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                 Załącznik do Programu Działań 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
na lata 2017 - 2021 

 
WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 

2017 – 2021 za 2018 rok 
 
 
PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania jakości życia osób z niepełnosprawnością 
 
L.p. 

 
Cel 

 
Nazwa zadania 

 
Realizatorzy Miernik 

 
Źródła 
finansowania 

  1.2 Prowadzenie 
programów/ 
działań edukacji 
zdrowotnej 

Poradnia 
Psychologiczno - 
Pedagogiczna 

W 2018 r. zorganizowano 238 programów/działań dotyczących edukacji 
zdrowotnej: 
1. zajęcia dla dzieci i młodzieży placówek ogólnodostępnych   

w obszarze  ochrony zdrowia psychicznego,  profilaktyki uzależnień, 
nowych technologii , rozwijania kompetencji społeczno – 
emocjonalnych, w tym: 
 Warsztaty antystresowe, 
 Bezpiecznie podróżuj po cyberprzestrzeni. Zagrożenia  i pułapki  

korzystania z   internetu, 
 Sposób na  fonoholizm – higiena korzystania z mediów cyfrowych, 
 Zagrożenia wynikające z zażywania dopalaczy, narkotyków, 

alkoholu, 
 Rozwijanie umiejętności korzystania ze wsparcia  

i pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
 
Liczba spotkań – 180. 
Liczba uczestników - 3820 dzieci i młodzieży w tym z niepełnosprawnością. 
 
2. zajęcia dla dzieci rozwijające tolerancję, w tym wobec osób 

niepełnosprawnych:  
 Chłopiec z dwojgiem oczu,  
 Urodziny Misia Zielonki – kilka słów o tolerancji. 

 
Liczba spotkań – 12. 
Liczba uczestników - 212 dzieci w tym z niepełnosprawnością. 
 
3. prelekcje dla rodziców na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, 

w tym:  
 Bezpieczeństwo w internecie, 
 Odpowiedzialne korzystanie z mediów   społecznościowych, 
 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole, 
 Depresja młodzieńcza. 

 

budżet państwa, 
budżet miasta 
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Liczba spotkań – 38. 
Liczba uczestników - 1050 rodziców. 
 
4. rady pedagogiczne dla nauczycieli i specjalistów, w tym:  

 Wsparcie dziecka z zespołem Aspergera w szkole masowej, 
 Terapia i edukacja dziecka z autyzmem, 
 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 
Liczba spotkań – 8. 
Liczba uczestników – 167 nauczycieli. 

Organizacje 
Pozarządowe 

W 2018 roku zorganizowano 12 programów/działań edukacyjnych: 
 
 Fundacja "Wygrajmy Razem" - projekt „Miej Obraz Osoby 

Niepełnosprawnej, 
 Stowarzyszenie SOMA - comiesięczne spotkania dla swoich członków,  
 Zagłębiowskie Towarzystwo ASTMOODDECH - comiesięczne 

spotkania dla swoich członków,  
 Stowarzyszenie KROKUS - Klub dla osób niepełnosprawnych 

"Jesteśmy wśród Was",  
 Stowarzyszenie NEURON - wycieczka integracyjno – rehabilitacyjna  

„Poznaj swój kraj”,  
 Polski Związek Niewidomych OKRĘG ŚLĄSKI - wycieczka 

„Czterodniowy wyjazd w woj. zachodniopomorskie”,  
 Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu  i Rehabilitacji 

Niepełnosprawnych „START” - zajęcia sportowo-rekreacyjnych dla 
osób niepełnosprawnych,  

 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Piknik dla osób  
w wieku senioralnym na terenie Fabryki Pełnej Życia, dwa wydarzenia 
„Pełnosprawny Niepełnosprawny” na ul. 3 Maja oraz Obchody Dni 
walki z Cukrzycą w dzielnicy Łosień, 

 Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” - w Klubie Juniora i Seniora 
„Manhattan” spotkania dot. zdrowia seniora, 

 Stowarzyszenie CIVITAS - w Klubie „Aktywuj się” spotkania dot. 
zdrowia seniora. 

