla seniorów, osób
niepełnosprawnych i osób
niesamodzielnych z Katowic.

100

2 150,00 zł

Automobilklub Śląski

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Zmotoryzowani Niepełnosprawnikonferencja.

80

2 880,00 zł

Stowarzyszenie
Integracyjny Klub
Sportowy Silesia

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Integracja społeczna i rozwój
fizyczno- psychiczny osób
niepełnosprawnych poprzez
cykliczne zajęcia tenisa stołowego.

15

12 200,00

Polskie
Stowarzyszenie na
rzecz Osób
z
Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło
Katowice -Giszowiec

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Prowadzenie zajęć popołudniowych
dla osób niepełnosprawnych.

10

34 000,00 zł

Id: AAB3FF33-A3DB-471B-9DD7-0C3F860E16FD. Podpisany

Strona 32

Polskie
Stowarzyszenie na
rzecz Osób
z
Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło
Katowice -Giszowiec

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Organizacja transportu dla
uczestników dziennego ośrodka dla
niepełnosprawnych 25+.

15

40 000,00 zł

Fundacja Szansa
dla Niewidomych

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Umowa na wkład własny.

9

2 778,00 zł

Śląskie
Stowarzyszenie
Edukacji i
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
„AKCENT”

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Katowice Miasto Integracji.

30

2 500,00 zł

Stowarzyszenie
wspierające OGA

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Kiermasz charytatywny.

8

Katowicki Związek
Inwalidów Narządu
Ruchu

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Ukształtowanie zasad
prozdrowotnych, brak biernego życia.
Rajd turystyczny i hipoterapia.

25

4 000,00 zł

Katowicki Związek
Inwalidów Narządu
Ruchu

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Spotkanie świąteczno- noworoczne
dla osób niepełnosprawnych.

35

1

Fundacja „ZaZuZi”

Niepełnosprawni
mieszkańcy
Miasta Katowice

Wakacyjne spotkanie integracyjne
ze sztuką.

39

2 500,00 zł

1 0 0 0 ,0 0

zł

800,00 zł

5. Koordynator projektu: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
6. Ocena efektywności- wskaźniki:
L.P.

1.

NAZWA WSKAŹNIKA
Liczba osób niepełnosprawnych z upośledzeniem
umysłowym, zaburzeniami psychicznymi, schorzeniami
narządu ruchu, głuchych, głuchoniemych i niewidomych
korzystających z pomocy specjalistycznych placówek
prowadzonych przez organizacje pozarządowe i inne
podmioty wymienione w artykule 3 ustęp 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w zakresie prowadzonej działalności w sferze zadań
publicznych.

2019

PROGNOZA/POTR ZEBY 2020

5 419

5 419

7. Podsumowanie wydatków w ramach projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach: 5 947 343,91 zł (dz. 853, r. 85395 WP) ( z tego 4 071 600,00
zł środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)- kwota 1 875 743,91 zł została ujęta
w Projekcie 2.
Wydział Polityki Społecznej: 4 137 221,20 zł
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8. Prognoza finansowa (potrzeby) na rok 2020:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach: 6 660 333,00 zł (kwota 2 048 733 zł została już ujęta
w Projekcie nr 2, zadaniu nr 5 w ramach współpracy ze specjalistycznymi ośrodkami rehabilitacyjnymi dla dzieci
i młodzieży)- w tym środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 4 611 600,00 zł,
Wydział Polityki Społecznej: 3 726 009,00 zł
10. Komentarz (ocena, wnioski, rekomendacje):
Środowiskowe Domy Samopomocy świadczą usługi w ramach indywidualnych oraz zespołowych treningów
samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu
umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, a także działania
przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia. Średnia miesięczna
kwota dotacji na jednego uczestnika, jak również podwyższona kwota dotacji dla uczestników
z niepełnosprawnością sprzężoną lub spektrum autyzmu ustalana jest corocznie przez Wojewodę.
W warsztatach terapii zajęciowej zapewniana jest pełna dostępność usług dla każdego chętnego mieszkańca
Katowic z orzeczonym znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zajęcia prowadzone
w warsztatach zwiększają samodzielność, zaradność i umiejętności komunikacyjne uczestników
oraz przygotowują ich do podjęcia zatrudnienia. W warsztatach terapii zajęciowej uczestniczy 225 osób.
W ramach zadania „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez
integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną” realizowane były w 2019 roku umowy z organizacjami
pozarządowymi, na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej
świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe ( stowarzyszenia i fundacje)
w prowadzonych przez nie specjalistycznych ośrodkach lub realizowanych w ramach działalności statutowej
Usługi świadczone przez wyżej wymienione ośrodki rehabilitacyjne wykonywane są należycie. Przewiduje
się dalszą realizację działań.
PROJEKT 6
WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PROCESIE REHABILITACYJI
W FORMIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW DO RÓŻNYCH ŚWIADCZEŃ
1. Założenie:
Osoba niepełnosprawna ma prawo do dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu
społecznym oraz dostępu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt
rehabilitacyjny.
2. Cel:
Ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez ogólną poprawę psychofizycznej sprawności, rozwijanie
umiejętności społecznych, nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych przez osoby niepełnosprawne,
usunięcie lub zmniejszenie uciążliwości różnego rodzaju barier.
3. Stan planowany do osiągnięcia:
Dotarcie z informacjami na temat możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do środowisk osób niepełnosprawnych, które z takiej pomocy dotąd
nie korzystały.
Zwiększenie zainteresowania niepełnosprawnych mieszkańców Katowic możliwością uzyskania dofinansowania
na różne cele w ramach programów celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zwiększenie zainteresowania podmiotów możliwością uzyskania dofinansowania do organizowanych imprez
sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych dla osób niepełnosprawnych.
4. Zadania do realizacji w 2019 roku, realizatorzy :
1) Promocja dostępności środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
za pośrednictwem różnych kanałów informacyjnych, w tym strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, pomoc osobom niepełnosprawnym przy sporządzaniu wniosków i zgromadzeniu odpowiedniej
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dokumentacji, informowanie na temat warunków i możliwości uzyskania dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Realizator:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
WYKONAWCY
ZADANIA

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

ADRESACI ZADAŃ

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

WYKONANIE

Osoby
niepełnosprawne

Udzielanie informacji
z zakresu realizowanych świadczeń z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, procedur postępowania
przy przyznaniu dofinansowania, pomoc
przy wypełnianiu wniosków, udostępnianie
osobom zainteresowanym ulotek
informujących o procedurach i zasadach
przyznawania świadczeń.

Działalność bieżąca

2) Kontynuowanie udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do różnych świadczeń, w ramach zadań wynikających z ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku
(Dział 2, Rozdział 5).
Realizator :
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
WYKONAWCY
ZADANIA

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄ
CYCH

WYKONANIE

Dofinansowanie
do uczestnictwa
w turnusach rehabilitacyjnych.

769

939 336,00 zł

Dofinansowanie
do zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze.

367

774 286,73 zł

Dofinansowanie
do likwidacji barier
architektonicznych,
w komunikowaniu się i
technicznych
w związku z indywidualnymi
potrzebami osób
niepełnosprawnych.

46

239 213,00 zł

ADRESACI ZADAŃ

Osoby
niepełnosprawne

5. Koordynator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
6. Ocena efektywności- wskaźniki:
L.P.
1.

NAZWA WSKAŹNIKA

2019

Liczba osób, których przyznano dofinansowanie
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.

1 698 z Miejskiego
Ośrodka Pomocy
Społecznej
3 z Powiatowego
Urzędu Pracy
w sumie 1 408
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2 787 492,00 zł
( suma wskaźników 2 -8 )
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2

.

3.

4.

5.

6

.

7.

8

.

Liczba niepełnosprawnych mieszkańców Katowic,
którzy uzyskali pomoc w ramach realizowanych
programów celowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

208 - pilotażowy
program Aktywny
Samorząd,
10- program Zajęcia
Klubowe w WTZ

680 0 0 0 , 0 0 zł- pilotażowy
program Aktywny Samorząd,
54 000,00 zł program Zajęcia
Klubowe w WTZ

Liczba osób niepełnosprawnych, które brały udział
w imprezach sportowych, kulturalnych, turystycznych
bądź rekreacyjnych dofinansowanych ze środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury
i turystyki oraz rekreacji.

73

Liczba
osób
niepełnosprawnych,
którym
zlikwidowano bariery architektoniczne w miejscu
ich zamieszkania w ramach środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

14

liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono
dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach
barier w komunikowaniu się.

22

Liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono
dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach
likwidacji barier technicznych.

10

Liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono
dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny.

367

931 492,00 zł

Liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały
z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do turnusów
rehabilitacyjnych.

769

680

12 0 0 0 ,0 0

zł

430 000,00 zł

0 0 0 ,0 0

zł

7. Podsumowanie wydatków w ramach projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach (ze środków PFRON): 1 952 835,73 zł
8. Prognoza finansowa (potrzeby) na rok 2020:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach (ze środków PFRON): 2 787 492, zł*
9. Komentarz (ocena, wnioski, rekomendacje):
Dzięki rozpropagowaniu informacji z zakresu świadczeń realizowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzrosła liczba osób chcących skorzystać z tego rodzaju pomocy Państwa.
Wzrost świadomości społecznej przekłada się na większą liczbę wniosków złożonych w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej o udzielenie dofinansowania z przedmiotowego Funduszu. Środki finansowe, którymi
w 2019 roku dysponował tutejszy Ośrodek okazały się niewystarczające, aby pozytywnie rozpatrzyć wnioski
wszystkich osób, które spełniają kryteria do przyznania dofinansowania. Wyraźnie zauważalna jest konieczność
przeznaczenia większych nakładów finansowych na dofinansowania mające na celu poprawę jakości życia osób
niepełnosprawnych.

* Podana kwota zawiera również przewidywane wydatki na realizację programów celowych Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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PROJEKT 7
DOSTOSOWANIE MIESZKAŃ DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Założenie:
Osoba niepełnosprawna ma prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym do godnego
zamieszkiwania w lokalu odpowiadającym jej ograniczonym możliwościom.
2. Cel:
Ułatwienie osobom niepełnosprawnym w miarę swobodnego funkcjonowania w ich mieszkaniach
oraz umożliwienie samodzielnego opuszczania mieszkań poprzez likwidację barier architektonicznych
i technicznych w miejscu zamieszkania.
3. Stan planowany do osiągnięcia:
Doprowadzenie do likwidacji barier architektonicznych i technicznych w mieszkaniach osób niepełnosprawnych,
w pierwszej kolejności w mieszkaniach osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz poprawa
ich warunków mieszkaniowych.
4. Zadania do realizacji w 2019 roku, realizatorzy:
1) Stworzenie osobom niepełnosprawnym, z poważnymi dysfunkcjami narządu ruchu, możliwości zamiany
zajmowanych mieszkań na mieszkania pozbawione barier lub na mieszkania o mniejszym stopniu niedogodności
w ramach zamiany z miastem- według zgłaszanych potrzeb.
Realizator.
- Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice.
WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI ZADAŃ

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

Zamiana lokali
mieszkalnych należących
do zasobu miasta Katowice
na lokale pozbawione barier
lub na mieszkania
o mniejszym stopniu
niedogodności.

3

Wydział
Budynków
i Dróg Urzędu
Miasta
Katowice

Osoby ubiegające się
o lokal mieszkalny
pozbawiony barier
lub o mniejszym
stopniu
niedogodności
w ramach zamiany
z miastem oraz osoby
niepełnosprawne
oczekujące
na zawarcie umowy
najmu lokalu
mieszkalnego
z zasobu miasta
Katowice na czas
nieoznaczony
i oznaczony

Przydzielanie osobom
oczekującym
na zawarcie umowy najmu
lokalu wchodzącego w skład
mieszkaniowego zasobu
miasta mieszkań
dopasowanych
do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

WYKONANIE

Bieżąca
działalność

7

2) Przystosowanie lokali mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych - wg zgłaszanych potrzeb.
Realizator:
- Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
Brak zrealizowanych zadań w zakresie przystosowania lokali do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3) Przyznawanie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i technicznych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Udzielanie w ramach pracy socjalnej, pomocy
formalno - prawnej, organizacyjnej dotyczącej sporządzenia projektu dostosowania mieszkania, kosztorysu
niezbędnych prac, pomocy w znalezieniu wykonawcy, a także w pozyskaniu środków finansowych na pokrycie
części kosztów ponoszonych przez osobę niepełnosprawną, jeżeli jej sytuacja materialna tego wymaga.
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Realizator:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach we współpracy z administratorami lokali.

WYKONAWCY ZADANIA

ADRESACI ZADAŃ

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

WYKONANIE

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Katowicach
we współpracy
z administratorami lokali

Osoby niepełnosprawne

14

147 614,00 zł

5. Koordynator projektu: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Pełnomocnik Prezydenta
do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
6. Ocena efektywności- wskaźniki:
L.P.
1.

2

.

3.

4.

5.

NAZWA WSKAŹNIKA
Liczba
osób
niepełnosprawnych
wymagających
dostosowania
mieszkań
do potrzeb wynikających z rodzaju
niepełnosprawności (w tym ilość osób na
wózkach inwalidzkich).
Liczba dokonanych zmian dotychczas
zajmowanych mieszkań na mieszkania
pozbawione barier architektonicznych lub
mieszkania
o
mniejszym
stopniu
niedogodności (w tym liczba zmian
dotyczących osób na wózkach inwalidzkich).
Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie
do likwidacji barier architektonicznych ( w tym
liczba osób na wózkach inwalidzkich).
Liczba lokali przystosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych przez Komunalny
Zakład
Gospodarki
Mieszkaniowej
w Katowicach.
Liczba osób korzystających z pomocy
instytucjonalnej i pomocy świadczonej
w środowisku ( w tym domów pomocy
społecznej).
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2019

PROGNOZA/
POTRZEBY 2020

7

Według zgłaszanych
potrzeb

3

Według zgłaszanych
potrzeb

14

Według zgłaszanych
potrzeb

0

Według zgłaszanych
potrzeb

2019 osób - usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi
opiekuńcze,
specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
(pielęgnacyjne),
specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
(psychologiczne),
113 osoby - Środowiskowe
Domy Samopomocy,
906 osób - Dzienne Domy
Pomocy Społecznej,
26 osób - mieszkania
chronione,
10 osób - Rodzinny Dom
Pomocy,
280 osób - domy pomocy
społecznej na terenie Katowic,
549 osoby - domy pomocy
społecznej na terenie innych
powiatów

Na podobnym poziomie
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7. Podsumowanie wydatków w ramach projektu:
Wydatki Wydziału Budynków i Dróg: wskazywanie lokali osobom niepełnosprawnym z zasobów miasta
lub tworzenie list osób oczekujących - zadanie realizuje Referat Lokali Mieszkalnych - działalność bieżąca.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach: 147 614,00 zł
8. Prognoza finansowa (potrzeby) na rok 2020:
Wydział Budynków i Dróg: w 2020 roku finansowanie tego zadania planowane jest ze środków bieżących
w ramach zgłaszanych potrzeb.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: zapotrzebowanie na 400 000,00 zł ( zapotrzebowanie zawiera również
środki na likwidację barier w komunikowaniu się).
9. Komentarz (ocena, wnioski, rekomendacje):
Wydział Budynków i Dróg we współpracy z Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej stara
się w ramach swojej bieżącej działalności uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych podczas zawierania
umów najmu lokali należących do mieszkaniowego zasobu miasta Katowice.
W 2019 roku Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wykonywał remonty lokali
mieszkalnych, jednak w żadnym z remontowanych lokali nie prowadzono prac mających na celu przystosowanie
go do potrzeb osób niepełnosprawnych.

PROJEKT 8
DOSTOSOWANIE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU ZBIOROWEGO DO POTRZEB OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Założenie:
Osoba niepełnosprawna ma prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych,
w tym do swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu zbiorowego
lub specjalnego.
2. Cel:
Umożliwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnego lub z niewielką pomocą przemieszczania
się po mieście, poprzez dostosowanie infrastruktury komunikacji publicznej do potrzeb tych osób.
3. Stan planowany do osiągnięcia:
Kontynuowanie działań mających na celu:
1) dostosowanie do możliwości osób niepełnosprawnych organizacji ruchu na drogach publicznych
Miasta Katowice,
2)

likwidację barier urbanistycznych w ciągach komunikacyjnych miasta:
a) zwiększenie możliwości bezpłatnego parkowania pojazdów przewożących osoby
niepełnosprawne w strefie płatnego parkowania oraz wyznaczanie stanowisk postojowych
rezerwowanych dla pojazdów osób niepełnosprawnych na obszarze miasta Katowice,
b) zwiększenie liczby pojazdów komunikacji zbiorowej przystosowanych do przewozu osób
niepełnosprawnych,
c) dobór odpowiedniej wysokości peronów na przystankach komunikacji publicznej,
d) wprowadzanie do rozkładu jazdy Zarządu Transportu Metropolitalnego informacji o kursach
wykonywanych taborem niskopodłogowym w formie: dodatkowych oznaczeń do informacji
przystankowej, oddzielnych aplikacji na stronach internetowych Związku oraz informacji
przez bezpłatną infolinię Zarządu Transportu Metropolitalnego (numer telefonu 800 16 30 30).

3)

realizacja systemu miejskiego transportu specjalnego dla osób niepełnosprawnych „drzwi - drzwi”.
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4. Zadania do realizacji w 2019 roku, realizatorzy:
1) Kontynuowanie działań mających na celu likwidację barier urbanistycznych w ciągach komunikacyjnych
miasta, w tym przebudowa istniejących przejść dla pieszych na przejścia integracyjne z nawierzchnią
rozróżnialną dotykowo, obniżonym krawężnikiem oraz ciekiem bezkorytkowym zabudowanie sygnalizatorów
akustycznych w ramach przebudowy i budowy sygnalizacji świetlnej; oklejanie żółtą taśmą odblaskową miejsc
o ograniczonej widoczności w tym słupków blokujących, na terenie miasta Katowice; wykonanie miejsc
postojowych „kopert” dla osób niepełnosprawnych; regulowanie we współpracy z właścicielami infrastruktury
podziemnej do poziomu chodnika wszelkiego rodzaju pokryw studni i zaworów w ramach prowadzonych prac
remontowych.
Realizator.
- Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach.
WYKONAWCY
ZADANIA
Miejski Zarząd Ulic
i Mostów
w Katowicach

ADRESACI ZADAŃ

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

WYKONANIE

Osoby
niepełnosprawne
poruszające
się po mieście
Katowice

Oklejanie żółtą taśmą odblaskową
słupków w miejscach o ograniczonej
widoczności.

W ramach bieżących
działalności

Naprawa zatok autobusowych oraz
budowa nowych zatok autobusowych.

W ramach bieżących
działalności

2) Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Realizator:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

WYKONAWCY
ZADANIA

Przewodniczący
Zespołu
do Spraw Orzekania
o
Niepełnosprawności

ADRESACI
ZADAŃ

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

WYKONANIE

Osoby
Niepełnosprawne
oraz
Placówki

Wydawanie kart
parkingowych dla osób
mających znacznie
ograniczone możliwości
samodzielnego poruszania
się oraz wydawanie kart
parkingowych dla placówek
zajmujących się opieką,
rehabilitacją lub edukacją
osób niepełnosprawnych
mających znacznie
ograniczone możliwości
samodzielnego poruszania
się.