 
Liczba uczestników – 2900 osób. 

budżet miasta, 
Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych,
granty zewnętrzne, 
środki własne 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

1. W zakresie edukacji zdrowotnej przeprowadzono łącznie 12 zajęć.  
 
Zajęcia prowadzone były dla uczestników przez pielęgniarkę 
Środowiskowego Domu Samopomocy. 
 
Liczba uczestników – 66 osób. 
 
Tematyka zajęć: 

 „Zdrowie rozumiane jako potencjał. Znaczenie profilaktyki 
w ochronie zdrowia”, 

 „Zapalenie płuc  i oskrzeli jako jedno z najczęstrzych schorzeń 
górnych dróg oddechowych”, 

budżet państwa 
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 „Serce jako główny narząd człowieka. Choroby związane 
z nieprawidłowym funkcjonowaniem serca”, 

 „Otyłość i nadwaga jako choroby cywilizacyjne”, 
 „Budowa i funkcje skóry. Najczęściej występujące choroby skóry”, 
 „Zapalenie ucha środkowego oraz funkcja jaką pełni 

w organizmie”, 
 „Hormony – schorzenia wywołane nadczynnością 

i niedoczynnością tarczycy”, 
 „Witaminy i suplementy diety – ich znaczenie dla organizmu”, 
 „Aktywność fizyczna jako czynniki wpływające na utrzymanie 

prawidłowej pracy układu szkieletowo-mięśniowego. Wpływ 
aktywności fizycznej na zdrowie”, 

 „Nauczanie i poznawanie podstawowych zasad pierwszej 
pomocy”, 

 „Grypa, przeziębienie – objawy i profilaktyka. Układ 
odpornościowy”, 

 „Układ pokarmowy – budowa i funkcje. Dolegliwości związane 
z układem pokarmowym, zastosowanie ziół i przypraw”. 

2.W zakresie treningu lekowego praktycznego – indywidualnego odbyło się 
łącznie 1759 zajęć. 
 
Liczba uczestników – 25 osób. 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Otwarte 
Serca”  

W 2018 r. w ramach zajęć prowadzono programy/scenariusze promujące 
zdrowie. 
 
Liczba uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej - 64 osoby dorosłe  
z niepełnosprawnościami (wartość narastająca). 
 
 
 
 
 
Liczba uczestników zajęć klubowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej –  
3 osoby z niepełnosprawnościami . 
 
 
 
Liczba uczestników w ramach projektu pn. Kocioł Matki Natury –  
60 osób – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. 

budżet miasta, 
Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, 
budżet jednostki, 
program 
minigrantów 
ArcellorMittal 
Poland 
 
Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych  
 
minigrant 
ArcellorMittal 
Poland 
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Dzienny Dom 
„Senior-WIGOR” 

Prowadzono profilaktykę i edukację ogólnozdrowotną wieku senioralnego, 
w szczególności: 
 zapobieganie chorobom  układu krążenia i nadciśnieniu tętniczemu 

krwi – regularnie dokonywano pomiarów ciśnienia krwi - 117  osób, 
 zapobieganie cukrzycy – u osób z grupy ryzyka dokonywano pomiarów 

poziomu cukru - 11 osób, 
 podnoszenie  świadomości w zakresie aktywnego udziału we własnym 

procesie farmakoterapii - regularnie prowadzono treningi samokontroli 
zażywania leków - 34 osoby, 

 prowadzono aktywizację psychoruchową  (88 osób, 498 zajęć), 
kinezyterapię - 50 osób. 

budżet jednostki 

1.3 Wspieranie procesu 
leczenia i rehabilitacji 
szerokim poradnictwem  
i wsparciem specjalistów  
w szczególności: 
psychologów, pedagogów, 
terapeutów, dzieci  
i młodzieży                                          
z niepełnosprawnością  
i członków ich rodzin 

Placówki oświatowe Szerokim poradnictwem i wsparciem specjalistów ,w szczególności: 
psychologów, pedagogów, terapeutów objęto:  
 520 niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, 
 2305 podopiecznych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz ich 

rodziców (opiekunów prawnych), 

 787 uczniów szkół i placówek w zakresie porad /spotkań  
z psychologiem i pedagogiem. 

Liczba osób objętych wsparciem – 3612, w tym z niepełnosprawnością. 

budżet miasta 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
- Ośrodek 
Interwencji 
Kryzysowej 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono specjalistycznej  
pomocy w 2018 r.  – 72, w tym: 
 44 osobom wsparcia psychologicznego, 
 30 osobom porad prawnych. 

budżet jednostki 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
– pracownicy 
socjalni 

Praca socjalna na rzecz 92 uczestników (osób niepełnosprawnych  
z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną  
i spektrum autyzmu) Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym 24 
uczestników Filii Środowiskowego Domu Samopomocy. 

budżet jednostki 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

Przeprowadzono łącznie 3102 rozmowy i zajęcia z zakresu treningu 
umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, których celem 
było zwiększenie kompetencji społecznych w zakresie kształtowania 
pozytywnych relacji z otaczającym światem, poprawnego funkcjonowania 
psychospołecznego, umiejętności rozwiązywania problemów, integracji 
społecznej.  
 
W ramach tych zajęć:  
 73 osobom udzielono poradnictwa indywidualnego i rozmów 

terapeutycznych, 
 20 rodzinom udzielono poradnictwa psychologicznego, 
 22 osobom udzielono wsparcia w sytuacjach trudnych, 
 90 osób korzystało z rozmów z asystentem, 
 55 rodzin korzystało z rozmów z asystentem, 
 udzielono pomocy 50 osobom w zakresie załatwiania spraw 

urzędowych oraz poradnictwa socjalnego, 

budżet państwa 
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 udzielono 30 osobom pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń 
zdrowotnych. 

Dąbrowskie 
Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
„Otwarte Serca” 

W 2018 r. kontynuowano projekt pn. „Droga do przyszłości:”  
W projekcie zostały wykorzystane poniższe rodzaje oddziaływań: 
 terapia metodą EEG biofedback – 26 dzieci, 
 terapia metodą Warnkego – 11 dzieci, 
 trening umiejętności społecznych dla dzieci z zespołem Aspergera –  

13 dzieci, 
 terapia metodą Johansena – 12 dzieci, 
 arteterapia -  17 dzieci.  
Projektem zostało objętych 60 dzieci z niepełnosprawnościami. 

budżet miasta,  
środki własne 

Dzienny Dom 
„Senior-WIGOR” 

Wspierano i monitorowano indywidualne sprawy zdrowotne osób 
niepełnosprawnych w sposób umożliwiający kontakty z lekarzami 
specjalistami, tj. wizyty i konsultacje.  
 
Prowadzono aktywizację psychoruchową, kinezyterapię – 50 osób,  517 
zajęć. 
 
Realizowano projekt wsparcia dla osób wykazujących cechy zaburzeń 
otępiennych - 105 osób, 103 zajęcia. 

budżet jednostki 

2. Dążenie do 
wyrównywania szans 
edukacyjnych osób  
z  niepełnosprawnością 
na wszystkich 
poziomach edukacji 
 

2.1 Zakup niezbędnego dla 
działalności edukacyjnej 
wyposażenia 
(doposażenia) zarówno  
w placówkach oświatowych 
oraz w innych placówkach 

Placówki oświatowe Liczba placówek doposażonych – 22.  budżet miasta 

Organizacje 
Pozarządowe, 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Otwarte 
Serca” 

Zakup wyposażenia, m.in.: 
8 stołów konferencyjnych, komplet mis tybetańskich,  3 aparaty 
telefoniczne, laptop, 5 puf do relaksacji i ćwiczeń, projektor, czytnik kodów 
do inwentaryzacji, maszyna do wytłaczania i wycinania, 4 pistolety do kleju, 
gilotyna do papieru, 3 czajniki, pilarka elektryczna, kompresor elektryczny, 
pistolet natryskowy, niszczarka, blender, mikrofon bezprzewodowy,  
5 szejkerów. 