1 950

38 902,50 zł

3) Od lutego 2019 roku zaplanowano obsługę linii komunikacji miejskiej pojazdami niskopodłogowymi
o napędzie elektrycznym ( 5 sztuk pojazdów przegubowych oraz 5 sztuk pojazdów jednoczłonowych) oraz zakup
od lutego 2019 roku 25 sztuk nowych niskopodłogowych pojazdów o napędzie spalinowym EURO 6 ( wszystkie
będą to pojazdy jednoczłonowe):
a) funkcja „przyklęku” uruchamiana przez kierowcę w czasie postoju autobusu pozwalająca na obniżenie
stopni wejściowych o co najmniej 60 mm,
b) bezstopniowe wejście w drzwiach pasażerskich, podłoga płaska, bez stopni poprzecznych we wnętrzu
pojazdu pokryta wykładziną antypoślizgową,
c) siedzenia pasażerskie o ergonomicznym kształcie, miękko tapicerowane, odporne na akty wandalizmu,
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d) niska płaska podłoga na całej długości autobusu, bez stopni poprzecznych wewnątrz pojazdu
oraz bez stopni we wszystkich drzwiach autobusu,
e) zabudowana, ręcznie rozkładana rampa najazdowa do obsługi wózków inwalidzkich lub dziecięcych
przy II i III drzwiach,
f) co najmniej 4 siedzenia specjalne o wyróżniającej się barwie,
g) krawędzie stopni wejściowych oznaczone jaskrawym, żółtym kolorem,
h) światło przeznaczone do oświetlenia stopni drzwi oraz doświetlenia chodnika,
i) wszystkie drzwi dwuskrzydłowe otwierane do wewnątrz autobusu, posiadające poręcze dla pasażerów,
j) przyciski umieszczone na pionowych uchwytach (słupkach) oznakowane w sposób umożliwiający
odczyt dla osób słabowidzących,
k) system informacji pasażerskiej mający zapewnić emisję komunikatów zapowiedzi przystanków w formie
dźwiękowej oraz graficznej wewnątrz jak i na zewnątrz pojazdu,
l) klimatyzacja dwustrefowa przestrzeni pasażerskiej oraz kabiny kierowcy.
Realizator:
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z o.o.
WYKONAWCY
ZADANIA

Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej
Katowice Spółka z o.o.

ADRESACI ZADAŃ

Mieszkańcy Katowic
oraz Aglomeracji

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE
Zakup 25 sztuk nowych
autobusów marki Solaris
U-12 Euro 6 o napędzie
spalinowym (pojazdy
krótkie).
Zakup 4 sztuk autobusów
przegubowych marki Solaris
o napędzie elektrycznym.

WYKONANIE

22 855 000,00 zł

10 597 000,00 zł

4) Kontynuowanie „Programu wyrównywania różnic między regionami” w obszarze D - likwidacji barier
transportowych, jeżeli miasto Katowice spełniać będzie warunki brzegowe programu, ustalane corocznie przez
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Realizator:
Wydział Polityki Społecznej - zgodnie z zaakceptowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych wnioskami.
WYKONAWCY
ZADANIA

Wydział Polityki
Społecznej

ADRESACI
ZADAŃ

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

Osoby
niepełnosprawne,
w tym osoby
na wózkach

W ramach realizacji „Programu
wyrównywania różnic między regionami
III” obszar D niżej wymienione
Stowarzyszenia otrzymały dofinansowanie:
- Śląskie Stowarzyszenie Edukacji
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
AKCENT złożyło wniosek i otrzymało
dofinansowanie na zakup samochodu
do projektu pod nazwą: „Zakup nowego
mikrobusu z windą do przewozu
niepełnosprawnych uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej AKCENT”.
Dofinansowanie do zakupu nowego
samochodu 9-osobowego (ilość miejsc
8+1) RENAULT Master przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych, w
tym dwóch na wózkach inwalidzkich
pozwala na transport dwóch osób na
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158 400,00 zł
(80 0 0 0 , 0 0 zł
z środków PFRON,
40 000,00 zł z budżetu
miasta Katowice,
38 400,00 zł wkład
własny
Stowarzyszenia)
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wózkach inwalidzkich jednocześnie, co
znacznie ułatwi bezpieczny przewóz
uczestników na zajęcia w warsztacie terapii
zajęciowej oraz ułatwi dotarcie na imprezy
kulturalne, rekreacyjne oraz spotkania
integracyjne
ze środowiskiem lokalnym zapobiegając
wykluczeniu społecznemu.
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych SIÓDEMKA złożyło
wniosek i otrzymało dofinansowanie na
zakup samochodu
do projektu pod nazwą: „Bus
dla SIÓDEMKI”. Dofinansowanie
do zakupu nowego samochodu
9-osobowego (ilość miejsc 8+1) RENAULT
Grand Pack znacznie ułatwi bezpieczny
transport uczestników
na zajęcia i rehabilitację w placówkach 24+.
Celem zakupu jest umożliwienie
rehabilitacji osobom niepełnosprawnym o
sprzężonych dysfunkcjach upośledzenia
umysłowego i ruchowego, które ze względu
na znaczne ograniczenia nie mogą korzystać
z komunikacji publicznej.
Dla większości uczestników
jest to jedyna możliwa forma transportu.
Realizacja projektu pozwoli na bezpieczny
przewóz uczestników
na spotkania integracyjne
ze środowiskiem lokalnym zapobiegając
wykluczeniu społecznemu. Zakupiony
samochód daje szansę na podtrzymanie
jedynej dostępnej dla uczestników formy
rehabilitacji.

139 999,99 zł
Stan na dzień
31.12.2019 r.:
(80 0 0 0 , 0 0 zł
z środków PFRON,
zł z budżetu
miasta Katowice)

59 999 99

5) Realizacja miejskiego transportu specjalnego dla osób niepełnosprawnych „drzwi- drzwi”.
Realizator:
- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta do Spraw
Osób Niepełnosprawnych.
WYKONAWCY
ZADANIA

Wydział Polityki
Społecznej Urzędu
Miasta Katowice,
Pełnomocnik Prezydenta
do Spraw Osób
Niepełnosprawnych

ADRESACI ZADAŃ

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

WYKONANIE

Osoby
niepełnosprawne

Realizacja transportu dla osób
niepełnosprawnych dofinansowanego
z budżetu Miasta Katowice. Zadanie było
realizowane od 02.01.2019 roku
do 27.12.2019 roku przez Firmę Przewóz
osób i bagażu Adam Malinowski z siedzibą
w Katowicach. Transport adresowany
był dla niepełnosprawnych mieszkańców
Katowic z widoczna dysfunkcją narządu
ruchu oraz osób niewidomych
i niedowidzących w kolejności: - osoby
na wózkach inwalidzkich
wraz z opiekunem - w pierwszej kolejności,
- osoby niepełnosprawne z orzeczonym
znacznym i umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności

198 612,00 zł
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z widocznym ograniczeniem sprawności
ruchowej, osoby niewidome i niedowidzące
z orzeczonym znacznym i umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności z kodu „0 ”.
Cennik usługi transportowej w 2019 roku :
opłata stała 3,00 zł, opłata zmienna za
kilometr 1 , 2 0 zł, opłata postojowa
za godzinę 1 0 , 0 0 zł.
Dopłata Miasta Katowice do każdego
kilometra jazdy z pasażerem 6 . 0 0 zł/kilometr netto.

6) Przeprowadzenie akcji edukacyjno - profilaktycznej w celu obrony praw osób niepełnosprawnych
w zakresie miejsc do parkowania w ramach projektu społecznego Miejska Dżungla.
Realizator:
- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice we współpracy z Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu
Miasta Katowice, Policją i Strażą Miejską w Katowicach oraz organizacjami pozarządowymi.

WYKONAWCY
ZADANIA

Wydział Polityki
Społecznej Urzędu
Miasta Katowice
we współpracy ze Strażą
Miejską w Katowicach

ADRESACI ZADAŃ

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

WYKONANIE

Osoby
niepełnosprawne

W dniach 7 i 14.12.2019 roku
przeprowadzono akcję
parkingową mającą na celu
przeciwdziałanie zajmowaniu
miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych przez osoby
nieuprawnione to jest
posługujące się nieaktualnymi
kartami parkingowymi
lub nie przewożące osób
niepełnosprawnych. W akcji
udział wzięło 37 szkół.
Uczniowie przy wsparciu
funkcjonariuszy Straży
Miejskiej i Policji rozdawali
naklejki popierające akcję
„Nigdy nie parkuję na miejscu
dla osoby niepełnosprawnej”
oraz ulotki ”Łam bariery nie
przepisy” w ilości 3000 sztuk.

Działalność bieżąca

7) Opiniowanie opracowywanych koncepcji i wytycznych do projektowania oraz projektów technicznych
remontów i inwestycji miejskich pod kątem dostępności do osób niepełnosprawnych.
Realizatorzy:
- Wydział Inwestycji,
- Wydział Rozwoju Miasta,
- Miejski Zarząd Ulic i Mostów we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta do Spraw Osób
Niepełnosprawnych.
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WYKONAWCY
ZADANIA

Wydział Rozwoju
Miasta

ADRESACI
ZADAŃ

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

WYKONANIE

Wydział
Inwestycji

W 2019 roku Wydział Rozwoju Miasta opracował
specyfikacje techniczne dla następujących zadań
z zakresu infrastruktury drogowej:
1. „Katowicka Infrastruktura Rowerowa” połączenie osiedla Nikiszowiec z osiedlem
Giszowiec (wzdłuż ul. Szopienickiej od
ul. Krawczyka do ul. Mysłowickiej) na opracowanie dokumentacji projektowej.
2. „Katowicka Infrastruktura Rowerowa” połączenie ul. Konnej z ul. Techników
i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową
numer 5 - na opracowanie dokumentacji
projektowej.
3. „Układ komunikacyjny dla terenu budowy
Nowego Muzeum Śląskiego,
Międzynarodowego Centrum Kongresowego
i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia w Katowicach” - na
opracowanie dokumentacji projektowej
dla przebudowy skrzyżowania
ul. Katowickiej, Wiązowej i planowanego
przedłużenia ul. Dobrowolskiego na opracowanie dokumentacji projektowej.
4. „Budowa układu drogowego w rejonie
ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I:
połączenie drogowe ul. Armii Krajowej
z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem
pieszym” - na opracowanie dokumentacji
projektowej (w tym koncepcji).
5. „Budowa połączenia ul. Panewnickiej
z ul. Koszykową” - na opracowanie
dokumentacji projektowej.
6.
„Przebudowa skrzyżowań wraz
z infrastrukturą rowerową: Kościuszki Brynowska - Rolna - Huberta, Brynowska Mikołowska - Ligocka - Gallusa - Piękna
oraz Brynowska - Kępowa - Woźniczki”
(dawna nazwa „Przebudowa trzech
skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową:
Kościuszki - Brynowska - Rolna - Huberta,
Brynowska - Mikołowska - Ligocka Gallusa - Piękna oraz Mikołowska Wincentego Pola” - na opracowanie
koncepcji dla potrzeby przebudowy trzech
skrzyżowań wraz z przeprowadzeniem
pomiarów natężenia ruchu drogowego
wraz z opracowaniem modelu
mikrosymulacji ruchu.

Działalność bieżąca

5. Koordynator projektu: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice, Wydział Transportu Urzędu Miasta
Katowice, w zakresie transportu specjalnego - Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice
we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
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6. Ocena efektywności- wskaźniki:
L.P.
1.

2

.

3.

4.

5.

6

.

7.

NAZWA WSKAŹNIKA
Liczba wyznaczonych miejsc
postojowych dla osób
niepełnosprawnych.
Liczba autobusów i tramwajów
przystosowanych do przewozu osób
niepełnosprawnych.
Liczba pojazdów specjalnych
do przewozu osób niepełnosprawnych,
użytkowanych przez specjalistyczne
placówki, organizacje pozarządowe,
firmy taksówkowe.
Liczba przejść dla pieszych
posiadających oprócz sygnalizacji
świetlnej zainstalowane sygnalizatory
akustyczno -wibracyj ne.
Liczba obiektów komunikacyjnych,
na których wykonano w danym
okresie udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych, rodzaj
udogodnień.
Liczba zawartych umów dotyczących
zakupu środków transportu w ramach
„Programu wyrównywania różnic
między regionami”, liczba osób
niepełnosprawnych korzystających
w danym roku z przewozów nowo
zakupionymi środkami transportu.
Liczba przewozów osób
niepełnosprawnych wykonanych przez
Wydział Polityki Społecznej Urzędu
Miasta Katowice.

2019

PROGNOZA/ POTRZEBA 2020

13

Zależnie od potrzeb

512 autobusów ( w tym 30
autobusów PKM Katowice
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością)
oraz 38 tramwajów

Zakup 5 sztuk autobusów
o napędzie elektrycznym
o wartości 12 450 000,00 zł

2

Zgodnie z zapotrzebowaniem

(obniżone przejścia)

Zgodnie ze zgłaszanym
zapotrzebowaniem

61 (remont chodników)

Zgodnie ze zgłaszanym
zapotrzebowaniem

2

2

3 117

3 117

21

7. Podsumowanie wydatków w ramach projektu:
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: 38 902,50 zł
Wydział Polityki Społecznej: 497 011,99 zł (w tym środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych- 160 000,00 zł).
Wydział Inwestycji: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. wydatkowało
33 452 000 zł netto na realizację zadania w ramach projektu. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
na realizację zadań w ramach projektu wydatkował środki w ramach działań bieżących.
Zadania wykonywane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów realizowane są z środków własnych w ramach
bieżącego utrzymana infrastruktury drogowej.
8. Prognoza finansowa (potrzeby) na rok 2020:
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: 75 810,00 zł.
Wydział Polityki Społecznej: 199 000,00 zł transport dla osób niepełnosprawnych.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów - zadania realizowane są według zgłaszanych potrzeb oraz zgodnie z planem
remontów.
Wydział Transportu: 12 450 000,00 zł.
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9. Komentarz (ocena, wnioski, rekomendacje):
W 2020 roku mija okres przejściowy, w którym obowiązywały „stare” i „nowe” karty parkingowe, co było
związane ze zmianą przepisów dotyczących wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Generuje to wzrost składanych wniosków w bieżącym roku. Od 2021 roku powinna maleć ilość składanych
wniosków.
W specyfikacjach zawarty jest zapis dotyczący obowiązku zaprojektowania i wykonania obiektu zgodnie
z Prawem Budowlanym i Rozporządzeniami wykonawczymi, które to przepisy nakazują dostosowanie
wszystkich nowobudowanych obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dodatkowo w specyfikacjach technicznych ujęto odrębny zapis o obowiązku dostosowania obiektu dla potrzeb
osób niepełnosprawnych- projektowanie uniwersalne.
Miasto Katowice zabezpiecza potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych poprzez umożliwienie korzystania
z transportu dofinansowywanego z budżetu miasta. Ponadto miasto Katowice pozyskuje dla swoich jednostek
oraz dla organizacji pozarządowych środki finansowe w ramach Programu wyrównywania różnic między
regionami III.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach wykonuje zadania w ramach bieżącej działalności jednostki
lub zgodnie z harmonogramem jej działań. Przy każdej nowej inwestycji drogowej lub przebudowie
uwzględniane są specjalne potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Podejmowane są również sukcesywnie
działania w miejscach wymagających remontu lub interwencji w zakresie bezpieczeństwa i komfortu
przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami.

PROJEKT 9
LIKWIDACJA
BARIER
ARCHITEKTONICZNYCH,
URBANISTYCZNYCH,
W KOMUNIKOWANIU SIĘ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
1. Założenie:
Osoba niepełnosprawna ma prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych,
w tym dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej.
2. Cel:
Umożliwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnego załatwiania spraw w urzędach, umożliwienie dostępu
do obiektów użyteczności publicznej poprzez likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych
i w komunikowaniu się.
3.Stan planowany do osiągnięcia:
Sukcesywna likwidacja barier architektonicznych w budynkach Urzędu Miasta Katowice, w których sprawy
załatwiają mieszkańcy Katowic oraz w budynkach zajmowanych przez jednostki organizacyjne miasta,
świadczące usługi na rzecz ludności: w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, placówkach
edukacyjnych, jednostkach pomocy społecznej, miejskich instytucjach kultury, obiektach sportowych,
administracyjnych budynków mieszkalnych i tym podobne.
4. Zadania do realizacji w 2019 roku, realizatorzy:
1) Udział w opiniowaniu opracowywanych koncepcji i wytycznych do projektowania oraz projektów
technicznych remontów i inwestycji miejskich pod kątem dostępności do osób niepełnosprawnych.
Realizatorzy:
- Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice,
- Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice,
- Wydział Rozwoju Miasta,
- Miejski Zarząd Ulic i Mostów we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta do Spraw Osób
Niepełnosprawnych.
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WYKONAWCY
ZADANIA

Wydział
Rozwoju
Miasta,
Wydział
Inwestycji

Miejski Zarząd
Ulic i Mostów
w Katowicach

ADRESACI
ZADAŃ

Osoby niepeł
nosprawne

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE
W 2019 roku Wydział Rozwoju Miasta opracował
specyfikacje techniczne dla następujących zadań
obejmujących obiekty użyteczności publicznej
(w tym miejsca do wypoczynku i rekreacji):
1. „Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna
7”na opracowanie:
- inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej
oraz ekspertyzy stanu technicznego obiektu
(w zakresie niezbędnym do wykonania audytu
energetycznego oraz dokumentacji projektowej),
- audytu energetycznego uwzględniającego
kompleksową termomodernizację budynku,
- kompleksowej dokumentacji projektowej.
2. „Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego
do wymogów przeciwpożarowych” na opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu
technicznego przeciwpożarowego aktualizacji
dokumentacji projektowej (Odziały Żłobka
Miejskiego przy ul.: Bytomskiej 8 a, Wojciecha 23a,
Ordona 3a, Szeptyckiego 1, Ligonia 43,
Tysiąclecia 45).
3. „Muzeum imienia Jerzego Kukuczki w dzielnicy
Bogucice” - na wykonanie inwentaryzacji
i ekspertyz stanu technicznego obiektów
wchodzących w zakres zainwestowania (budynek
przy ul. Markiefki 96 oraz ul. Katowickiej 3).
4. Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom
Kilara" - na wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy
stanu technicznego obiektu.
5. „Rozbudowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny
Żeglarskiej imienia Generała Mariusza Zaruskiego
w Katowicach - Szopienicach ”- na opracowanie
dokumentacj i proj ektowej.
6.
„Remont boiska przy ul. Solika” (zadanie
realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
V edycja) - na opracowanie dokumentacji
projektowej i realizację zadania.
7. „Wodny Plac Zabaw na Osiedlu Tysiąclecia”
(zadanie realizowane w ramach Budżetu
Obywatelskiego VI edycja) - na opracowanie
dokumentacji projektowej i realizację zadania.
8.
„Modernizacja boiska „Na Wulcu" (zadanie
realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
VI edycja) - na opracowanie wariantowej koncepcji
urbanistyczno - architektonicznej
zagospodarowania terenu oraz dokumentacji
projektowej.
Analiza projektów stałej i tymczasowej organizacji
ruchu w zakresie opiniowania pod kątem miejsc
postojowych dla osób niepełnosprawnych.
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2) Załatwianie formalności związanych z wystawieniem dowodu osobistego w miejscu zamieszkania leżących
osób niepełnosprawnych.
Realizator:
- Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Katowice.
WYKONAWCY
ZADANIA
Wydział Spraw
Obywatelskich
Urzędu Miasta
Katowice

ADRESACI
ZADAŃ
Osoby
niepełnosprawne
nie mogące
przybyć
do urzędu

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

WYKONANIE

Przyjęcie dokumentacji związanej z wystawieniem
dowodu osobistego, pobranie podpisu, doręczenie
dowodu.

W ramach kosztów
funkcjonowania
Wydziału

3) Przebudowa lokali użytkowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynkach
przy ul. Markiefki 64 i ul. Markiefki 68 - likwidacja barier architektonicznych w celu poprawy dostępności lokali
użytkowych dla osób niepełnosprawnych, platforma zewnętrzna.
Realizator.
- Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI
ZADAŃ

Komunalny
Zakład
Gospodarki
Mieszkaniowej

Osoby
niepełnosprawne,
osoby starsze
z ograniczeniami
ruchowymi

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

Podjazd dla wózków, przystosowanie lokalu
użytkowego dla osób niepełnosprawnych.

WYKONANIE
Zakończenie
robót
budowlanych
w budynku przy
ul. Markiefki 6 8
458 060,45 zł

4) Szopienice- Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń na parterze budynków przy ul. Bednorza 14
na potrzeby realizacji usług społecznościowych wraz z likwidacją barier architektonicznych- platforma
zewnętrzna oraz sanitariat dla osób niepełnosprawnych.
Realizatorzy:
- Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI
ZADAŃ

Komunalny Zakład
Gospodarki
Mieszkaniowej

Osoby
niepełnosprawne,
osoby starsze
z ograniczeniami
ruchowymi

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

Pochylnia i platforma dla osób niepełnosprawnych,
przystosowanie lokalu użytkowego dla osób
niepełnosprawnych.

WYKONANIE

114 526,41 zł

5) Przebudowa i adaptacja lokalu na potrzeby Rady Seniorów i Klubu Seniorów wraz z likwidacją barier
architektonicznych w budynku przy ul. Słowackiego 27- wejście do lokalu oraz sanitariat dla osób
niepełnosprawnych.
Realizator:
- Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
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WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI ZADAŃ

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

WYKONANIE

Komunalny Zakład
Gospodarki
Mieszkaniowej

Osoby starsze
z ograniczeniami, osoby
niepełnosprawne

Dostosowanie chodnika
dla osób starszych
i niepełnosprawnych
w strefie wejścia do lokalu
użytkowego.

501 781,37 zł

5. Koordynator projektu: Pełnomocnik Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Wydział Inwestycji
Urzędu Miasta Katowice, Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Katowicach.
6. Ocena efektywności- wskaźniki:
L.P.
1.

2

.

3.

4.

5.

NAZWA WSKAŹNIKA
Liczba wniosków, projektów z udziałem miasta
Katowice w sprawie likwidacji barier
architektonicznych w jednostkach wykonujących
zadania publiczne.
Liczba wniosków złożonych w sprawie likwidacji
barier architektonicznych
u Pełnomocnika Prezydenta do Spraw Osób
Niepełnosprawnych.
Liczba osób niepełnosprawnych, które załatwiały
w miejscu zamieszkania formalności związane
z wydaniem dowodu osobistego.
Liczba wybudowanych/ przebudowanych/
wyremontowanych/ objętych innymi robotami
budowlanymi obiektów, w których realizowane
są usługo aktywizacji społeczno-zawodowej.
Liczba osób korzystających ze wspartej
infrastruktury.

2019

PROGNOZA/ POTRZEBY 2020

1

Wg zgłaszanego zapotrzebowania

69

69

184

Według zgłaszanego zapotrzebowania

1

Według zgłaszanego zapotrzebowania

Trudne do oszacowania

7. Podsumowanie wydatków w ramach projektu:
Wydział Spraw Obywatelskich: wydatki w ramach bieżącej działalności wydziału.
Wydział Budynków i Dróg: 1 074 368,23 zł
8. Prognoza finansowa (potrzeby) na rok 2020:
Wydział Spraw Obywatelskich: wydatki w ramach bieżącej działalności wydziału.
Wydział Budynków i Dróg: 320 000 000,00 zł
9. Komentarz (ocena, wnioski, rekomendacje):
W specyfikacjach zawarty jest zapis dotyczący obowiązku zaprojektowania i wykonania obiektu zgodnie
z Prawem Budowlanym i Rozporządzeniami wykonawczymi, które to przepisy nakazują dostosowanie
wszystkich nowobudowanych obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dodatkowo w specyfikacjach technicznych ujęto odrębny zapis o obowiązku dostosowania obiektu dla potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach w ramach bieżącej działalności dokonuje jedynie analizy projektów
organizacji ruchu w zakresie dostępu do przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych.
Z kolei w zakresie projektu 9 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje przebudowy lokali
użytkowych w zasobie Miasta Katowice w celu ułatwienia dostępu do tych lokali osobom niepełnosprawnym.
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PROJEKT 10
UCZESTNICTWO OSÓB
I ARTYSTYCZNYM
1. Założenie:

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W

ŻYCIU

KULTURALNYM

Osoba niepełnosprawna ma prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym, odpowiednio do swych
zainteresowań i potrzeb.
2. Cel:
Ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stworzenie osobom niepełnosprawnym odpowiednich
warunków do uczestnictwa w kulturze. Przeciwdziałanie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych.
Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do dóbr kultury w ramach miejskich instytucji kultury.
3. Stan planowany do osiągnięcia:
Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach kulturalnych i artystycznych. Promowanie
i prezentacje twórczości artystycznej i kulturalnej osób niepełnosprawnych. Systematyczna likwidacja barier
architektonicznych i barier w komunikowaniu się w obiektach zajmowanych przez miejskie instytucje kultury.
4. Zadania realizowane w 2019 roku, realizatorzy:
1) Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia, plac Sejmu Śląskiego 2/20,
Realizator:
- Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”.
WYKONAWCY
ZADAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

LICZBA IMPREZ/
LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

WYKONANIE

Katowice-Bogucice - szkoła
podstawowa numer 39
imienia Jana Pawła II,
ul, Ścigały 17,
Katowice- PiotrowiceCentrum ReabilitacyjnoOświatowe „Odrodzenie”,
ul. Radockiego 280,
Katowice-Ligota, szkoła
podstawowa specjalna numer
61 Specjalna,
ul. Kołobrzeska 8 ,
Instytucja
Promocji
i
Upowszechniania
Muzyki „Silesia”

Katowice-os.1000-lecia Samodzielny Ośrodek
Rehabilitacyjno-Oświatowy
dla Dzieci
Niepełnosprawnych. Centrum
Rozwoju Dziecka.
Specjalistyczne Niepubliczne
Przedszkole EdukacyjnoRehabilitacyjne,
ul. Ułańska 5a,

Styczeń 2019
„W karnawałowych
rytmach”
Łukasz Morawkiklarnet,
Krzysztof
Włodarczykfortepian,
Elżbieta Mazurprowadzenie
koncertów.

6

koncertów/
2 1 0 osób

10 409,75 zł

Katowice- Giszowiec,
Ośrodek RehabilitacyjnoEdukacyjno- Wychowawczy,
imienia dr Marii TrzcińskiejFajfrowskiej Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną,
Ul. Gościnna 8 ,
Katowice- Giszowiec,
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Polskiego Stowarzyszenia
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na rzecz osób
z niepełnosprawnością
intelektualną,
____ ul. Wojciecha 23
Katowice- osiedle Witosa,
Warsztat Terapii Zajęciowej
„Akcent” Śląskiego
Stowarzyszenia Edukacji
i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
„Akcent”, Katowice
ul. Rataja 14,
Katowice- ZałężeDzienny Dom Pomocy
Społecznej Numer 7,
Ul. Gliwicka 74a,
Katowice- Koszutka, Dzienny
Dom Pomocy Społecznej
Numer 6 ,
ul. Ojców Misjonarzy
Oblatów 24,
Katowice-Janów - Szkoła
Podstawowa numer 6
Specjalna,
ul. Zamkowa 2 a,

Luty 2019
W Karnawałowym
nastroju”
Łukasz Morawkiklarnet,
Krzysztof
Włodarczykfortepian,
Elżbieta Mazurprowadzenie
koncertów.

6

koncertów/
150 osób

Katowice- Ligota- Centrum
Zdrowia Dziecka i Matki,
ul. Medyków 16,
Katowice- CentrumStowarzyszenie „Szansa
dla każdego”,
ul. 3-go Maja 36/2
Katowice-Bogucice, Szkoła
Podstawowa numer 39
imienia Jana Pawła II
Specjalna, ul. Ścigały 17,
Katowice- PiotrowiceCentrum RehabilitacyjnoOświatowe „Odrodzenie”,
ul. Radockiego 280,
Katowice- osiedle 1000-leciaSamodzielny Ośrodek
Rehabilitacyjno- Oświatowy
dla Dzieci
Niepełnosprawnych. Centrum
Rozwoju Dziecka.
Specjalistyczne Niepubliczne
Przedszkole EdukacyjnoRehabilitacyjne,
ul. Ułańska 5a,
Katowice- Ligota- Szkoła
Podstawowa numer 61
Specjalna,
ul. Kołobrzeska 8 ,

Marzec 2019
„Przyroda w muzyce”
Katarzyna Ćwiek mezzosopran
Katarzyna Pielech
- skrzypce
Maria Pragłowskafortepian
Mateusz Lasatowiczfortepian
Elżbieta Mazur prowadzenie
koncertów.

7 koncertów/
233 osoby

Katowice- Giszowiec,
Ośrodek RehabilitacyjnoEdukacyjno- Wychowawcze
imienia dr Marii Trzcińskiej Fajfrowskiej Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz
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Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną,
ul. Gościnna 8 ,
Katowice- Giszowiec,
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną,
ul. Wojciecha 23,
Katowice- Załęże,
Środowiskowy Dom
Samopomocy numer 2,
____ ul. Gościnna 74a____
Katowice- Warsztaty Terapii
Zajęciowej „Akcent”
Śląskiego Stowarzyszenia
Edukacji i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
„Akcent”, Katowice,
ul. Rataja 14,
Katowice- Załęże- Dzienny
Dom Pomocy Społecznej,
ul. Gliwicka 74a,
Katowice-Koszutka, Dzienny Dom Pomocy
Społecznej numer 6
ul. Misjonarzy Oblatów 24,
Katowice- Janów, Szkoła
Specjalna numer 6 Specjalna,
ul. Zamkowa 2 a,

Kwiecień 2019
„Raz na jazzowo”
Karol Lisiński saksofon
Piotr Zarzyka akordeon
Elżbieta Mazur prowadzenie
koncertów.

6

koncertów/
135 osób

Stowarzyszenie „Szansa
dla każdego”,
ul.3-go Maja 36/2,
Katowice-Ligota, Centrum
Zdrowia Dziecka i Matki ,
____ ul. Medyków 16____
Katowice-Bogucice - Szkoła
Podstawowa numer 39
imienia Jana Pawła II
Specjalna,
ul. Ścigały 17,
Katowice-Piotrowice Centrum RehababilitacyjnoOświatowe „Odrodzenie”,
ul. Radockiego 280,
Katowice-osiedle1000-lecia Samodzielny Ośrodek
Rehabilitacyjno-Oświatowy
dla Dzieci
Niepełnosprawnych Centrum
Rozwoju Dziecka.
Specjalistyczne Niepubliczne
Przedszkole EdukacyjnoRehabilitacyjne.
ul. Ułańska 5a,

Maj 2019
„Raz na jazzowo”
Karol Lisiński saksofon
Piotr Zarzyka akordeon
Elżbieta Mazur prowadzenie
koncertów.

7 koncertów/
233 osoby

Katowice-Ligota - Szkoła
Podstawowa numer 61
Specjalna, ul. Kołobrzeska 8 ,
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Katowice-Giszowiec,
Ośrodek RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczy
imienia dr Marii
Trzcińskiej- Fajfrowskiej
Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną,
ul. Gościnna 8 ,
Katowice-Giszowiec,
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną,
ul. Wojciecha 23,
Katowice-Załęże,
Środowiskowy Dom
Samopomocy numer 2,
____ ul. Gliwicka 74A____
Katowice-Janów, Szkoła
Podstawowa numer 6
Specjalna,
ul. Zamkowa 2a,
Katowice-Ligota - Centrum
Zdrowia Dziecka i Matki,
ul. Medyków 16,
Katowice-Centrum Stowarzyszenie „Szansa dla
każdego”,
ul. 3 Maja 36/2,
Katowice- Warsztaty Terapii
Zajęciowej „Akcent”
Śląskiego Stowarzyszenia
Edukacji i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
„Akcent”, Katowice,
ul. Rataja 14,

Czerwiec 2019
„Elektryczne
przystawki” Arkadiusz Dec gitara
Elżbieta Mazur prowadzenie
Koncertów.

6

koncertów/
osoby

121

Katowice-Załęże - Dzienny
Dom Pomocy Społecznej
Numer 7,
ul. Gliwicka 74a,
Katowice-Koszutka
Dzienny Dom Pomocy
Społecznej numer 6 ,
ul. Misjonarzy Oblatów 24
Katowice- Warsztaty Terapii
Zajęciowej „Akcent”
Śląskiego Stowarzyszenia
Edukacji i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
„Akcent”, Katowice,
ul. Rataja 14,
Katowice-Załęże,
Środowiskowy Dom
Samopomocy numer 2,
ul. Gliwicka 74A,
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Wrzesień 2019
„Tańce śląskie” Paulina Kopyto tancerka
Łukasz Kopyto tancerz
Elżbieta Mazur prowadzenie
Koncertów.

6

koncertów/
170 osób
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Katowice-Koszutka- Dzienny
Dom Pomocy Społecznej
numer 6 ,
ul. Misjonarzy Oblatów 24,
Katowice-Ligota - Szkoła
Podstawowa numer 61
Specjalna,
ul. Kołobrzeska 8 ,
Katowice-Giszowiec,
Ośrodek RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczy.
imienia dr Marii TrzcińskiejFajfrowskiej Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną,
ul. Gościnna 8 ,
Katowice-Giszowiec,
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną,
_____ul. Wojciecha 2._____
Katowice-Janów, Szkoła
Podstawowa numer 6
Specjalna,
ul. Zamkowa 2a,
Katowice-Śródmieście,
Świetlica Katolickiej Fundacji
Dzieciom
Parafii świętych Apostołów
Piotra i Pawła,
ul. Kilińskiego 15,
Katowice-Centrum Stowarzyszenie „Szansa
dla każdego”,
ul. 3 Maja 36/2,
Katowice-Bogucice - Szkoła
Podstawowa nr 39 imienia
Jana Pawła II
Specjalna,
ul. Ścigały 17,
Katowice-Piotrowice Centrum RehababilitacyjnoOświatowe „Odrodzenie”,
ul. Radockiego 280,

Październik 2019
„Muzyka opowiada
i maluje”
Artur Kika - saksofon
Michał Szkurienkofortepian
Elżbieta Mazurprowadzenie
koncertów.

6

koncertów/
196 osób

Katowice-osiedle.1000-lecia
- Samodzielny Ośrodek
Rehabilitacyjno-Oświatowy
dla Dzieci
Niepełnosprawnych Centrum
Rozwoju Dziecka.
Specjalistyczne Niepubliczne
Przedszkole EdukacyjnoRehabilitacyjne,
ul. Ułańska 5a.
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Katowice-osiedle Witosa
Warsztaty Terapii Zajęciowej
„Akcent” Śląskiego
Stowarzyszenia
Edukacji i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
„Akcent”,
ul. Rataja 14,
Katowice-Załęże,
Środowiskowy Dom
Samopomocy numer 2,
ul. Gliwicka 74A,
Katowice-Załęże- Dzienny
Dom Pomocy Społecznej
numer 7,
ul. Gliwicka 74a,
Katowice-Ligota - Szkoła
Podstawowa numer 61
Specjalna,
ul. Kołobrzeska 8 ,
Katowice-Giszowiec,
Ośrodek RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczy
imienia dr Marii
Trzcińskiej- Fajfrowskiej
Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną,
ul. Gościnna 8 ,

Listopad 2019
„Prezentacje
instrumentów altówka, Muzyka
polska”
Krzysztof Woźniczko
- aktówka
Kaja Kosowskafortepian
Elżbieta Mazurprowadzenie
koncertów.

6

koncertów/
133 osoby

Katowice-Giszowiec,
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną,
ul. Wojciecha 23
Katowice-Bogucice - Szkoła
Podstawowa nr 39 imienia
Jana Pawła II Specjalna,
ul. Ścigały 17,
Katowice-Piotrowice Centrum RehabilitacyjnoOświatowe „Odrodzenie”,
ul. Radockiego 280,
Katowice-osiedle 1000-lecia
- Samodzielny Ośrodek
Rehabilitacyjno-Oświatowy
dla Dzieci
Niepełnosprawnych
Centrum Rozwoju Dziecka.
Specjalistyczne Niepubliczne
Przedszkole EdukacyjnoRehabilitacyjne.
ul. Ułańska 5a

Id: AAB3FF33-A3DB-471B-9DD7-0C3F860E16FD. Podpisany

Grudzień 2019
„W świątecznym
nastroju” Krzysztof
Woźniczko - aktówka
Kaja Kosowskafortepian
Elżbieta Mazurprowadzenie
koncertów.

3 koncerty/
96 osób

Strona 55

2) Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Aleja Wojciecha Korfantego 6
Realizator:
- Galeria Sztuki Współczesnej BWA.
WYKONAWC
YZADAŃ

Galeria Sztuki
Współczesnej
BWA
w Katowicach

ADRESACI
DZIAŁAŃ

Dzieci, młodzież
oraz osoby
dorosłe
z niepełnospra
wnością fizyczną
i/lub intelektualną
- dzieci
i młodzież
ze szkół
i przedszkoli
specjalnych
oraz szkół
integracyjnych
z Katowic, osoby
dorosłe
z Warsztatu
Terapii
Zajęciowej
„Unikat”
z Katowic

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

LICZBA IMPREZ/
LICZBA OSÓB
KORZYSTA
JĄCYCH

WYKONANIE

Warsztaty ekspresji twórczej
dla dzieci - zajęcia plastyczne
przeznaczone dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej. Zajęcia te sięgają
do podstawowych form autoekspresji,
ukierunkowane są przede wszystkim
na działania motoryczne, poznawcze
i emocjonalne. Galeria, dzięki dużej
powierzchni ekspozycyjnej, stwarza
doskonałe warunki do pracy twórczej
realizowanej na dużych formatach bądź w
przestrzeni (rzeźby, instalacje).
Do realizacji warsztatów
wykorzystywane są różnorodne
materiały, co stymuluje koordynację
wzrokowo-ruchową oraz pobudza
kreatywność. Funkcja ekspresyjna działań
ma bardzo korzystny wpływ
na rozładowanie negatywnych emocji,
dzieci wyciszają się i uspokajają.
Prowadzenie: Aneta Zasucha
Warsztaty ekspresji twórczej
dla dorosłych - wspólnie
z Warsztatem Terapii Zajęciowej
„Unikat” w Katowicach, oraz Living
Space Theatre zrealizowany został
projekt „Unisono - interdyscyplinarny
projekt włączający”. Formuła projektu
zakładała realizację cyklu 7
interdyscyplinarnych warsztatów
(łączących sztukę wizualną, muzykę
i teatr) zakończonych otwartym,
interaktywnym pokazem
powarsztatowym. Uczestnikami
warsztatów były osoby pełnosprawne
oraz z różnymi dysfunkcjami - warsztaty
były platformą spotkania, poznania,
wymiany, refleksji - możliwości
odwołania się do własnych przeżyć w
celu zrozumienia innej osoby.
Prowadzenie: Aneta Zasucha, Olga
Czech, Jakub Margosiak i Grzegorz
Łabuda.
Budynek Galerii jest w pełni
przygotowany dla osób poruszających się
na wózku inwalidzkim
lub o zaburzonej koordynacji ruchowej,
dzięki czemu osoby niepełnosprawne
mogą uczestniczyć we wszystkich
działaniach wystawienniczych
i wydarzeniach kulturalnych, które
odbywają się w Galerii Sztuki
Współczesnej BWA w Katowicach.