budżet miasta, 
budżet jednostki, 
Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, 
ArcellorMittal 
Poland 

2.2 Realizacja programów 
edukacyjnych  
i wspierających proces 
nauczania i rewalidacji 

Placówki oświatowe W 2018 roku zostały zorganizowane różnorodne zajęcia artystyczne, 
wycieczki edukacyjne i kulturoznawcze oraz gry i zabawy dla dzieci. 
 
Liczba programów – 188. 
Liczba uczestników -  1443. 
Liczba organizacji – 18. 

budżet państwa, 
budżet miasta 

Organizacje 
pozarządowe, 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Otwarte 
Serca” 

W ramach zajęć terapeutycznych Warsztatu Terapii Zajęciowej odbyły się:  
 zajęcia rewalidacyjne podstawowe – 27 osób, 
 zajęcia rewalidacyjne „Metoda Dobrego Startu” – 2 osoby,  
 zajęcia rewalidacyjne „Poznanie przez działanie” – 7 osób,  
 doraźna pomoc pedagogiczna – w zależności od potrzeb, 
 zajęcia socjoterapeutyczne „Komunikacja czyli sztuka porozumiewania 

się”, „Moje emocje”, „asertywność niezbędna w codziennym życiu  
i pracy”, „Radzenie sobie z negatywnymi emocjami i stresem”–   
40 osób. 

budżet miasta, 
Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, 
budżet jednostki 

Dzienny Dom 
„Senior-WIGOR” 

Systematycznie prowadzono działania aktywizujące i usprawniające. 
Realizowano projekt aktywizacji do samodzielności skierowany do 
seniorów z problemami z pamięcią i wykazujących cechy wczesnego  

budżet jednostki 
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i umiarkowanego procesu otępiennego oraz ich rodzin/opiekunów „Jestem 
tutaj - zapomniałem” oraz integracji międzypokoleniowej 
„Międzypokoleniowe porozumienie” realizowany przez moderowanie 
kontaktu osób przynależących do różnych pokoleń, przełamywaniu 
stereotypów i stymulowanie aktywności, nieformalnej edukacji ustawicznej, 
który obejmował: 

 edukację i profilaktykę zdrowotną – 97 osób, 82 zajęcia,  
 edukację informatyczną - 27 osób, 40 zajęć,  
 edukację do rozwijania zainteresowań - 92 osoby, 281 zajęć, 
 aktywizację obywatelską  w ramach projektu „Ja-Obywatel” 

ukierunkowany na angażowanie seniorów w życie publiczne  
i współudział w podejmowaniu decyzji na rzecz swoją i środowiska 
lokalnego. 

Inicjatywa również obejmowała rozwój samorządności poprzez działalność 
Rady Domu oraz organizację wewnętrznego i lokalnego środowiska dla 
działalności grup samopomocy i wsparcia sąsiedzkiego - 116 osób, 19 
zajęć. 

2.3 Zapewnienie osobom  
z niepełnosprawnością  
wsparcia w procesie 
edukacyjnym (np. 
opiekun osoby  
z niepełnosprawnością, 
asystent osoby  
z niepełnosprawnością, 
nauczyciel wspomagający) 

Placówki oświatowe 
 

Liczba osób z niepełnosprawnością korzystających ze wsparcia w procesie 
edukacji – 115. 

budżet państwa, 
budżet miasta 

Organizacje 
pozarządowe 

W 2018 roku osoby niepełnosprawne skorzystały z usług asystenckich lub 
opiekuńczych w ramach Dąbrowskiego Centrum Asystentury, 
prowadzonego przez Fundację „Imago”. 
 
Liczba osób, które skorzystały z usług – 72. 