Id: AAB3FF33-A3DB-471B-9DD7-0C3F860E16FD. Podpisany

25/250

1 0 0 0 ,0 0

zł
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3) Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”, ul. Świętego Jana 10
Realizator:
- Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”.
WYKONAWCY
ZADAŃ

Śląski Teatr
Lalki
i Aktora
„Ateneum”
w Katowicach

ADRESACI DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

LICZBA IMPREZ/
LICZBA OSÓB
KORZYSTA
JĄCYCH

Szkoła Specjalna Numer 61
w Katowicach,
Zespół Szkół Specjalnych
Numer 8 w Tychach,
Zespół Niepublicznych
Placówek Oświatowych
w Częstochowie,
Niepubliczne Przedszkola
Językowe Madzik Place
Kindergarten w Katowicach,
Szkoła Podstawowa Numer 6
Specjalna w Katowicach,
Szkoła Podstawowa numer 39
W Teatrze Ateneum, w 2019
imienia Jana Pawła II
roku odbyły się następujące
Specjalna w Katowicach,
działania dla osób
Szkoła Podstawowa Numer 21
niepełnosprawnych:
z Oddziałami Integracyjnymi
- spektakle teatralne, także w
Katowice,
czasie Akcji „Zima w Mieście”,
Przedszkole Numer 41
z Oddziałami Integracyjnymi - warsztaty teatralne i muzyczne,
Katowice,
- spacerowniki teatralne,
Przedszkole Numer 91
- konkursy plastyczne.
z Oddziałami Integracyjnymi
Do dyspozycji widzów
Katowice,
niewidomych
Zespół Szkolno-Przedszkolny i słabo widzących był spektakl
W 2019 roku
dla Dzieci Niesłyszących
z audiodeskrypcją Tylko jeden
w
Teatrze odbyło
i Słabo Słyszących
dzień.
się 60 przedstawień
w Katowicach,
Przedstawienie to, zostało
dla 598 widzów
Stowarzyszenie Pomocy
przygotowane we współpracy z niepełnosprawnych,
Rodzinom Osób
warszawską Fundacją Kultury
w tym, 26 osób
Niepełnosprawnych oraz Im
Bez Barier.
w ramach akcji „Zima
Samym "CONVIVERE",
Od grudnia 2008 roku Teatr
w Mieście”.
Szkoła Specjalna Numer 55 dysponuje bezprzewodowymi
w Katowicach,
słuchawkami, które
Szkoła Podstawowa Numer 11
umożliwiają osobom
z Oddziałami Integracyjnymi niedosłyszącym indywidualny
w Katowicach,
odsłuch dźwięku podczas
Akademia Przedszkolaka „
spektakli na scenie
Małe Kroczki” w Katowicach,
„Ateneum”. Urządzenia
Specjalistyczna Placówka
zostały dofinansowane przez
Wsparcia Dziennego
Państwowy Fundusz
w Siemianowicach Śląskich,
Rehabilitacji Osób
Warsztat Terapii Zajęciowej Niepełnosprawnych w ramach
Promyk w Katowicach,
programu „Pitagoras-2007
Zespół Szkół Specjalnych
oraz przez Miasto Katowice.
imienia Janusza Korczaka
w Mysłowicach,
a Academy Niepubliczna
Integracyjna Szkoła
Podstawowa
z Oddziałami Specjalnymi
i Przedszkolnymi
w Katowicach,
Szkoła Podstawowa Numer 51
z Oddziałami Integracyjnymi
w Katowicach,
Przedszkole Integracyjne
Numer 16 w Chorzowie,

Id: AAB3FF33-A3DB-471B-9DD7-0C3F860E16FD. Podpisany

WYKONANIE

6

578,00 zł
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Integracyjne Przedszkole
Numer 12 imienia Marii
Montessori w Chorzowie

4) Muzeum Historii Katowic, ul. Szafranka 9.
Realizator:
- Muzeum Historii Katowic
WYKONAWCY
ZADAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ
Szkoła Podstawowa
numer 61 imienia
Polskich Kawalerów
Maltańskich Specjalna
w Katowicach

Muzeum Historii
Katowic
przy ul. księdza
Józefa Szafranka 9

Niepubliczna Specjalna
Szkoła Podstawowa Arka
Noego w Katowicach

Szkoły specjalne
w Katowicach

Muzeum Historii
Katowic -Dział
Etnologii Miasta
przy
ul. Rymarskiej 4

Muzeum Historii
Katowic - Dział
Teatralno-Filmowy
przy
ul. Kopernika 11

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

Uczniowie z dysfunkcją
umysłową

Wystawa „Zapisane
kolorami. Prace uczniów
ze Szkoły Podstawowej
numer 61 imienia Polskich
Kawalerów Maltańskich
Specjalnej w Katowicach”.
Obrazy zapisane
wyobraźnią. Prace uczniów
Niepublicznej Specjalnej
Szkoły Podstawowej Arka
Noego w Katowicach.
XVIII Regionalny Konkurs
Wiedzy o Górnym Śląsku
dla Szkół Specjalnych
na temat 80 rocznica
wybuchu II wojny
światowej.
Warsztaty w ramach akcji
Zima w mieście 2019 i Lato
w mieście 2019.
Dzień Górnika.
Zwiedzanie wystaw:
„Wokół mistrzów Grupy
Janowskiej”,
„U nos w doma na Nikiszu.
We wnętrzu
nikiszowieckiego
mieszkania”
„Woda i mydło najlepsze
bielidło. W pralni i maglu
na Nikiszowcu”.

Stowarzyszenie „Gruba
Sowa”

Warsztaty teatralne
„Zrób sobie teatr”.

LICZBA IMPREZ/
LICZBA OSÓB
KORZYSTA
JĄCYCH

WYKONANIE

1/50

5 000,00 zł

1/50

5 000,00 zł

1 /1 0

2 0 0 0 ,0 0

2/24

2 0 0 ,0 0

zł

1 /8

1 0 0 ,0 0

zł

zł

5/92

300,00 zł

1 /1 0

1 0 0 ,0 0

zł

5) Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury imienia Krystyny Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2.
Realizator :
- Katowice Miasto Ogrodów-Instytucja Kultury imienia Krystyny Bochenek.
WYKONAWCY
ZADAŃ
Katowice Miasto
Ogrodów Instytucja Kultury
imienia Krystyny
Bochenek

ADRESACI
DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

LICZBA IMPREZ/
LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

WYKONANIE

Osoby niesłyszące

Kinga Hołda- Justycka:
- Wykonywanie zdjęć
podczas wernisażu wystawy
zbiorowej,
- Opracowanie dokumentacji
fotograficznej wystawy
zbiorowej,
- Zrealizowanie w formie
filmów wideo z lektorem
Polskiego Języka Migowego,

18 wystaw/ 700 osób

1 250,00 zł

Id: AAB3FF33-A3DB-471B-9DD7-0C3F860E16FD. Podpisany
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Osoby dorosłe
ze szczególnymi
potrzebami
i niepełnosprawnościami

- Oprowadzenie kuratorskie
dla osób niesłyszących wystaw
w Galeriach,
- warsztat fotograficzne
dla dzieci osób niesłyszących.
FUTURE ARTIST- Goście
Ewa Kokot:
PRACOWNIA MALARSTWA
Inspiracja twórczością Mariana
Bogusza - tworzenie prac
fakturalne farbą plakatową
i techniką mieszaną. Skupiono
się na procesie, jak artysta
wydobywa z plamy barwnej
liczne odcienie i niuanse.
Pracownię w lipcu, sierpniu
i wrześniu poprowadziły: Irena
Imańska i Ewa Kokot
Grupa specjalna: Młodzież
niepełnosprawna umysłowo
skupiająca się wokół Fundacji
Arteria w Katowicach. Grupa
dzieci objętych akcją "Lato
w mieście".
PRACOWNIA GRAFIKI
Całość działania była
dedykowana Janowi Pamule
i jego twórczości opartej
o konstrukcję i barwę. Dualizm
ten zauważyć można
w twórczości artysty
od początku lat
siedemdziesiątych do chwili
obecnej. Powstały multiplikacje
form na papierze oraz ich
wielokrotnie odbijane formy.
Pracownię w październiku
i listopadzie 2019 roku
poprowadzili: Krzysztof Rumin
i Ewa Kokot
Grupa Specjalna: Mieszkańcy
Domu Pomocy w Orzeszu
we współpracy
z wychowawcami.

wystawy sztuki osób
niepełnosprawnych,
1 0 warsztatów twórczych
skierowanych dla tej
grupy,
1 2 oprowadzeń
po wystawach dla osób
niepełnosprawnych,
2 akcje happeningowe,
1 wyjazd studyjny
do Muzeum Narodowego
we Wrocławiu,
27 wydarzeń 100
odbiorców bezpośrednich
- osób
niepełnosprawnych
Około 2000 osób odbiorców pośrednich oglądających wystawy
2

4 500,00 zł

6) Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”, Plac Wolności 12a.
Realizator:
- Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”.
WYKONAWCY
ZADAŃ

ADRESACI
DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

Zespół Śpiewaków
Miasta Katowice
„Camerata Silesia”

Koncerty
dla
pensjonariuszy
Domu Opieki
„Senior
Residence”

Koncert kolędowy
w Domu Opieki „Senior
Residence”
w Katowicach.

Id: AAB3FF33-A3DB-471B-9DD7-0C3F860E16FD. Podpisany

LICZBA IMPREZ/
LICZBA OSÓB
KORZYSTA
JĄCYCH

1 /2 0 0

osób

WYKONANIE

9 150,26 zł
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7) Miejski Dom Kultury „Ligota”, ul. Franciszkańska 33.
Realizator.
- Miejski Dom Kultury „Ligota”
WYKONAWCY
ZADAŃ
Miejski Dom
Kultury
„Ligota”

ADRESACI
DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

Dzieci
i młodzież

Cykl artystycznych
warsztatów (plastycznych,
muzycznych,
rękodzielniczych,
tanecznych).

LICZBA IMPREZ/
LICZBA OSÓB
KORZYSTA-JACYCH

6

/95 osób

WYKONANIE

6

764,63 zł

8) Miejski Dom Kultury „Bogucice - Zawodzie”, ul. Markiefki 44a.
Realizator:
- Miejski Dom Kultury „Bogucice - Zawodzie”.
WYKONAWCY
ZADAŃ
Dział
„Zawodzie”
Miejskiego
Domu Kultury
„Bogucice Zawodzie”
Dział
„Bogucice”
Miejskiego
Domu Kultury
„Bogucice Zawodzie”

ADRESACI
DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

Osoby
niepełnosprawne

XI edycja konkursu
plastycznego dla osób
niepełnosprawnych
pod nazwą „Podróż moich
marzeń”.

Dzieci i młodzież
ze szkół
specjalnych,
przedszkoli
i szkół
integracyjnych
z Katowic

LICZBA IMPREZ/
LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

WYKONANIE

1/94

992,27 zł
„Festiwal talentów”
dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej,
organizowany
we współpracy ze Szkołą
Podstawową Specjalną numer
39 imienia Jana Pawła II.

1/280

9) Miejski Dom Kultury „Południe”, ul. Boya Żeleńskiego 83.
Realizator.
- Miejski Dom Kultury „Południe”.
WYKONAW
CY ZADAŃ

ADRESACI
DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE
1.Integracyjny plener
malarski „Zarzeczańskie
obrazki”- filia numer 3
Katowice- Zarzecze
Dnia 28.05.2019 roku.

Miejski Dom
Kultury
„Południe”
w Katowicach

Dzieci
niepełnosprawne
ruchowo lub
intelektualnie

2.Impreza plenerowa „Dzień
pieczonego ziemniaka“
z udziałem dzieci z Centrum
Rehabilitacyjno Oświatowego „Odrodzenie”,
filia numer 3 Katowice Zarzecze
Dnia 5.10.2019 roku.

Id: AAB3FF33-A3DB-471B-9DD7-0C3F860E16FD. Podpisany

LICZBA IMPREZ/
LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

WYKONANIE

1 /70 (w tym

600,00 zł

2 niepełnosprawnych)

1 /50 (w tym 20
niepełnosprawnych)

400,00 zł
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3.Zajęcia „Warsztaty
rzeźbiarskie”- filia numer
Katowice- Piotrowice,
Warsztaty dla dzieci
niepełnosprawnych.

1

2 /30 niepełnosprawnych

1 0 0 0 ,0 0

zł

10) Miejski Dom Kultury „Szopienice - Giszowiec”, ul. Generała Hallera 28
Realizator:
- Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”.
WYKONAWCY
ZADAŃ

Dzieci i młodzież

Miejski Dom
Kultury
„Szopienice Giszowiec”
w Katowicach

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

ADRESACI DZIAŁAŃ

Dzieci

Podopieczni
i pracownicy
Warsztatów Terapii
Zajęciowej „Promyk”
i „Unikat”

Podopieczni Fundacji
„Iskierka”

„Twórczość bez barier”
-Festiwal Twórczości
Teatralno-Plastycznej
Dzieci
i Młodzieży współorganizacj a
z Zespołem Szkół
Specjalnych numer 1 1
w Katowicach.
Zabawa karnawałowa
dla Zespołu Szkół
Specjalnych numer 55
w Katowicach.
Dzień Godności Osób
Niepełnosprawnych współorganizacj a
ze Stowarzyszeniem
na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych
„Siódemka”
w Katowicach.
Bal Fundacji „Iskierka”

LICZBA IMPREZ/
LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

WYKONANIE

1 /2 1 2

300,00 zł

1/30

W ramach
bieżącej
działalności

1/800

W ramach
bieżącej
działalności

1 /2 0 0

W ramach
bieżącej
działalności

Obiekt przy ul. generała Hallera 28 jest dostępny dla osób z dysfunkcjami ruchu. Obiekt przy ul. Obrońców
Westerplatte 10 - nie jest w pełni dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - wejście
po schodach (jest schodołaz, pracownicy są przeszkoleni do obsługi). Obiekt przy pl. Pod Lipami 1, 3-3a dostępny dla osób z dysfunkcjami ruchu.
11) Miejski Dom Kultury „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47.
Realizator:
- Miejski Dom Kultury „Koszutka”
WYKONAW
CY ZADAŃ

Miejski Dom
Kultury
„Koszutka”

ADRESACI DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

LICZBA IMPREZ/
LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

WYKONANIE

Zespół SzkolnoPrzedszkolny dla Dzieci
Niesłyszących
i Słabo Słyszących

Akademia Radosnego
Tworzenia- warsztaty twórcze
dla dzieci. Tworzenie
zawieszek (breloczków),
świeczek oraz ozdób z filcu.

3/60

1 480,00 zł

Zespół SzkolnoPrzedszkolny dla Dzieci
Niesłyszących
i Słabo Słyszących

Spektakl teatralny dla osób
niesłyszących i słabo
słyszących pod tytułem.

1/163

580,22 zł

Id: AAB3FF33-A3DB-471B-9DD7-0C3F860E16FD. Podpisany
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Warsztaty Terapii
Zajęciowej: Bytom,
Zabrze, Knurów,
Lędziny, Katowice
Mikołów, Gliwice,
Krzepice, Rybnik,
Zespół Szkół numer 1
Katowice
Dom Pomocy Społecznej:
Bytom, Kuźnia
Nieborowska, Łubin,
Mysłowice, Będzin,
Tarnowskie Góry,
Wodzisław Śląski,
Środowiskowy Dom
Samopomocowy:
Mysłowice, Lędziny,
Sosnowiec,
Czeladź,
Ośrodek RehabilitacyjnoEdukacyjnoWychowawczy: Lędziny,
Chorzów,
Wyry,
Miejski Dom
Kultury
„Koszutka”
filia „Dąb”

V Przegląd Amatorskiej Sztuki
Osób Niepełnosprawnych
P.A.Sz.O.N.

1/30

4 413,00 zł

1/51

1 386,00 zł

Miejski Ośrodek Kultury
Sławków,
Zespół Szkół Specjalnych
Skoczów,
Centrum Edukacji
i Rechabilitacji
Zabrze,
Zespół Szkół
Zawodowych Specjalnych
numer 6 Katowice,
Szkoła Podstawowa
Specjalna numer 40
Bytom,
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Specjalnych numer 7
Gliwice,
Ośrodek świętych
Hiacynta i Franciszka
CARITAS Wodzisław
Śląski
Dom Pomocy Przystań
Katowice, Warsztat
Terapii Zajęciowej
„Unikat” Katowice,
uczniowie Szkoły
Podstawowych numer 19
w Katowicach, seniorzy

III- Dzień Integracji
z osobami niepełnosprawnymiwarsztaty mydlarskie.
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12) Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kossutha 11,
Realizator:
- Miejska Biblioteka Publiczna.
WYKONAWCY
ZADAŃ

Miejska
Biblioteka
Publiczna
w Katowicach

ADRESACI
DZIAŁAŃ

Czytelnicy,
mieszkańcy
Katowic

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

LICZBA IMPREZ/
LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

WYKONANIE

NIE-ZWYKLI
- Spotkanie z Jackiem Hołubem dziennikarzem, rzecznikiem
Towarzystwa „J-elita”,
współpracownikiem portalu
Niepelnosprawni.pl oraz magazynu
„Integracja”, autorem książki „Żeby
umarło przede mną. Opowieści matek
niepełnosprawnych dzieci”,
chorującym na chorobę
Lęśniowskiego-Crohna.
(Filia numer 1, ul. Ligonia 7)
16 stycznia 2019 roku,
- Spotkanie z Łukaszem
Żelechowskim, niewidomym
podróżnikiem i alpinistą,
współautorem książki „O dwóch
takich... Teraz Andy”.
(Filia numer 1, ul. Ligonia 7)
8 marca 2019 roku,
- Obozowe wspomnienia
Spotkanie z profesorem Wacławem
Długoborskim, byłym więźniem
Obozu Koncentracyjnego Auschwitz.
(Filia numer 16, ul. Wajdy 21)
20 marca 2019 roku,
- Spotkanie z Michałem Worochem,
chorującym na rdzeniowy zanik
mięśni podróżnikiem i fotografem,
współtwórcą projektu Wheelchairtrip,
autorem książki „Z Ziemi Ognistej
na Alaskę”.(Filia numer 3,
ul. Gliwicka 93)
25 kwietnia 2019 roku,
- Leżę i pracuję
Spotkanie z Arturem Szaflikiem,
zmagającym się
z czterokończynowym porażeniem
współzałożycielem agencji
marketingowej Leżę
i pracuję, zatrudniającej osoby
z niepełnosprawnością ruchową.
Filia numer 1, ul. Ligonia 7
9 maja 2019 roku,
- I chce się żyć...
Spotkanie z Januszem Świtajem psychologiem, laureatem tytułu
Człowiek bez Barier 2014, autorem
książki 12 oddechów na minutę,
pracownikiem Fundacji Anny
Dymnej Mimo Wszystko.
(Filia numer 1, ul. Ligonia 7)
18 września 2019 roku,
- Mariola i Marta w Kambodży czyli
prawdziwa pasja i wolontariat rodzą
się z serca
Spotkanie z Mariolą Dyńdo i Martą
Gajerską, inicjatorkami wolontariatu
na rzecz dzieci kambodżańskich,

10/215

2 884,96 zł
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Miejska
Biblioteka
Publiczna
w Katowicach

założycielkami Stowarzyszenia
Równych Szans Rainbow.
(Filia numer 12, ul. Witosa 18 B)
27 września 2019 roku,
- Maroko - kraj, w którym czas
płynie wolniej
Spotkanie z autorami bloga „Trzy
stopy w podróży” - Klaudią
Kowalczyk, Robertem Rejfem, który
w wypadku tramwajowym stracił
nogę. (Filia numer 1, ul. Ligonia 7)
25 października 2019 roku,
- Niepełnosprawni - królowie życia
Spotkanie z Przemysławem
Sobieszczukiem - mówcą
motywacyjnym, działaczem
społecznym chorującym
na pęcherzowe oddzielanie
się naskórka
(Epidermolysis Bullosa - EB).
(Filia numer 12, ul. Witosa 18 B)
14 listopada 2019 roku,
- Siła w EB
Spotkanie z Przemysławem
Sobieszczukiem - mówcą
motywacyjnym chorującym
na pęcherzowe oddzielanie
się naskórka (Epidermolysis Bullosa
- EB), a także z Agnieszką Majnusz członkinią Fundacji Transgresja.
Goście są autorami książki „Siła
w EB”, która opowiada o tym, jak
wygląda codzienne życie chorego na
EB. (Filia numer 1, ul. Ligonia 7)
27 listopada 2019 roku.
- Magiczny grudniowy czas
Warsztaty artystyczne dla seniorów,
tworzenie ozdób świątecznych
(Filia numerr 17, ul. Krzyżowa 1).
- EB - siła w inności
Wystawa fotografii Agnieszki
Majnusz, prezentowała życie osób
chorych na Epidermolysis Bullosa pęcherzowe oddzielanie się naskórka.
Podopieczni
Warsztatów
Terapii
Zajęciowej
„Promyk”
Uczniowie szkół
z oddziałami
integracyjnymi
oraz przedszkoli,
podopieczni
świetlic
środowiskowych
dla dzieci
i młodzieży,
Dorośli
podopieczni
instytucji
pomocowych
i
rehabilitacyjnych,
Środowiskowych
Domów
Samopomocy,

Prowadzenie praktyk podopiecznych
w filiach bibliotecznych Miejskiej
Biblioteki Publicznej
w Katowicach.