środki Unii 
Europejskiej, 
środki własne 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Otwarte 
Serca” 

W ramach zajęć terapeutycznych Warsztatu Terapii Zajęciowej 
prowadzona była doraźna pomoc wolontariuszy. W procesie 
terapeutycznym wsparcie oferowało 5 wolontariuszy. 

 

2.4 Zapewnienie uczniom  
o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych pomocy  
i wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego (np. 
indywidualnego nauczania, 
zajęć rewalidacyjno-
kompensacyjnych) 
 

Placówki oświatowe 
 

Liczba uczniów, którzy skorzystali ze wsparcia psychologiczno – 
pedagogicznego – 2334. 

budżet państwa, 
budżet miasta 

Organizacje 
pozarządowe, 
Dąbrowskie 
Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
„Otwarte Serca” 
 

W 2018 r. kontynuowano projekt pn. „Droga do przyszłości:”  
 

W projekcie zostały wykorzystane poniższe rodzaje oddziaływań: 
 terapia metodą EEG biofedback – 26 dzieci, 
 terapia metodą Warnkego – 11 dzieci, 
 trening umiejętności społecznych dla dzieci z zespołem Aspergera – 13 

dzieci, 
 terapia metodą Johansena – 12 dzieci, 
 arteterapia -  17 dzieci.  

 
Projektem zostało objętych 60 dzieci z niepełnosprawnościami. 

budżet miasta,  
budżet jednostki 

2.5 Umożliwienie 
uczestnictwa  
w imprezach sportowo-
rekreacyjno-turystycznych  
o charakterze 

Urząd Miejski -  
Wydział Kultury  
i Sportu 
 

Łączna ilość imprez zorganizowanych dla osób  
z niepełnosprawnością w 2018 r. – 11, w tym: 
 9 o charakterze sportowym,     
 2 o charakterze kulturalnym. 

 
Łączna liczba uczestników – 1695 osób. 

budżet miasta 
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integracyjnym dla osób  
z niepełnosprawnością 

Dzienny Dom 
„Senior-WIGOR 

Zorganizowano dla uczestników Domu – w tym osób niepełnosprawnych:  
 5 wycieczek turystyczno-krajoznawczych - 80 osób,                 
 51 imprez integracyjnych - 127 osób, 
 43 uroczystości, w tym: obchody świąt religijnych, państwowych 

i międzynarodowych, dni otwarte dla rodzin i mieszkańców Dąbrowy 
Górniczej – 129 osób. 

 
Umożliwiono udział w wydarzeniach kulturalnych w mieście m.in. poprzez 
zorganizowanie: 
 7 grupowych wyjść do kina, muzeum, udział w wystawach, pokazach  

- 25 osób, 
 4 wystaw prac rękodzielniczych seniorów. 

budżet jednostki 

Centrum Sportu                  
i Rekreacji 

Zorganizowano 5 imprez, tj.: 
 Mistrzostwa Śląska i Zagłębia w Piłce Nożnej Szkół Specjalnych,  
 Mistrzostwa Śląska i Zagłębia w Siatkówce Plażowej Szkół Specjalnych, 
 Mistrzostwa Śląska i Zagłębia w Dart Szkół Specjalnych, 
 Spartakiada Sportowa, 
 Paraspartakiada Sportowa. 
 
Łączna liczba uczestników – 750 osób. 

budżet miasta 

Organizacje 
pozarządowe 

W 2018 roku zorganizowano 29 imprez sportowo-rekreacyjno-
turystycznych, w tym: 
 Stowarzyszenie SOMA - Dzień Pieczonego Ziemniaka,  
 Stowarzyszenie SOMA - wycieczkę integracyjną, 
 Stowarzyszenie SOMA - spacery nordic walking dla członków 

stowarzyszenia, 
 Stowarzyszenie KROKUS – w Klubie dla osób niepełnosprawnych 

"Jesteśmy wśród Was" zajęcia sportowe, 
 Stowarzyszenie NEURON - wycieczkę integracyjną „Poznaj swój kraj”, 
 Stowarzyszenie NEURON - Paraspartakiadę Śląska i Zagłębia, 
 Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu  i Rehabilitacji 

Niepełnosprawnych „START” - „Międzynarodowy Turniej Goalball”,  
 Polski Związek Niewidomych OKRĘG ŚLĄSKI - wycieczkę 

„Czterodniowy wyjazd w woj. zachodniopomorskie”,  
 Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu  i Rehabilitacji 

Niepełnosprawnych „START” - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla osób 
niepełnosprawnych,  

 UKS Dart - Mistrzostwa Śląska i Zagłębia Dzieci Niepełnosprawnych,  
 UKS Dart - Mistrzostwa Śląska i Zagłębia w Piłce Nożnej Dzieci 

Niepełnosprawnych,  
 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - dwa wydarzenia „Pełnosprawny 

Niepełnosprawny” na ul. 3 Maja, 
 Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” - w Klubie Juniora i Seniora 

„Manhattan” zajęcia sportowe, 
 Stowarzyszenie CIVITAS - w Klubie „Aktywuj się” zajęcia sportowe, 
 Stowarzyszenie CIVITAS - w okresie letnim zajęcia sportowe na 

świeżym powietrzu dla seniorów, 

budżet miasta, 
Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, 
Granty zewnętrzne, 
środki własne 
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 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - wycieczkę „Seniorzy 
poznają uroki Lubelszczyzny”, 

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - w Klubie Feniks 
zajęcia sportowe, 

 Zagłębiowskie Towarzystwo ASTMOODDECH - 4 wycieczki dla 
członków Stowarzyszenia, 

 Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz osób Niepełnosprawnych 
„Otwarte Serca” dla podopiecznych WTZ -  4 wyjazdy rekreacyjno – 
integracyjne w góry: Magurka Wilkowicka – Wilkowice, Skrzyczne- 
Szczyrk, Przystop na Baraniej Górze   
i Węgierska Górka, Zakopane, 

 Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz osób Niepełnosprawnych 
„Otwarte Serca” umożliwiło podopiecznym WTZ udział w 4 
wydarzeniach sportowo - rekreacyjnych organizowanych na terenie 
województwa śląskiego m.in. Półmaraton Dąbrowski, Ogólnopolski 
Marsz Nordic Walking Stadion Ślaski w Chorzowie, Siemianowicki Bieg 
Jesieni, Bieg dla Zdrowia Psychicznego w Rudzie Śląskiej. 

 
Liczba uczestników - 6 400 osób. 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Otwarte 
Serca” 

W ramach prowadzonej terapii uczestnicy Warsztatu brali udział 
w imprezach sportowo-rekreacyjno-turystycznych o charakterze 
integracyjnym dla osób niepełnosprawnych. 
 
Liczba uczestników - 64 osoby narastająco - w ramach zajęć 
prowadzonych w Warsztacie Terapii Zajęciowej. 

budżet miasta, 
budżet jednostki, 
Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
 

W 2018 roku zorganizowano : 
 Klub Książki Mówionej  - cykl spotkań z osobami niewidomymi, 

czytanie książek, dyskusja nt. wybranej, uprzednio przeczytanej książki 
(zajęcia dla podopiecznych Polskiego Związku Niewidomych). 

Liczba spotkań – 8. 
Liczba uczestników - 65 osób. 
 
 Krokus w bibliotece - zajęcia kreatywne literacko- plastyczne dla 

dorosłych osób niepełnosprawnych umysłowo ze Stowarzyszenia 
Krokus. 

Liczba spotkań – 9. 
Liczba uczestników - 79 osób. 
 
 wizytę w bibliotece dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno –

Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie 
Górniczej. Oglądanie kolorowych książek. 

Liczba spotkań – 1. 
Liczba uczestników - 9 osób. 
 
 Spotkanie Świąteczne - Koncert pieśni i piosenek, recytacja poezji  

w wykonaniu Marty Gabryś. Loteria książkowa. Wykonanie bombek  
przez dzieci metodą dequpage pod okiem wolontariuszki Moniki 
Tyszczak. Gry, zabaw, zagadki. Finał konkursu czytelniczego ze 

budżet jednostki 
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znajomości książki „Dzieci z Bullerbyn”  A. Lindgren. Spotkanie dla 
czytelników dorosłych, dzieci i podopiecznych Stowarzyszenia 
KROKUS. 