Zajęcia integracyjne prowadzone
cyklicznie w filiach Biblioteki
dla dzieci i młodzieży.
Imprezy edukacyjne (konkursy,
zabawy literackie, Czytanie
na dywanie, pomoc w nauce).
Zajęcia integracyjne prowadzone
cyklicznie w filiach Biblioteki
dla dorosłych (spotkania, quizy
i zabawy literackie, warsztaty
artystyczne, koncerty
umuzykalniające).
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1/40

W ramach
bieżącej
działalności

1/150

W ramach
bieżącej
działalności

osoby/ 2 razy
W tygodniu

W ramach
bieżącej
działalności

212/2808

W ramach
bieżącej
działalności
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Zakładów
Opiekuńczych

Mieszkańcy
Katowic,
Czytelnicy
Biblioteki

Osoby chore
i niepełnosprawne
Osoby
niepełnosprawne

Żywa Biblioteka/Human Library
Katowice.
Spotkanie i rozmowa z osobami
dotkniętymi dyskryminacją
i wykluczeniem ze względu między
innymi na niepełnosprawność (osoba
głuchoniewidoma, osoba chorująca na
depresję) (Filia numer 16, ul. Wajdy
21).
Dostarczanie do domu przez
pracowników biblioteki książek,
czasopism i książki mówionej.
Zakup zbiorów dla osób
niewidomych i niedowidzących.
Zakup audiobooków.

1 /1 2 0

W ramach
bieżącej
działalności

472

W ramach
bieżącej
działalności

2 734

48 743,87 zł

13) Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice, ul. 3 Maja 7.
Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice w ramach zadań własnych dofinansowuje imprezy kulturalne
organizowane przez stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Środki finansowe
przekazywane na ten cel będą realizowane w ramach zgłaszanych potrzeb, związanych z organizacją koncertów,
festynów integracyjnych, wystaw i innych projektów kulturalnych.
Realizator:
- Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice.
W roku 2019 roku nie zostały złożone wnioski na dofinansowanie do imprez kulturalnych.
14) Opiniowanie opracowywanych koncepcji i wytycznych do projektowania oraz projektów technicznych
remontów i inwestycji miejskich pod kątem dostępności do osób niepełnosprawnych.
Realizatorzy:
- Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice,
- Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Katowice we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta do Spraw
Osób Niepełnosprawnych.

W roku 2019 nie zostały wydane żadne opinie opracowanych koncepcji i wytyczne do projektowania oraz
projektów technicznych remontów i inwestycji miejskich pod kątem dostępności do osób niepełnosprawnych.
5. Koordynator projektu: Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miasta
Katowice.
6. Ocena efektywności i wskaźniki:
L.P.
1.

2

.

NAZWA WSKAŹNIKA
Liczba imprez kulturalnych organizowanych przez
miejskie instytucje kultury dostępnych dla osób
niepełnosprawnych
Liczba
imprez
kulturalnych
dla
osób
niepełnosprawnych dofinansowanych przez Miasto
Katowice

2019

PROGNOZA/ POTRZEBY 2020

1 056

na podobnym poziomie

0

Wydział nie ma wpływu na propozycje
zawarte w ofertach podmiotów
zewnętrznych

7. Podsumowanie wydatków w ramach projektu:
Wydział Kultury- 115 132,96 zł
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8. Prognoza finansowa (potrzeby) na rok 2020:
W ydział Kultury- 115 000,00 zł

9. Komentarz (ocena, wnioski, rekomendacje):
Prognoza finansowa nie uwzględnia zadań realizowanych przez stowarzyszenia działające na rzecz osób
niepełnosprawnych, które są dofinansowywane przez W ydział Kultury w ramach zgłaszanych przez
te stowarzyszenia potrzeb. Ponadto pragniemy zaznaczyć, że od 1.02.2020 roku Instytucja Promocji
i Upowszechniania Muzyki „Silesia” została połączona z Katowice Miasto Ogrodów - Instytucją Kultury imienia
Krystyny Bochenek.

PROJEKT 11
ZAPEWNIENIE OPIEKI OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
1. Założenie:
Osoba niepełnosprawna niezdolna do samodzielnego funkcjonowania, wymagająca pomocy osób drugich
w zaspokajaniu jej podstawowych potrzeb życiowych ma prawo do korzystania z odpowiednich form opieki
i wsparcia.

2. Cel:
Utrzymanie osób niepełnosprawnych wymagających opieki jak najdłużej w środowisku zamieszkania,
a w przypadku braku takiej możliwości zapewnienie im całodobowej opieki w placówkach stacjonarnych.

3. Stan planowany do osiągnięcia:
Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym i starszym w dziennych domach pomocy społecznej,
mieszkaniach chronionych, rodzinnym domu pomocy oraz w postaci usług opiekuńczych, specjalistycznych
usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

4. Zadania do realizacji w 2019 roku, realizatorzy:
1) Kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi usługi
opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, prowadzącymi dzienne domy pomocy społecznej, rodzinny dom pomocy oraz prowadzenie
mieszkań chronionych w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług (Dział 2, Rozdział 10).

Realizatorzy:
-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z podmiotami świadczącymi usługi lub prowadzącymi
ośrodki wsparcia i rodzinny dom pomocy,
-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (prowadzenie mieszkań chronionych).
WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI
ZADAŃ

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

WYKONANIE

Niepubliczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej Zespół
MedycznoOpiekuńczy Alicja
Kluczna, Dąbrowa
Górnicza,
ul. Kościuszki 27.

Osoby
niepełnosprawne
i ich rodziny
wymagające
pomocy osób
drugich
w czynnościach

Świadczenie
specjalistycznych usług
opiekuńczych.*

-

5 329,51 zł
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Konsorcjum:
Agencja
OpiekuńczoMedyczna
i Handlowa Sp. z
o.o. oraz
Stowarzyszenie
Pomocy Rodzinom
Osób
Niepełnosprawnych
oraz Im Samym
„Convivere”,
Katowice, ul.
Okrzei 6/16.
Konsorcjum
HDOmedical
Sp. z o.o. Nadzieja
Opieka
Pielęgniarstwo,
Rehabilitacyjna
Sp. z o.o. oraz
Stowarzyszenie
Opiekuńcze
„Nadzieja”
Warszawa, ul. VII
Poprzeczna 13.

życia codziennego
i pielęgnacji
Świadczenie usług
opiekuńczych,
specjalistycznych usług
opiekuńczych i usług
opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami
psychicznymi.

Świadczenie usług
opiekuńczych
I specjalistycznych usług
opiekuńczych.

Osoby, które
z powodu wieku
Rodzinny Dom Pomocy
lub
niepełnosprawno
zapewniający usługi
ści wymagają
opiekuńcze i bytowe.
pomocy innych
osób
* usługi wykonane w XII' 18, a zapłacone w I19
Rodzinny Dom
Pomocy
Społecznej,
Katowice,
ul. Krupińskiego 11

1

080

5 087 796,86 zł

939

3 376 886,40 zł

10

276 177,26 zł

2) dalsze wspieranie przez Miasto Katowice, w formie dotacji, poradnictwa specjalistycznego na rzecz osób
starszych, niepełnosprawnych wymagających opieki, świadczonego przez organizacje pozarządowe
(Dział 2, Rozdział 10).
Realizatorzy:
-organizacje pozarządowe,
-Wydział Polityki Społecznej,
-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach w zakresie prowadzenia Dziennego Domu Pomocy
Społecznej.
WYKONAWCY
ZADANIA

ADRESACI ZADAŃ

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH*

WYKONANIE

Caritas Archidiecezji
Katowickiej Ośrodek Świętego
Jacka

Osoby, które
z powodu wieku,
choroby lub innych
przyczyn wymagają
pomocy, a są jej
pozbawione

Prowadzenie
Dziennego Domu
Pomocy Społecznej
przy ul. Brata Alberta 4
oraz przy
ul. Dębowej 23.

143

622 714,60 zł
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Katowickie
Stowarzyszenie
na Rzecz Osób
Starszych,
Niepełnosprawnych
i Oczekujących
Wsparcia OPOKA

lub rodzina takiej
pomocy nie może
zapewnić

Stowarzyszenie
Pomocy Rodzinom
Osób
Niepełnosprawnych
oraz Im Samym
„Convivere”

Katowice
Stowarzyszenie
na Rzecz Osób
Starszych
Niepełnosprawnych
i Oczekujących
Wsparcia OPOKA

Osoby, które
z powodu wieku,
choroby lub innych
przyczyn wymagają
pomocy, a są jej
pozbawione
lub rodzina takiej
pomocy nie może
zapewnić,
w szczególności
osoby starsze
z problemami
pamięci
i problemami
otępiennymi

Prowadzenie
Dziennego Domu
Pomocy Społecznej
przy ul. Gliwickiej 74 ,
ul. Oblatów 24,
ul. Tysiąclecia 45,
ul. Świdnickiej 35
oraz przy
ul. Głogowskiej 23.

572

2 752 409,00
zł

Prowadzenie
Dziennego Domu
Pomocy Społecznej
przy ul. Czecha 2
oraz ul. Wiślanej 9.

191

968 865,00 zł

Prowadzenie działań
na rzecz osób
z problemami pamięci
i problemami
otępiennymi.

18*

118 800,00 zł

W programie między
innymi: wyjścia
na koncerty, do kina,
Wydział Polityki
do teatru, porady
Społecznej
Seniorzy Miasta
specjalistyczne, w tym
180 według oferty
we współpracy
zdrowotne, prawne,
Katowice
z organizacjami
warsztaty zajęciowe,
pozarządowymi
wykłady oraz
pogadanki, spotkania
z ciekawymi ludźmi.
* są to osoby korzystające także z DDPS, wykazane w ramach pozycji numer 2

61 048,00 zł

3) kontynuowanie programu wolontaryjnego "Słonecznik" oraz promocja programu za pośrednictwem różnych
kanałów informacyjnych, w tym strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dystrybucji
materiałów promocyjnych na uczelniach oraz aktywizację środowiska lokalnego w celu włączenia większej
liczby wolontariuszy do pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym.

Realizator:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
WYKONAWC
Y ZADANIA

ADRESACI ZADAŃ

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Katowicach

Mieszkańcy Katowic
będący w trudnej
sytuacji życiowej,
w tym między innymi:
osoby starsze, które
z powodu swojego
wieku oraz osoby
niepełnosprawne, które
z powodu swych
ograniczeń wymagają

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE
Utrzymanie więzi społecznych
i bezpieczeństwa
w środowisku zamieszkania,
w odniesieniu do osób
starszych
i niepełnosprawnych;
zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa osób
starszych
i niepełnosprawnych;

Id: AAB3FF33-A3DB-471B-9DD7-0C3F860E16FD. Podpisany

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

WYKONANIE

18

Działalność
bieżąca
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wsparcia ze strony
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej

aktywizacja społeczna osób
starszych
i niepełnosprawnych
w środowisku lokalnym.

5. Koordynator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
6. Ocena efektywności i wskaźniki:
L.P.
1.

2

.

3.
4.

5.
6

.

7.
8

.

NAZWA WSKAŹNIKA
Liczba prowadzonych miejsc w dziennych domach
pomocy społecznej.
Liczba
prowadzonych
miejsc
w
mieszkaniach
chronionych.

2019

PROGNOZA/ POTRZEBY 2020

689

689

20

20

Liczba prowadzonych miejsc w rodzinnym domu pomocy.
Liczba osób niepełnosprawnych, starszych objętych
usługami opiekuńczymi, specjalistycznymi usługami
opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

8

8

2 019

2 019

906

906

26

26

10

10

17

17

Liczba osób niepełnosprawnych, starszych korzystających
z dziennych domów pomocy społecznej.
Liczba osób niepełnosprawnych, starszych korzystających
z mieszkań chronionych.
Liczba osób niepełnosprawnych, starszych korzystających
z rodzinnego domu pomocy.
Liczba
wolontariuszy
wspomagających
osoby
niepełnosprawne wymagające opieki.

7. Podsumowanie wydatków w ramach projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 13 208 978,63 zł ( w tym 4 462 788,60 zł dotacja)
W ydział Polityki Społecznej: 61 048,00 zł

8. Prognoza finansowa (potrzeby) na rok 2020:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 13 092 771,00 zł ( w tym 4 517 226,00 zł dotacja)
W ydział Polityki Społecznej: 61 048,00 zł

9. Komentarz (ocena, wnioski, rekomendacje):
Usługi świadczone przez wyżej wymienione podmioty wykonywane są należycie. Przewiduje się realizację
powyższych działań na tym samym poziomie.
W ostatnich latach liczba wolontariuszy pracujących w programie „Słonecznik” na rzecz osób starszych
i niepełnosprawnych utrzymuje się na podobnym poziomie ( w 2018 roku 14 wolontariuszy, w 2019 roku 17
wolontariuszy). Wolontariusze realizowali swoje zadania z częstotliwością dopasowaną do potrzeb osób
otrzymujących wsparcie. Przez cały 2019 rok prowadzona była akcja promowania programu na szereg różnych
sposobów. Zastosowanie formy programu będą ponawiane, na przykład dystrybucja ulotek, plakatów
w bibliotekach miejskich, domach kultury, biurach karier śląskich uczelni, umieszczanie informacji na stronach
ngo.pl, slaskie-wolontariat.org, stronach Urzędu Miasta Katowice, stronie www.mops.katowice.pl, przez
aplikację Katowickiego Informacyjnego Serwisu SMS-owego i tym podobne. Podobnie aktualizowane będą
informacje zamieszczane na portalu społecznościowym facebook.pl (fanpage programu). Pomoc na rzecz osób
starszych i niepełnosprawnych w ramach programu „Słonecznik” wpisuje się w działania miasta Katowice
nakierowane na wzmocnienie zasobów służących zdrowiu i aktywnemu uczestnictwu osób starszych
i niepełnosprawnych w życiu społecznym.
Realizacja zadania pod nazwą „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób
represjonowanych - prowadzenie Klubów Seniora” w mieście Katowice funkcjonuje od kilku lat oraz cieszy się
bardzo dużym zainteresowaniem wśród katowickich Seniorów.
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PROJEKT 12
UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPORCIE I TURYSTYCE
1. Założenie:
Osoba niepełnosprawna ma prawo do uczestnictwa w sporcie i turystyce, odpowiednio do swych zainteresowań
i potrzeb.

2. Cel:
Ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stworzenie odpowiednich warunków do uczestnictwa
w sporcie i turystyce osobom niepełnosprawnym. Przeciwdziałanie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych
oraz zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do imprez sportowych i turystycznych.

3. Stan planowany do osiągnięcia:
Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach o charakterze sportowym i turystycznym oraz
przystosowanie miejskich obiektów sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4. Zadania do realizacji w 2019 roku, realizatorzy:
1) Dofinansowywanie szkolenia dzieci i młodzieży w dziedzinie
oraz współfinansowanie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.

sportu,

turystyki

i

rekreacji

Realizatorzy:
- W ydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
w Katowicach.
WYKONAWCY
DZIAŁAŃ

ADRESACI
DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

Wydział Edukacji
i Sportu Urzędu
Miasta Katowice

DOFINANSO-WANIE

20

12 096,00 zł*
(w tym z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
3 600,00 zł)

23

17 618,90 zł*
(w tym z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
5 285,67 zł)

Oddział Regionalny
Olimpiady Specjalne
Polska-Śląskie, Klub
Olimpiad Specjalnych
„Gwiazdki”.

30

3 018,00 zł *
(w tym z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
905,00 zł)

Niepełnosprawne
i pełnosprawne
dzieci, które zgłosiły
swój udział
w imprezie
organizowanej przez
Przedszkole numer
93 w Katowicach

XVI Integracyjna
Spartakiada Sportowa
Przedszkolaków
organizowana przez
Przedszkole numer 93
w dniu 26.11.2019 roku zakup pucharów i medali.

80

1 323,85 zł

Niepełnosprawne
dzieci, które zgłosiły
swój udział
w imprezie
organizowanej przez
Szkołę Podstawową
Numer 6 Specjalną
w Katowicach

Śląski Miting Olimpiad
Specjalnych w Kolarstwie
organizowany przez
Szkołę Podstawową
Numer 6 Specjalna w dniu
25.05.2019 roku- zakup
nagród dla uczestników

40

1 289,04 zł

Polski Związek Głuchych
Oddział Śląski.

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Katowicach
wraz
z innymi
podmiotami

LICZBA OSÓB
KORZYSTA
JĄCYCH

Niepełnosprawne
dzieci oraz młodzież

Śląskie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski i
Osobom z Upośledzeniem
Umysłowym „Szansa”.
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Niepełnosprawne
i starsze osoby,
pensjonariusze
z Dziennych Domów
Pomocy Społecznej
z Katowic

(koszulki, sportowe,
bidony).
2 Wyjazdy rekreacyjne dla
seniorów i osób
niepełnosprawnych
organizowany przez
Katowickie
Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Starszych,
Niepełnosprawnych
i Oczekujących Wsparcia
„OPOKA” - transport
pensjonariuszy.

45

4 955,00 zł

całkowity koszt imprezy
2) Dotacje dla stowarzyszeń reprezentujących osoby niepełnosprawne.

Realizator:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice.
WYKONAWC
ADRESACI
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE
Y DZIAŁAŃ
DZIAŁAŃ
Dotacja dla Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Sportu
Osoby
i Rehabilitacji
niepełnosprawne
Niepełnosprawnych „Start”
zrzeszone
na zadanie: Szkolenie dzieci
lub korzystające
i młodzieży w dziedzinie sportu i
z pomocy:
turystyki w 2019 roku.
Wojewódzkiego
Stowarzyszenia
Dotacja dla Wojewódzkiego
Sportu
Stowarzyszenia Sportu
i Rehabilitacji
i Rehabilitacji
Niepełnosprawnych
Niepełnosprawnych „Start”
„Start”
na zadanie: Organizacja
Wydział
uprawiania sportu w 2019 roku.
Edukacji
Osoby
i Sportu
Dotacja dla Integracyjnego Klubu
niepełnosprawne
Urzędu Miasta
Sportowego Silesia
zrzeszone
Katowice
na zadanie: Szkolenie dzieci
w Integracyjnym
i młodzieży w dziedzinie sportu i
Klubie Sportowymturystyki w 2019 roku.
Silesia
Osoby
niepełnosprawne
Dotacja dla Oddziału
zrzeszone
Regionalnego Polska- Śląsk
lub korzystające
Olimpiad Specjalnych
z pomocy: Oddziału
na zadanie pod nazwą:” XXXIV
Regionalnego
Śląski Turniej Bowlingowy”Polska- Śląsk
21.03.2019 roku.
Olimpiad
Specjalnych

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

WYKONANIE

10 0 0 0 ,0 0

zł

19

2 0 0 0 0 ,0 0

zł

15

8 0 0 0 ,0 0

40

120

1

zł

800,00 zł

3) organizacja imprez sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych: Bieg Uliczny imienia W ojciecha
Korfantego.

Realizator:
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach.
WYKONAWC
Y DZIAŁAŃ

ADRESACI
DZIAŁAŃ

Miejski
Ośrodek
Sportu
i Rekreacji

Osoby pełnosprawne
i niepełnosprawne,
które zgłosiły

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE
XXIV Bieg imienia
Wojciecha Korfantego:
Bieg ulicami Katowic
i Siemianowic Śląskich
o długości 1 0 kilometrów,
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280 osób
w tym 14
niepełnosprawnych
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zorganizowany dnia
27.04.2019 roku.
Rekreacyjny Rajd Rowerowy:
Rajd rowerowy trasami
i ścieżkami rowerowymi
714 osób - brak danych
Miasta Katowice
z finałem na Kempingu
o osobach niepełnospranumer 2 1 5 usytuowanym
wnych
w Dolinie Trzech Stawów.
Rajd został zorganizowany
w dniu 14.09.2019 roku.
392 osób - brak danych
Biegi przełajowe GRAND
PRIX MOSiR - 13.04, 01.05,
o osobach niepełnospra
25.05 i 01.06.2019 roku.
wnych
* kwoty nie wliczone do wykonania z uwagi na brak udziału w imprezach osób niepełnosprawnych.
swój udział
w imprezie

45 595,51 zł*

21 329,74 zł*

4) Opiniowanie opracowanych koncepcji i wytycznych do projektowania oraz projektów technicznych remontów
i inwestycji miejskich pod kątem dostępności do osób niepełnosprawnych.

Realizatorzy:
- W ydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice,
- W ydział Rozwoju Miasta,
- W ydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice we współpracy z Pełnomocnikiem do Spraw Osób
Niepełnosprawnych.
WYKONAWCY
DZIAŁAŃ

Wydział Edukacji
i Sportu

ADRESACI
DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

Osoby
niepełnosprawne

Usuwanie barier
architektonicznych
na obiektach zarządzanych
przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
Katowice.

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

WYKONANIE

-

Brak
zaplanowanych
i wykonanych
inwestycji

5. Koordynator projektu: W ydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice oraz Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Katowicach, w zakresie projektów inwestycyjnych W ydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.

6. Ocena efektywności i wskaźniki:
L.P.
1.

2

.

3.

NAZWA WSKAŹNIKA
Liczba imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych
skierowana tylko dla osób niepełnosprawnych
dofinansowanych przez Miasto Katowice.
Liczba imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych
ogólnodostępnych, w tym również dla osób
niepełnosprawnych, dofinansowanych przez Miasto
Katowice.
Liczba osób niepełnosprawnych biorąca udział w
zorganizowanych imprezach.

2019

PROGNOZA/POTRZEBY 2020

3

5

8

10

259

300

7. Podsumowanie wydatków w ramach projektu:
W ydział Edukacji i Sportu: 84 449,70 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 9 790,67 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.

8. Prognoza finansowa 2020 (potrzeby):
W ydział Edukacji i Sportu: na poziomie z 2019 roku 85 000,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 12 000,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
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9. Komentarz (ocena, wnioski, rekomendacje):
Osoba niepełnosprawna ma prawo do uczestnictwa w sporcie i turystyce, odpowiednio do swych zainteresowań
i potrzeb. W ydział Edukacji i Sportu poprzez dofinansowywanie szkolenia dzieci i młodzieży w dziedzinie
sportu, turystyki i rekreacji oraz współfinansowanie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych
to tychże osób daje im taką możliwość.
Całość działań sportowych skierowanych do osób niepełnosprawnych ma na celu nie tylko ograniczenie skutków
niepełnosprawności, przeciwdziałanie izolacji społecznej, ale także zaktywizowanie środowiska w miarę
ich możliwości. Pokazanie, że osoby niepełnosprawne także mają możliwość do uczestnictwa w sporcie
i turystyce. Efekty wsparcia realizacji zadań na rzecz niepełnosprawnych są następujące:
- rehabilitacyjny - poprawa sprawności ogólnej co zwiększa możliwości w zakresie samodzielnego wykonywania
czynności dnia codziennego;
- sportowy - w postaci poprawy wyniku sportowego, dającego możliwość uczestnictwa w rywalizacji sportowej
na arenach krajowych i międzynarodowych;
- integracyjny - poprzez rywalizację sportową i uczestnictwo w zawodach osób zdrowych z niepełnosprawnymi,
uczenie się siebie, nawiązywanie znajomości.
O wartości takich działań świadczą między innymi sukcesy podopiecznych Wojewódzkiego Stowarzyszenia
Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „Start”, gdzie zawodnicy w roku 2019 zdobyli miejsca medalowe
na Letnich Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w pływaniu, w podnoszeniu ciężarów, tenisie
stołowym oraz w Mistrzostwach Polski w Narciarstwie Alpejskim i Parasnowboardzie (I miejsce slalom gigant).
W roku 2019 zawodnicy Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „Start” :
- Sekcja pływacka zdobyła łącznie 1 złoty, 67 srebrnych i 61 brązowych medali uczestnicząc w 9 imprezach
pływackich,
- Sekcja lekkiej atletyki zdobyła łącznie 1 złoty i 3 srebrne medale uczestnicząc w 2 imprezach,
- Sekcja narciarstwa zjazdowego i parasnowbordu zdobyła łącznie 4 złote, 3 srebrne i 3 brązowe medale starując
w 5 imprezach,
- Sekcja tenisa stołowego zdobyła 7 złotych, 7 srebrnych i 8 brązowych medali,
- Sekcja podnoszenia ciężarów zdobyła 4 złote, 1 srebrny i 2 brązowe medale starując w 9 zawodach sportowych,
- Sekcja goalball zdobyła 1 złoty, 6 srebrnych i 2 brązowe medale startując w 9 zawodach sportowych.

PROJEKT 13
PROGRAMY
INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
I
ZAW ODOW EJ
NIEPEŁNOSPRAWNYCH FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

OSÓB

1. Założenie:
Powstałe w ramach projektów „Katowice Miasto Otwarte - Rozwój Usług Społecznych - I etap” oraz „Katowice
Miasto Otwarte - Organizowanie Społeczności Lokalnej - I etap” Katowickie Centrum Usług Społecznych
„Integracja”, dedykowane jest wszystkim osobom z autyzmem oraz niskofunkcjonującym osobom
niepełnosprawnym, w tym osobom z głębokim upośledzeniem umysłowym, porażeniem czterokończynowym
oraz innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi. Działania z zakresu wsparcia środowiskowego były
przeznaczone dla osób chorujących psychicznie oraz innych osób niepełnosprawnych, które potrzebują wsparcia
asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jak również działań fizjoterapeutycznych i ogólnorozwojowych,
które to wsparcie zwiększa zakres ich samodzielności. Wsparcie środowiskowe i animacyjne skierowane
jest do osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących tereny rewitalizowane Miasta Katowice, zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w wieku od 16 roku życia, z niskim poziomem wykształcenia oraz dla osób
z ich najbliższego otoczenia.

2. Cel:
Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do wysokiej jakości usług społecznych warunkujących
możliwości rozwojowe oraz prawidłowe funkcjonowanie w społeczności osób niepełnosprawnych poprzez
krótkookresowe pobyty dzienne dla niskofunkcjonujących osób niepełnosprawnych oraz autystów, usługi
Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON), działania fizjoterapeutyczne i ogólnorozwojowe.
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Rozwój i wzmocnienie społeczności osób niepełnosprawnych poprzez realizację usług aktywnej integracji
0 charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym.
3. Stan planowany do osiągnięcia:
Poprawa warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym maksymalne wykorzystanie zdolności
1możliwości dla osiągnięcia jak największej życiowej samodzielności i aktywności. Działania te mają za zadanie
niwelowanie problemów osób z głęboką niepełnosprawnością co powoduje największe wykluczenie tej grupy
z życia społecznego jak również prowadzić do opieki wytchnieniowej rodziców. Działanie Asystenta osobistego
osoby niepełnosprawnej (AOON) w środowisku zamieszkania osób niepełnosprawnych pozwala na zwiększenie
poziomu samodzielności i niezależności. Dzięki zastosowaniu usług fizjoterapeutycznych i ogólnorozwojowych
nie tylko poprawi się stan zdrowia osób niepełnosprawnych ale również ich jakość życia i ich kondycja
psychofizyczna.
Poprawa sytuacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym
oraz podniesienie poziomu aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym odbywać się będzie
poprzez organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych, integrowanie lokalnych społeczności, wsparcie
udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym oraz wsparcie realizacji inicjatyw oddolnych.
Ponadto realizacja takich zadań jak: Punkt Poradnictwa i Informacji dla osób niepełnosprawnych, działania grup
treningowo - wspierających, usługa brokera edukacyjnego oraz trenera pracy pozwoli na podniesienie poziomu
przygotowania do prawidłowego funkcjonowania i przyczyni się do zwiększenia poziomu kompetencji
i umiejętności społeczno - zawodowych osób z niepełnosprawnościami.
4. Zadania do realizacji w 2019 roku, realizatorzy:
1) „Katowice Miasto Otwarte - Organizowanie Społeczności Lokalnej - I etap” - projekt planowany do realizacji
w ramach osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.1. Aktywna integracja, dla poddziałania
9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT.
Działania podejmowane w ramach projektu:
a) Realizowane przez MOPS Katowice:
• Organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych,
• Punkt Poradnictwa i Informacji dla osób niepełnosprawnych,
• Wsparcie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym,
• Wsparcie realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych,
• Usługa aktywnej edukacji o charakterze edukacyjnym.
b) Realizowane przez partnera - Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej imienia
Św. Stanisława Kostki:
• Integracyjny Klub Osób z Niepełnosprawnością,
• Działania grup treningowo - wspierających uzupełniających ofertę wsparcia ON,
• Trener pracy,
• Wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych.
Realizator:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
WYKONAWCY
DZIAŁAŃ

ADRESACI
DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Osoby
z niepełno
sprawnością
zamieszkujące
tereny Miasta
Katowice
objęte
Lokalnym
Programem

Organizowanie społeczności osób
niepełnosprawnych.
Punkt Poradnictwa i Informacji.
Wsparcie udziału osób
niepełnosprawnych w życiu
społecznym i kulturalnym.
Wsparcie realizacji inicjatyw
oddolnych na rzecz poprawy
sytuacji osób niepełnosprawnych.
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LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

WYKONANIE

80

223 222,66 zł

20

61 138,91 zł

45

23 195,84 zł

425

44 443,85 zł
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Rewitalizacji
oraz osoby
z ich otoczenia

Fundacja
Pomocy
Dzieciom
i Młodzieży
Niepełnosprawn
ej imienia
Świętego
Stanisława
Kostki

Usługi aktywnej integracji
o charakterze edukacji.

16

5 280,00 zł

Integracyjny Klub Osób
z Niepełnosprawnością.

15

20 677,72 zł

Działania Grup treningowowspierających ofertę wsparcia osób
niepełnosprawnych.

60

73 183,69 zł

Trener pracy osób
niepełnosprawnych.

15

55 192,70 zł

Wsparcie otoczenia osób
niepełnosprawnych.

115

43 541,15 zł

2) „Katowice Miasto Otwarte - Rozwój usług społecznych” realizowane w ramach osi priorytetowej IX
W łączenie społeczne dla poddziałania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne. 9.2.1 Rozwój
usług społecznych i zdrowotnych - ZIT. Realizacja usług społecznych:
a) Krótkookresowy pobyt dzienny dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnością - realizator Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,
b) Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON) - realizator Stowarzyszenie FAON,
c) Krótkookresowy pobyt dzienny dla osób z autyzmem - realizator 4 FUTURE Marzena Olchowy,
d) Działania towarzyszące Centrum Usług Społecznych - realizator Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Katowicach.
Wyżej wymienione działania będą realizowane w lokalu przy ul. Francuskiej 43. Lokal został zrewitalizowany
w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu "Katowice, miasto otwarte
- działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób
niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43". Powyższe projekty są względem siebie komplementarne.

Realizator:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
WYKONAWCY
DZIAŁAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ

FAON

Osoby z różnoraką
niepełnosprawnością

4FUTURE

Osoby
niepełnosprawne
z autyzmem

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Osoby z różnoraką
niepełnosprawnością

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE
Usługi Asystenta osobistego
osoby niepełnosprawnej
(AOON).
Krótkookresowy pobyt
dzienny dla osób
z autyzmem.
Krótkookresowy pobyt
dzienny
dla nieskofunkcjonujących
osób z niepełnosprawnością.
Działania towarzyszące
Centrum Usług
Społecznych.

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

WYKONANIE

86

267 901,53 zł

10

404 725,35 zł

10

431 500,44 zł

86

742 685,04 zł

3) „Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach” realizowane w ramach osi priorytetowej IX
W łączenie społeczne dla poddziałania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne. 9.2.1 Rozwój
usług społecznych i zdrowotnych - ZIT. Realizacja usług społecznych to jest:
a) Rozwój usług asystenckich - asysta rodziny - realizator Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,
b) Rozwój usług asystenckich - asysta osobista osób niepełnosprawnych - realizator Stowarzyszenie FAON,
c) Mieszkanie treningowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - realizator Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Katowicach.
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Realizator:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
WYKONAWCY
DZIAŁAŃ

ADRESACI DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA
SZCZEGÓŁOWE

Osoby
z niepełnosprawnością

Rozwój usług asystenckichasysta osobista osoby
niepełnosprawnej (AOON).
Mieszkanie treningowe
dla osób
z niepełnosprawnością
intelektualną.
Rozwój usług asystenckichasysta rodziny.

FAON

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej

LICZBA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

WYKONANIE

61

104 174,88 zł

16

305 016,19 zł

41

123 764,05 zł

5. Koordynator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
6. Ocena efektywności i wskaźniki:
L.P.
1.

2

.

3.
4.

5.

6

.

7.

8

.

9.

NAZWA WSKAŹNIKA
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie.
Liczba środowisk objętych programami aktywności
lokalnej.
Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub
częściowo przez partnerów społecznych lub
organizacje pozarządowe.
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami asystenckimi
i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej
w programie.
Liczba wspartych miejsc w programie miejsc
świadczenia usług społecznych istniejących po
zakończeniu projektu.
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami społecznymi
świadczonymi w interesie ogólnym w programie.
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami wspierania rodziny i
pieczy zastępczej w programie.
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami w postaci mieszkań
chronionych i wspomaganych w programie.

2019

PROGNOZA/POTRZEBY 2020

137

20

1

1

2

1

0

0

147

130

29

29

283

283

41

117

16

18

7. Podsumowanie wydatków w ramach projektu:
1) Projekt „Katowice Miasto Otwarte - Organizowanie Społeczności Lokalnej” - 549 876,52 zł
2) Projekt „Katowice Miasto Otwarte - Rozwój Usług Społecznych” - 1 846 812,36 zł
3) Projekt „Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach” - 532 955,12 zł
8. Prognoza finansowa (potrzeby) na rok 2020:
1) Projekt „Katowice Miasto Otwarte - Organizowanie Społeczności Lokalnej- I etap” - 674 961,00 zł
Działania podejmowane w ramach projektu:
a) Realizowane przez MOPS Katowice:
• Organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych,
• Punkt Poradnictwa i Informacji,
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•
•
•
b)
•
•
•
•
2)

Wsparcie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym,
Wsparcie realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych,
Usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym.
Realizowane przez partnera - Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży imienia Świętego Stanisława Kostki:
Integracyjny Klub Osób z Niepełnosprawnością,
Działania grup treningowo-wspierających uzupełniających ofertę wsparcia osób niepełnosprawnych,
Trener pracy osób niepełnosprawnych,
Wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych.
Działania podejmowane w ramach trwałości projektu „Katowice Miasto Otwarte - Rozwój Usług
Społecznych - II etap” - 493 712,00,00 zł
a) Realizowane przez MOPS Katowice:
• Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób z autyzmem,
• Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnością,
• Działania towarzyszące Centrum Usług Społecznych,
• Usługa Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON).
3)
Projekt „Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap” - 1 165 757,00,00 zł
Działania podejmowane w ramach projektu:
a) Realizowane przez MOPS Katowice:
• Wsparcie rodziny - usługa asystenta rodziny, usługa terapeuty i pedagoga,
• Mieszkanie treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
• Mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością (oraz remont, adaptacja i zakup wyposażenia
nowopowstałego mieszkania chronionego).
4) Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - 355 429,00 zł
Działania podejmowane w ramach projektu finansowanego ze środków Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej: świadczenie usług asystenckich dla 70 osób niepełnosprawnych w łącznym wymiarze
11 550 godzin.
9. Komentarz (ocena, wnioski, rekomendacje):
1. „Katowice Miasto Otwarte - Organizowanie Społeczności Lokalnej”
W ramach zadania pod nazwą „Organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych” odbyło się:
- 9 spotkań w ramach warsztatów komunikacji (grupy wsparcia dla osób samotnych i z problemami
komunikacyjnymi),
- 6 warsztatów upcyklingowych polegających na tworzeniu regału na książki przeznaczonego dla
użytkowników Katowickiego Centrum Usług Społecznych „Integracja”, tworzeniu strojów i masek na bal
karnawałowy oraz tworzeniu doniczek „z niczego” (z wykorzystaniem techniki zero-waste) oraz dekoracji
wielkanocnych,
- 3 spotkania „Klubu wolontariusza”, który ma na celu zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami
w działania na rzecz innych osób i naukę wzajemności - w ramach klubu zorganizowano dwie akcje tematyczne
- rozdawanie napotkanym seniorom na ulicach Miasta Katowice kwiatów z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz
rozdawanie mieszkańcom Katowic własnoręcznie zrobionych pączków z okazji Tłustego Czwartku,
- 35 spotkań „Klubu gracza”, w ramach którego organizowano między innymi naukę gry w karty, wieczory
gier planszowych, sesje RPG oraz wyjścia do Escape Room i do Ludiversum - kawiarni z planszówkami,
- 18 spotkań „Dyskusyjnego klubu filmowego” oraz 4 nocne, dyskusyjne maratony filmowe,
- 3 spotkania „Music Discussion Club”,
- 15 spotkań „Klubu literackiego”,
- 3 spotkania „Klubu ekonomicznego”,
- 4 spotkania „Klubu podróżnika”,
- 4 spotkania „Klubu teatralnego”,
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- 4 spotkania „Klubu Aktywności Ekonomicznej”,
- 15 spotkań relaksacyjnych,
- 5 warsztatów prowadzonych przez wolontariuszy,
- zajęcia sportowo - rekreacyjne (38 zajęć tenisa stołowego i 39 zajęć klubu fitness).
Zorganizowano również maskowy bal karnawałowy oraz 6 - dniowy wyjazd edukacyjno - integracyjny
do Kłodzka dla uczestników projektu i osób z ich otoczenia (rodziców, opiekunów) i dwa 5 - dniowe wyjazdy
terapeutyczno - rehabilitacyjne do Zakopanego dla uczestników projektu (oraz 2 osób z otoczenia).
W ramach projektu zaangażowano specjalistę do spraw zaradności życiowej, który udzielał indywidualnego
wsparcia 4 dorosłym osobom z autyzmem w celu poprawy ich funkcjonowania (w łącznej liczbie 309 godzin).
Uczestnikami tych aktywności było 80 osób.
W ramach zadania Punkt Poradnictwa i Informacji funkcjonuje punkt, w którym pracownik jest w ciągłej
dyspozycji dla osób odwiedzających i potrzebujących porady specjalistycznej. Ponadto świadczono usługi
poradnictwa specjalistycznego - psychologicznego (w łącznym wymiarze 132 godzin), pedagogicznego
(w łącznym wymiarze 44 godzin) oraz seksuologicznego (w łącznym wymiarze 26 godzin). Z konsultacji
indywidualnych ze specjalistami skorzystało 20 osób.
W ramach wsparcia osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym zorganizowano:
- udział w spektaklu „Kogut w rosole” w Teatrze Rozrywki w Chorzowie,
- udział w Kabaretowym Dniu Kobiet w Spodku,
- udział w spektaklu pod tytułem „Skazany na bluesa”,
- udział w spektaklu pod tytułem. „Terror”,
- udział w pokazach Air Show „Fajera 2019”,
- udział w spektaklu „Inteligenci”,
- udział w spektaklu „Wiele Demonów”,
- udział w spektaklu Sceny Balkonowej na Teatralnej,
- 8 wyjść integracyjnych do kina,
- wycieczkę do Muzeum Chleba, Szkoły i ciekawostek w Radzionkowie,
- wycieczkę do Ogrodu Botaniczno - Zoologicznego „Egzotarium” w Sosnowcu,
- wycieczkę do Galerii Figur Stalowych i do Kolejkowa w Gliwicach,
- wyjście do Muzeum Śląskiego na zwiedzanie wystawy Laboratorium Przestrzeni Teatralnych,
- wyj ście do Muzeum Śląskiego na oprowadzenie Kuratorskie „Sztuka kobiet, sztuka niekoniecznie kobieca”,
- wycieczkę do Kopalni soli w Bochni,
- udział w koncercie zespołu „Lady Pank”,
- udział w koncercie Kasi Kowalskiej,
- udział w koncercie Visual Concert w Katowickim Spodku,
- wycieczkę integracyjną w ramach Klubu Podróżnika do Krakowa,
- wyj ście na spektakl pod tytułem „Upiór w operetce”.
Uczestnikami tych aktywności było 45 osób.
W ramach wsparcia realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych
sfinansowano 22 inicjatywy oddolne:
- Inicj atywa oddolna rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych dotycząca udziału w spektaklu „Sylwester
na bis” w Tatrze Rozrywki w Chorzowie,
- Inicjatywa oddolna uczestników i ich rodziców dotycząca udziału w koncercie „40 urodziny Dżemu”,
- Inicjatywa
oddolna
uczestników
i
pracowników
Krótkookresowego
pobytu
dziennego
dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnością dotycząca stworzenia mini ogrodu na balkonie ośrodka
w ramach założeń hortiterapii,
- Inicjatywa oddolna Katowickiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu dotycząca udziału
w V Międzynarodowych Paramistrzostwach Pierwszej Pomocy,
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- Inicjatywa oddolna uczestników i pracowników Śląskiego Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria”
dotycząca organizacji warsztatów wielkanocnych oraz spotkania wielkanocnego,
- Inicjatywa oddolna dotycząca udziału w zawodach sportowych tenisa stołowego,
- Inicjatywa oddolna dotycząca organizacji turnieju tenisa stołowego,
- Inicjatywa uczestników i pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Unikat” dotycząca zorganizowania fitgrilla,
- Inicjatywa uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Specjalnej numer 6 w Katowicach dotycząca cyklu
spotkań pod nazwą „Naucz mnie samodzielności”,
- Inicjatywa oddolna uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych Zawodowych numer 6 w Katowicach
dotycząca organizacji obchodów Dnia Matki i Ojca,
- 4 Inicjatywy oddolne uczestników KMO-OSL dotycząca zorganizowania wyjścia integracyjnego do kina,
escape-roomu, zakupu kwiatów z okazji Dnia Babci i Dziadka, zakupu gier do klubu gracza, organizacji
zabawy karnawałowej. Zgłaszanie mniejszych inicjatyw przez samych uczestników daje im poczucie
sprawstwa i odpowiedzialności za kształtowanie otaczającej ich rzeczywistości, ponadto uczy pisania
i składania oficjalnych pism i wniosków,
- Inicjatywa Klubu Kibiców Niepełnosprawnych GKS Katowice dotycząca stworzenia filmu propagującego
wspólne kibicowanie osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych,
- Inicjatywa Fundacji Transgresja dotycząca wyjazdu studyjnego do Krakowa i stworzenia Banku dobrych
praktyk na podstawie zebranych doświadczeń,
- Inicjatywa oddolna dotycząca udziału w turnieju tenisa stołowego w Cieszynie,
- Inicjatywa oddolna uczestników dotycząca zorganizowania spotkania podsumowującego trening
usamodzielniania,
- Inicjatywa oddolna dotycząca wydruku kalendarzy stworzonych przez osoby z niepełnosprawnością
na warsztatach z wolontariuszami,
- Inicjatywa oddolna dotycząca zorganizowania Zabawy Andrzejkowej „Na cztery fajery”,
- Inicjatywa oddolna uczniów i nauczycieli Szkoły Zawodowej Specjalnej numer 6 w Katowicach dotycząca
zorganizowania międzyszkolnego Festiwalu Pieczenia Pierników,
- Inicjatywa oddolna osób z niepełnosprawnościami dotycząca organizacji wyjścia integracyjnego na galę
Mister Supernational,
- Inicjatywa Katowickiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu dotycząca zorganizowania warsztatów
z hipoterapii,
- Inicjatywa oddolna Klubu Kibiców Niepełnosprawnych GKS Katowice dotycząca zorganizowania wycieczki
integracyjnej do Ustronia.
We wszystkich inicjatywach łącznie wzięło udział 425 osób.
Usługę aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym świadczył broker edukacyjny, którego zadaniem jest
wypracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz kierunku rozwoju kwalifikacji i kompetencji danego
uczestnika. Broker udzielił wsparcia 16 osobom w łącznej liczbie 96 godzin (każdemu uczestnikowi udzielił
6 godzin wsparcia).
Zorganizowano 150 spotkań Integracyjnego Klubu Osób Niepełnosprawnych (IKON) mającego na celu
zagospodarowanie czasu wolnego osób niepełnosprawnych, tak, aby spędzali go w sposób kreatywny.
W spotkaniach klubu wzięło udział 15 osób. W ramach działania Klubu IKON zorganizowano 32 spotkania
z dogoterapii, mające na celu działanie przeciwdepresyjne, relaksujące i pobudzające zmysły osób o zaburzonej
percepcji, w których wzięło udział 10 osób oraz 1 spotkanie z muzykoterapii dla 10 osób. W ramach zajęć
z dogoterapii zorganizowano również wyjścia do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Katowicach.
W ramach działań grup treningowo - wspierających uzupełniających ofertę wsparcia osób niepełnosprawnych
przeprowadzono 66 Treningów Umiejętności Społecznych - TUS mających na celu nabycie umiejętności życia
codziennego, w których udział wzięły 24 osoby. Zorganizowano ponadto 42 spotkania grupy wsparcia dla osób
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niepełnosprawnych w których wzięło udział 12 osób. Przeprowadzono także Treningi Zaradności Codziennej
(w podziale na 2 grupy) w ilości 153 treningów dla 24 osób.
Trener pracy wspierał osoby niepełnosprawne w procesie zdobywania i utrzymywania zatrudnienia. W ymiar
i rodzaj wsparcia był ściśle powiązany z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w celu
zapewnienia maksymalnej niezależności. Ze wsparcia trenera pracy skorzystało 15 osób.
W ramach wsparcia otoczenia Osób Niepełnosprawnych przeprowadzono 37 spotkań grupy wsparcia
dla otoczenia osób niepełnosprawnych, w których udział wzięło 20 osób. Ponadto zorganizowano warsztaty:
„Radzenie sobie ze stresem - terapia dźwiękiem” - 10 spotkań dla 8 osób, „Mindfulness” - 2 spotkania dla 15
osób, „Biofeedback” - 57 spotkań dla 10 osób oraz 18 warsztatów EKO - art w nurcie „zero waste„ w których
brało udział 15 osób i 2 warsztaty florystyczne dla 10 osób. Zorganizowano również szkolenie dla rodziców pod
tytułem "Jak chronić ON przed zagrożeniami w sieci" - odbyły się 2 spotkania, w których wzięło udział 14 osób
oraz szkolenie dotyczące procedury ubezwłasnowolnienia dla 15 osób. Zorganizowano także wsparcie
fizjoterapeuty dla otoczenia osób niepełnosprawnych w ilości 154 godzin, z którego skorzystało 8 osób.
Wszystkie działania dla otoczenia były skorelowane z działaniami dla osób niepełnosprawnych, co dało
rodzicom i opiekunom możliwość skorzystania z bogatej oferty prowadzonej w ramach opieki wytchnieniowej.
Utrzymać realizację podjętych w 2019 roku działań i zapewnić trwałość ich finansowania na kolejne lata.
2. „Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap.”
Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem FAON oraz 4 FUTURE M arzena Olchowy.
W okresie sprawozdawczym w Krótkookresowym pobycie dziennym dla osób niskofunkcjonujących udział
wzięło 10 uczestników. W jego ramach realizowane były zadania według planu działalności Ośrodka, które
pozwoliły osiągnąć założone cele opracowane w Indywidualnych Programach Terapeutycznych uczestników.
Zajęcia były prowadzone indywidulanie oraz grupowo przez 5 dni w tygodniu. W ramach treningów kulinarnych
uczestnicy pomagali przygotowywać posiłki oraz desery, prowadzono indywidualne oraz grupowe zajęcia
z fizjoterapii, które skutecznie niwelują skutki długotrwałego unieruchomienia, a tym samym wspierają
aktywizację uczestników i utrzymanie sprawności ruchowej na stałym poziomie. Podopieczni uczestniczyli
w wyjściach do kina, w wycieczkach integracyjnych do Muzeum Chleba, Leśnego Parku Niespodzianek
w Ustroniu, Ogrodów u Kapiasów, Parku Śląskiego (przejazd Elką), Pszczyńskiej Zagrody Żubrów,
Chorzowskiego ZOO, Parku M iniatur w Inwałdzie, Apilandii Interaktywnym Centrum Pszczelarstwa.
Uczestnicy wraz z terapeutami zgodnie z tradycją staropolską przygotowali topienie Marzanny, brali również
udział w festynie organizowanym przez Stowarzyszenie Siódemka z okazji Dnia Walki z Dyskryminacją Osób
Niepełnosprawnych. Uczestnicy wraz z terapeutami przygotowali Wigilię dla rodziców wraz z oprawą
muzyczną, jasełkami oraz małymi prezentami, które sami wykonali z gliny. Odbyły się również zajęcia
z dogoterapii 96 godzin, muzykoterapii 96 godzin oraz hipoterapii i alpakoterapii 75 godzin. Prowadzono
warsztaty W RAP-DANCE (choreoterapia) w celu podniesienia ogólnej sprawności fizycznej, usprawnienia
komunikacji, wyrażenia siebie oraz odkrycia własnej spontaniczności w ilości 20 godzin. Uczestnicy pod opieką
terapeutów regularnie korzystali w każdy wtorek z basenu. Z zakresu arterapii uczestnicy uczyli się metody
serwetkowej - decoupage, odbywały się zajęcia plastyczno - techniczne, rozpoczęto naukę obróbki gliny, która
doskonale kształtuje motorykę małą. Prowadzono gimnastykę ogólnorozwojową na świeżym powietrzu,
korzystano z najprostszej formy ruchu jakim jest spacer połączony z treningiem obwodowym na przyrządach
siłowni ustawionych w parkach. Grano w gry zespołowe takie jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka
ręczna, tenis stołowy. Na zajęciach pedagogicznych, uczestnicy w formie zabaw tworzyli krzyżówki słowne,
prowadzono zajęcia z elementami logopedii, odbywały się zajęcia społecznościowo-emocjonalne w formie
grupowej. N a zajęciach indywidualnych rozwijano koncentrację i wyobraźnię poprzez czytanie literatury.
Prowadzono zajęcia rozwijające logiczne myślenie oraz usprawniające działanie oko-ręka. Zorganizowane
zostało zebranie z rodzicami oraz opiekunami uczestników projektu w celu przedstawienia planów na najbliższe
miesiące jak również omówienie osiągniętych efektów oraz problemów w codziennej pracy.
Z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej od początku realizacji projektu skorzystały 8 6 osób
(36 kobiet/50 mężczyzn). Rekrutacja do usługi ma charakter ciągły. Wsparcie udzielane przez asystentów
obejmuje usługę towarzyszącą, komunikacyjno-transportową, rehabilitacyjno-zdrowotną, doradczą, asystę
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domową, obejmującą pomoc w wykonywaniu czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego
oraz asystę edukacyjną.
W Krótkookresowym pobycie dziennym dla osób z autyzmem uczestniczy w zajęciach 10 mężczyzn. W trakcie
pobytu wszyscy uczestnicy brali aktywny udział w zajęciach muzykoterapii 96 godzin, dogoterapii 54 godziny,
felinoterapii 59 godzin, hipoterapii oraz akpakoterapii 75 godzin. Prowadzono zajęcia integracyjne, ruchowe,
uspołeczniające oraz treningi umiejętności społecznych, codziennie odbywały się zajęcia z pedagogami,
psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą oraz terapeutą SI. Regularnie odbywały się zajęcia kulinarne, na których
uczestnicy piekli ciasta, przygotowywali zdrowe desery uczyli się samoobsługi w kuchni. Regularnie odbywały
się zajęcia arteterapeutyczne, w trakcie których wykonywano prace plastyczne oraz dekoracyjne. Uczestnicy
na zajęciach ruchowych korzystali z gier i zabaw na magicznym dywanie, ćwiczyli na rowerku stacjonarnym,
skakali na trampolinie oraz rozładowywali swoje emocje na worku treningowym. Prowadzono treningi
Biofeedbacka, rozpoczęto również trening słuchowy metodą Tomatisa. Z okazji Tłustego Czwartku uczestnicy
usmażyli faworki. 4 marca 2019 roku odbył się Bal Karnawałowy, 8 marca 2019 roku uczestnicy przygotowali
własnoręcznie kwiaty dla swoich mam z okazji Dnia Kobiet, a 10 czerwca 2019 roku zorganizowano
na Muchowcu piknik rodzinny z grillem, ciastami przygotowanymi przez rodziców oraz zajęciami sportowo rekreacyjnymi. W okresie sprawozdawczym prowadzono konsultacje dla rodziców uczestników. Ponadto
uczestnicy pod opieką terapeutów regularnie korzystają z groty solnej, której czyste powietrze, zjonizowane
dzięki soli, odpręża i wspomaga leczenie wielu chorób. Zorganizowano również wycieczki integracyjne
do Zagrody Żubrów w Pszczynie, Zamku w Ogrodzieńcu, Pustyni Błędowskiej, Fabryki Cukierków w Krakowie,
Parku Leśnych Niespodzianek w Ustroniu, Muzeum Śląskiego, Ogrodów u Kapiasów, Parku Śląskiego.
Uczestnicy również korzystali z wyjazdów do Groty Solnej aby odprężyć się, wyciszyć i zrelaksować.
Uczestnicy wraz z rodzicami wykonywali ozdoby świąteczne (bombki cekinowe, stroiki, choinki z drewna).
W ramach działań towarzyszących Centrum Usług Społecznych uczestnicy Krótkookresowych pobytów
dziennych korzystają z usługi cateringowej oraz usługi transportowej. Uczestnicy projektu mieli możliwość
skorzystania z serii spotkań z fizjoterapeutami. Prowadzone były zajęcia z pacjentami obejmujące: ćwiczenia
usprawniające dopasowane indywidualnie dla pacjenta z wykorzystaniem sprzętów (orbitrek, bieżnia, rower
stacjonarny, Redcord), gimnastyka, zabiegi fizykoterapeutyczne (elektroterapia, magnetoterapia, laseroterapia,
sonoterapia i terapia światłem Bioptron), masaż (klasyczny, centryfugalny, poprzeczny, funkcyjny), terapia
manualna, terapia manualna tkanek miękkich oraz grupowe ćwiczenia relaksacyjne i aromaterapia. W okresie
sprawozdawczym z usługi fizjoterapeutycznej skorzystało 32 osób (23 kobiety/9 mężczyzn). Uczestnicy projektu
mieli możliwość skorzystania z indywidualnych i grupowych konsultacji z dietetykiem. Przeprowadzono
z uczestnikami wywiady żywieniowo-zdrowotne, analizę nawyków żywieniowych, składu ciała, ocenę stanu
odżywiania. Każdy uczestnik otrzymał zalecenia dietetyczne, przepisy na przekąski, analizowano dzienniczek
posiłków, tworzono indywidualne diety i tym podobne. Z konsultacji indywidualnych skorzystało 34 osób (23
kobiety/11 mężczyzn). Uczestnicy krótkookresowych pobytów dziennych wyjechali wraz z rodzicami
oraz terapeutami na wyjazd terapeutyczny do Lalik. W trakcie wyjazdu uczestnicy wraz z rodzicami korzystali
z zabiegów fizjoterapeutycznych, zwiedzali Wisłę oraz Istebną, uczestniczyli w zajęciach z kynoterapiii,
regionalnych zajęciach edukacyjnych w Zagrodzie Edukacyjnej w Koniakowie, warsztatach edukacyjnych
bez drutów i szydeł. Zorganizowano również dla rodziców i uczestników oraz terapeutów krótkookresowych
pobytów dziennych Wigilię. Wigilii uczestniczyło 55 osób. Dodatkowo w ramach zadania uczestnicy korzystali
z usługi transportowej oraz cateringowej.
Utrzymać realizację podjętych w 2019 roku działań i zapewnić trwałość ich finansowania na kolejne lata
jako Dzienne Domy Pomocy Społecznej.
3. „Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap”
Projekt był realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem FAON. Partner zatrudnił i przeszkolił dwóch
Asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej. W okresie realizacji projektu prowadzona była ciągła
rekrutacja uczestników chętnych do skorzystania z usługi asystenta. Z wyżej wymienionej usługi w okresie
sprawozdawczym skorzystało 61 osób niepełnosprawnych.

Id: AAB3FF33-A3DB-471B-9DD7-0C3F860E16FD. Podpisany

Strona 81

W mieszkaniu treningowym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzone były treningi
umiejętności społecznych (między innymi trening finansowy, trening kulinarny, trening zarządzania
mieszkaniem, trening autonomii decyzyjnej, trening umiejętności integracji ze społecznością lokalną, trening
załatwiania spraw urzędowych) dla czterech grup uczestników (łącznie 16 osób). Opiekun mieszkania
treningowego nadzorował pracę w mieszkaniu i utrzymywał stały kontakt z rodzinami uczestników przekazując
im informacje o postępach treningu i wskazania do dalszej pracy w środowisku domowym w celu utrwalenia
efektów treningu.
Utrzymać realizację podjętych w 2019 roku działań i zapewnić trwałość ich finansowania na kolejne lata.
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Część II: Sprawozdanie z realizacji programu działań w zakresie rehabilitacji
zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
PROJEKT 1
POŚREDNICTWO PRACY
N a koniec grudnia 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach zarejestrowanych było ogółem
214 osób niepełnosprawnych ( w tym 81 kobiet), z tego:
- 186 osób bezrobotnych (w tym 71 kobiet)
- 28 osoby poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu (w tym 1 0 kobiet).
Liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w 2019 roku w porównaniu z rokiem 2018 zmniejszyła
się o 23,0%.
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach w okresie sprawozdawczym dysponował 518 miejscami pracy dla osób
niepełnosprawnych w ramach współpracy z pracodawcami z lokalnego rynku pracy. Dominowały oferty pracy
na stanowisko pracownika ochrony/ strażnika, pracownika sprzątającego, pracownika pralni/praczki-pracza,
pracownika gospodarczego.
Z usług pośrednictwa pracy w okresie sprawozdawczym skorzystało ogółem 1 115 zarejestrowanych osób.
Zorganizowano 7 giełd pracy w siedzibie tutejszego urzędu pracy. Pracodawcy uczestniczący w giełdach pracy
oferowali dla osób niepełnosprawnych zatrudnienie na stanowiskach: kucharza (4 wolne miejsca pracy),
personelu sprzątającego ( 3 wolne miejsca pracy), salowej ( 3 wolne miejsca pracy), sprzątaczki (14 wolnych
miejsc pracy).
W giełdach uczestniczyło ogółem 50 osób (23,4% spośród ogólnej liczby zarejestrowanych niepełnosprawnych
na koniec grudnia 2019 roku), z czego do udziału w dalszych rozmowach z pracodawcami zakwalifikowało się
16 osób ( 32,0 % w stosunku do ogółu osób niepełnosprawnych, którzy wzięli udział w giełdach pracy).Wydano
skierowania do pracy 366 osobom.
W wyniku realizacji zadań zaplanowanych w ramach pośrednictwa pracy, pracę podjęło 178 osób
niepełnosprawnych (co stanowi 83,2 % ogółu niepełnosprawnych zarejestrowanych na koniec grudnia 2019
roku), w tym 175 bezrobotnych ( 94,1% spośród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych na koniec grudnia 2019
roku) i 3 osoby poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu ( 10,7% spośród ogółu poszukających pracy
zarejestrowanych na koniec grudnia 2019 roku).
Zadanie pod nazwą ” Oferowanie osobom niepełnosprawnym bezrobotnym i poszukującym pracy możliwości
innych form pomocy w sytuacji braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej”
zostało w okresie sprawozdawczym zrealizowane w ramach projektu 2 .
W ramach Projektu 1 „Pośrednictwo pracy” Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach realizował również zadania
w zakresie:
- organizacji staży u pracodawców,
- kierowania osób bezrobotnych do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych,
- kierowania osób bezrobotnych do wykonywania prac społecznie użytecznych,
- kierowania osób bezrobotnych do wspierania pracodawców w tworzeniu miejsc pracy dla
zarejestrowanych osób niepełnosprawnych poprzez refundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy.
Źródłem finansowania w 2019 roku zadań realizowanych w ramach Projektu 1 „Pośrednictwo pracy” były środki
Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON).
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W okresie sprawozdawczym zaktywizowano 28 zarejestrowanych osób niepełnosprawnych, w tym:
1. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
a) programem stażu objęto 15 bezrobotnych osób niepełnosprawnych w ramach następujących projektów
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
• „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (IV)” - Program Operacyjny
W iedza Edukacja Rozwój 2014-2020 / POW ER 2014-2020/ skierowano na staż 8 osób bezrobotnych,
• „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Katowicach (IV)” - Regionalny Program Operacyjny W ojewództwa Śląskiego na lata 2014-2020
/RPO W SL 2014-2020/ skierowano na staż 2 osoby bezrobotne,
• „Aktywność popłaca- aktywizacja zawodowa osób 30+”- Poddziałanie 7.1.3. RPO WSL, skierowano
na staż 5 osób bezrobotnych.
b) dotację na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach Projektu „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w Mieście Katowice (IV)”- Program Operacyjny W iedza Edukacja Rozwój 20142020/POWER2014-2020/ otrzymały 2 osoby bezrobotne.
2. w ramach środków Funduszu Pracy:
a) w pracach społecznie użytecznych uczestniczyło 6 osób bezrobotnych,
b) zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych podjęła 1 osoba bezrobotna,
c) zrefundowano koszty doposażenia stanowiska pracy dla 1 osoby bezrobotnej .
3. w ramach środków PFRON dokonano na wniosek pracodawców refundacji kosztów wyposażenia stanowiska
pracy dla 3 osób niepełnosprawnych skierowanych przez urząd pracy.

Wydatki w ramach środków Funduszu Pracy.
W okresie sprawozdawczym ze środków Funduszu Pracy wydatkowano kwotę w wysokości 38 841,66 zł,
z tego na:
- organizację prac interwencyjnych - 5 998,86 zł, w tym na refundację części kosztów z tytułu
wypłaconego wynagrodzenia -5 086,80 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego
wynagrodzenia - 912,06 zł,
- refundację świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych- 5 362,80 zł,
- refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy - 27 480,00 zł.

Wydatki w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
1.

Z tytułu organizacji staży u pracodawców w ramach następujących projektów:

a) „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (IV)” - Program Operacyjny
W iedza Edukacja Rozwój 2014-2020 / POW ER 2014-2020/ współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, wydatkowano kwotę w wysokości 41 350,95 zł, w tym na wypłatę stypendiów
stażowych - 32 192,20 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 9 158,75 zł.
b) „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Katowicach (IV)” - Regionalny Program Operacyjny W ojewództwa Śląskiego na lata 2014-2020 /RPO WSL
2014-202/współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wydatkowano kwotę
w wysokości 12 968,29 zł, w tym na wypłatę stypendiów stażowych - 10 096,00 zł oraz składki na ubezpieczenie
społeczne - 2 872,29 zł.
3. „Aktywność popłaca- aktywizacja zawodowa osób 30+”- Poddziałanie 7.1.3. RPO W SL współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę w wysokości 29 388,63 zł, w tym na
wypłatę stypendium stażowych- 22 879,40 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 6 509,23 zł.
4. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (IV)”- Program Operacyjny
W iedza Edukacja Rozwój 2014-2020/POW ER 2014-2020/ współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, wydatkowano kwotę w wysokości 54 110,00 zł w ramach przyznanych dotacji
na uruchomienie działalności gospodarczej.
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Wydatki w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W okresie sprawozdawczym ze środków PFRON wydatkowano kwotę w wysokości
na refundację zwrotu kosztów wyposażenia 3 stanowisk pracy dla osoby niepełnosprawnej.

150 000,00 zł,

PROJEKT 2
PORADNICTWO ZAWODOWE
W okresie sprawozdawczym z usług poradnictwa zawodowego skorzystało 18 osób, w tym 1 osoba
poszukująca pracy i nie pozostając w zatrudnieniu na podstawie złożonego wniosku o przeszkolenie w trybie
indywidualnym. Koszt usługi został sfinansowany ze środków Funduszu Pracy.
Usługę pomocy doradczo-informacyjnej dla pracodawców zrealizowano w ramach dwóch spotkań
zorganizowanych w siedzibie tutejszego urzędu pracy, podczas którego zostały omówione usługi rynku pracy
oraz instrumenty aktywizacji zawodowej realizowane przez urząd pracy w 2019 roku.

PROJEKT 3
INSTRUMENTY RYNKU PRACY
W celu realizacji zadań określonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie:
- przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie
wkładu do spółdzielni socjalnej,
- zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej .
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach na mocy Uchwały Rady Miasta Katowice Nr VI/105/19 z dnia 28.03.2019
roku otrzymał limit środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w wysokości 180 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do
spółdzielni socjalnej - 30 000,00 zł,
- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - 150 000,00 zł.
Uchwałą Rady Miasta Katowice Nr XII/293/19 z dnia 24.10.2019 roku dokonano zmian w wysokości limitu
przyznanych środków finansowych - kwota limitu po zmianie (zmniejszenie limitu o 30 000,00 zł) - wynosiła
150 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
- przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie
wkładu do spółdzielni socjalnej - 0,00 zł,
- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy - 150 000,00 zł.
Łączna kwota środków z PFRON będących w 2019 roku w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy
w Katowicach na realizację zadań w zakresie realizacji rehabilitacji zawodowej zarejestrowanych osób
niepełnosprawnych, z uwzględnieniem ich potrzeb - wyniosła 150 000,00 zł.
W celu aktywizacji zawodowej zarejestrowanych osób niepełnosprawnych podstawowe usługi rynku
pracy zostały wsparte w 2019 roku następującymi instrumentami rynku pracy:
1. Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie
wkładu do spółdzielni socjalnej.
W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach nie przyznał środków PFRON na podjęcie
działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
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W okresie sprawozdawczym złożone zostały 2 wnioski, które poddano analizie pod względem formalnorachunkowym, zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jeden wniosek został rozpatrzony negatywnie, drugi nie spełniał
wymogów formalnych.

2. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
N a podstawie wniosków złożonych przez pracodawców, Powiatowy Urząd Pracy w 2019 roku
w Katowicach w ramach limitu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
dokonał refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy kierowanych do osób niepełnosprawnych. Złożonych
zostało 5 wniosków, które zgodnie z obowiązującymi przepisami poddano analizie pod względem formalnorachunkowym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wnioskodawcy byli zobowiązani do dokonania
korekty wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wnioski kompletne podlegały komisyjnej
ocenie. W arunki umowy o zwrot kosztów doposażenia stanowisk pracy negocjowano indywidualnie
z wnioskodawcami.
N a podstawie zawartych umów Urząd dokonał zwrotu kosztów wyposażenia 3 stanowisk pracy na łączną kwotę
150 000,00 zł.
Refundacji podlegały koszty wyposażenia następujących stanowisk pracy:
-

kierowca,

-

operator monitoringu,

-

praczka.

Dodatkowo w okresie sprawozdawczym sfinansowano ze środków Funduszu Pracy koszt organizacji szkolenia
dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy i nie pozostającej w zatrudnieniu, która na podstawie złożonego
wniosku o przeszkolenie w trybie indywidualnym została zakwalifikowana do udziału w szkoleniu pod nazwą
„Fakturowanie wspomagane komputerowo”. Źródłem finansowania był Fundusz Pracy.

Wydatki w ramach środków z Funduszu Pracy:
W okresie sprawozdawczym ze środków Funduszu Pracy na pokrycie kosztów usługi szkoleniowej wykonanej
przez instytucję szkoleniową dla 1 osoby poszukującej pracy i nie pozostającej w zatrudnieniu wydatkowano
kwotę łącznej wysokości 3 501,74 zł, w tym koszt szkolenia wynosił 3 500,00 zł, ubezpieczenie od Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków- 1,74 zł.

PROJEKT 4
WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI RYNKU PRACY W
ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRWNYCH

ZAKRESIE

REHABIITACJI

W okresie sprawozdawczym kontynuowano współpracę z instytucjami zajmującymi się problematyką
aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności ze śląskim oddziałem: Polskiej
Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, z ośrodkami szkoleniowymi.
Osoby niepełnosprawne pozostające w ewidencji urzędu pracy informowano o programach realizowanych
przez partnerów rynku pracy.

Wskaźnikami monitorowania realizacji opisanych projektów za 2019 rok jest:
WYSZCZEGÓLNIENIE
Projekt 1 Pośrednictwo pracy
Projekt 2 Poradnictwo zawodowe

Projekt 3 Instrumenty rynku pracy

Wg stanu na 31 grudnia 2019 roku
- liczba ofert pracy - 518.
- liczba podjęć pracy przez osoby niepełnosprawne -178.
- liczba zarejestrowanych osób - 214, w tym 186 bezrobotnych i 28
poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu.
- liczba osób objętych usługami poradnictwa zawodowego- 17.
- liczba osób, które skorzystały z subsydiowanych form aktywizacji
zawodowej - 32, w tym 3 osoby w ramach środków z PFRON.
- kwota wydatkowanych środków w ramach środków :
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Projekt 4 Współpraca z partnerami rynku
pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej
osób niepełnosprawnych

a/ PRFON wyniosła 150 000,00 zł, z tego:
- 150 000,00 zł ( zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla
osoby niepełnosprawnej),
- 0 , 0 0 zł (przyznanie jednorazowo środków na uruchomienie
działalności gospodarczej),
b/ Funduszu Pracy 38 841,66 zł (z przeznaczeniem
na organizację prac interwencyjnych, refundację kosztów doposażenia
stanowiska pracy, refundację świadczenia z tytułu wykonywania prac
społecznie użytecznych) oraz 3 501,74 zł na pokrycie kosztów usługi
szkoleniowej (wraz z ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków) dla jednostki szkolącej osobą skierowaną na szkolenie w
trybie indywidualny,
c/ EFS - 137 817 87 zł (z tytułu organizacji staży pracodawców oraz
udzielenia dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej).
- liczba projektów o realizacji których zarejestrowane osoby
niepełnosprawne zostały poinformowane - 2 .

Prognozy / potrzeby na 2020 rok

Wyszczególnienie

Projekt 1 Pośrednictwo
pracy

Projekt 2 Poradnictwo
zawodowe

Projekt 3 Instrumenty
rynku pracy

Projekt 4 Współpraca
z partnerami rynku pracy
w zakresie rehabilitacji
zawodowej osób
niepełnosprawnych

Prognozy na 2020 rok

Prognozy/
potrzeby finansowe
na 2 0 2 0 rok

Prognozowana liczba ofert pracy od 300 do 400
Prognozowana liczba podjęć pracy
przez osoby niepełnosprawne - od
130 do 150.
Prognozowana liczba
zarejestrowanych osób
niepełnosprawnych od 170 do 190
Prognozowana liczba osób
do objęcia usługami poradnictwa
zawodowego od 1 0 do 18.

Prognozowana liczba osób
do objęcia subsydiowanymi
formami aktywizacji zawodowej w
ramach środków PFRON od 3 do 5.

Prognozowana liczba partnerów
rynku pracy, którym zostanie
udzielona pomoc w naborze
uczestników do realizowanych
programów - od 1 do 3.
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0

0

Źródła finansowania

bieżąca działalność

bieżąca działalność

- 260 0 0 0 , 0 0 zł.,
w tym :
a/ 60 0 0 0 , 0 0 zł.
- Środki PFRON
dysponentem środków je s t
na przyznanie
jednorazowo środków Miejski Ośrodek Pomocy
na podjęcie
Społecznej
w Katowicach poprzez
działalności
gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy
b/ 2 0 0 0 0 0 , 0 0 zł
w Katowicach
na zwrot kosztów
( klasyfikacja
wyposażenia
budżetowa: dz.853,
rozdz. 85333)
stanowiska pracy dla
osoby
niepełnosprawnej

0

bieżąca działalność
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Komentarz (ocena, wnioski, rekomendacje):
Praktyka w obszarze aktywizacji zawodowej wymienionej grupy osób pokazuje że:
- większość polskich pracodawców nie jest chętna do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami (tylko 1/3
niepełnosprawnych pracowników jest zatrudniona na chronionym rynku pracy),
- otwarty rynek pracy wciąż jest częściowo zamknięty dla osób z niepełnosprawnościami,
- chroniony rynek pracy nie chroni skutecznie osób niepełnosprawnych nad nadużyciami, łamaniem prawa
przez Zakłady Pracy Chronionej ( pozorne zatrudnianie, wypłata wynagrodzenia w formie rzeczowej),
- nadal występuje stereotypowe postrzeganie przez pracodawców możliwości osób z niepełnosprawnościami,
- niepełnosprawni pracownicy poszukiwani są najczęściej do prostych prac, w szczególności takich jak ochrona
czy serwis sprzątający. Trudno jest osobom z niepełnosprawnością znaleźć pracę na stanowiskach wyższych,
lepiej płatnych i wymagających specjalistycznych kompetencji.

Rekomendacja - zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych
i pokazanie, że równe traktowanie osób z niepełnosprawnościami polega na tworzeniu i zapewnieniu
im sprawiedliwych warunków do życia w społeczeństwie bez barier oraz korzystnych warunków zatrudnienia
nie tylko na chronionym, ale i na otwartym rynku pracy.
Rekomendacja - dokonanie przeglądu aktów prawnych pod kątem słownictwa o „niepełnosprawności”,
poszczególnych rodzajów niepełnosprawności i „osób z niepełnosprawnościami” w celu wyeliminowania pojęć
przestarzałych i pejoratywnych (na przykład „niesamodzielny” , „niezdolny do samodzielnej egzystencji”,
„niezdolny do pracy”). W polskim prawie nadal występują terminy stygmatyzujące, jak na przykład
„niedorozwój umysłowy”, „kalectwo”, nie ma jednej powszechnie obowiązującej definicji niepełnosprawności
(są różne, a podstawowe znaczenie ma definicja z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Systemy orzecznicze skupiają się na dysfunkcjach danej osoby,
a nie na jej potencjale, możliwościach do podejmowania aktywności w sferze społecznej, zawodowej.
Rekomendacja- opracowanie umocowanych systemowo skutecznych form wsparcia osób z równymi
niepełnosprawnościami w poszukiwaniu pracy i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym, jak i chronionym rynku
pracy.
Rekomendacja- wzmocnienie kontroli Zakładów Pracy Chronionej w celu ograniczenia łamania prawa
przy zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami.
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PODSUMOWANIE WYDATKÓW
Wysokość wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w „Miejskim programie działań
na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice bez barier” w 2019 roku.

Tytuł projektu

Podsumowanie wydatków
w ramach danego projektu

Projekt nr 1
Poradnictwo specjalistyczne, w tym interwencja
kryzysowa

38 192,89 zł

Prognozowane
zapotrzebowanie na 2 0 2 0
rok
40 832,00 zł

Projekt nr 2
Wczesna interwencja (dzieci w wieku 0-6 lat)

25 934 257,98 zł

29 608 770,00 zł

Projekt nr 3
Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

71 146 998,34 zł

74 892 036,00 zł

5 896 393,77 zł

5 897 000,00 zł

Projekt nr 4
Transport uczniów niepełnosprawnych do placówek
oświatowych
Projekt nr 5
Rehabilitacja Społeczna i lecznicza dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym oraz dorosłych osób
niepełnosprawnych

Projekt 6
Wspieranie osób niepełnosprawnych w procesie
rehabilitacji w formie dofinansowania
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych do różnych świadczeń

Projekt 7
Dostosowanie mieszkań do potrzeb osób
niepełnosprawnych

Projekt 8
Dostosowanie komunikacji i transportu zbiorowego
do potrzeb osób niepełnosprawnych

Projekt 9
Likwidacja barier architektonicznych,
urbanistycznych, komunikowaniu się w obiektach
użyteczności publicznej
Projekt 10
Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu
kulturalnym i artystycznym
Projekt 11
Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym
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8

208 821,20 zł

8

337 609,00 zł

1 952 835,73 zł

2 787 492 zł

147 614,00 zł

400 000,00 zł

33 987 914,49 zł

12 724 810,00 zł

1 074 368,23 zł

320 000 zł

115 132,96 zł

115 000,00 zł

13 270 026,63 zł

13 153 819,00 zł

Strona 89

Projekt 12
Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w sporcie
i turystyce

Projekt 13
Programy integracji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych finansowane ze środków
zewnętrznych

Powiatowy Urząd Pracy: Program działań w
zakresie rehabilitacji zawodowej
i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób
niepełnosprawnych
SUMA
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94 240,37 zł

97 000,00 zł

2 929 644,00 zł

2 689 859,00 zł

150 000,00 zł

164 946 440,59 zł

260

0 0 0 ,0 0

zł

151 324 227,00 zł
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