Liczba spotkań – 1. 
Liczba uczestników - 60 osób. 

2.6 Zapewnianie ciągłości 
kształcenia dzieciom  
i młodzieży  
z niepełnosprawnością  
na wszystkich poziomach 
edukacji 

szkoły i przedszkola Liczba uczniów objętych kształceniem specjalnym – 733. budżet państwa, 
budżet miasta 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Otwarte 
Serca” 

Działalność Warsztatu Terapii zajęciowej odbywa się w ramach 
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością. Warsztat 
pozostaje ogniwem pośrednim pomiędzy ukończoną szkołą, a możliwością 
podjęcia pracy zarobkowej, co pozostaje zadaniem placówki w zakresie 
osób kwalifikujących się do podjęcia w przyszłości zatrudnienia.  
 
Liczba uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej - 64 osoby - narastająco. 
 
Liczba uczestników w ramach zajęć klubowych w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej - 3 osoby. 

budżet miasta, 
budżet jednostki,  
Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
 
 
Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

2.8 Organizacja 
konferencji, seminariów 
oraz akcji promocyjno-
edukacyjnych na tematy 
związane z edukacją  
i kształceniem osób  
z niepełnosprawnością 

Placówki oświatowe 
 
 
 
 
 
 
 
 

W 2018 r. zorganizowano 51 konferencji, seminariów, akcji promocyjno – 
edukacyjnych, w tym: 
 MOTOSERCE  CH Pogoria, 
 MOPT warsztaty artystyczne dla dzieci,   
 przeciwdziałanie uzależnieniom i  patologiom społecznym, pt. „Mam 

alternatywę”,  
 programy profilaktyczne z zakresu narkomanii oraz uzależnień 

społecznych. 
 
Liczba uczestników – 1539 osób, w tym z niepełnosprawnością. 

budżet miasta 

Organizacje 
pozarządowe 

W 2018 roku zorganizowano 6 konferencji, seminariów, akcji promocyjno - 
edukacyjnych: 
 Fundacja "Wygrajmy Razem" - projekt „Miej Obraz Osoby 

Niepełnosprawnej”, 
 Stowarzyszenie SOMA - comiesięczne spotkania dla swoich członków, 
 Zagłębiowskie Towarzystwo ASTMOODDECH - comiesięczne 

spotkania dla swoich członków,  
 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Obchody Dni walki z Cukrzycą  

w dzielnicy Łosień, spotkanie dotyczące nowoczesnych metod  
w prewencji stopy cukrzycowej  oraz konferencję podczas której 
wręczono samorządowcom i władzom województwa Deklaracje 12 
zasad w  walce o dłuższe życie z cukrzycą.  

 
Liczba uczestników - 950 osób. 

budżet miasta, 
Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, 
granty zewnętrzne, 
środki własne 
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3. Dostosowanie 
przestrzeni miejskiej do 
potrzeb osób  
z niepełnosprawnością 
oraz zapewnienie 
możliwości swobodnego 
przemieszczania się,           
w tym likwidacja 
barier architektonicznych 
w obiektach 
użyteczności publicznej   
 

3.1 Utworzenie  
i prowadzenie mieszkań 
chronionych dla osób  
z niepełnosprawnością 

Urząd Miejski – 
Wydział Inwestycji 
Miejskich 
 

W 2018 roku odebrano po przebudowie istniejącego budynku wraz  
z rozbudową o nowy segment budynek przy ul. Łącznej 7 w Dąbrowie 
Górniczej w którym zostały oddane do użytkowania dwa mieszkania dla 
osób z niepełnosprawnością. 
 
W 2018 roku nie zostały utworzone mieszkania chronione dla osób  
z niepełnosprawnością. 

budżet miasta, 
środki Unii 
Europejskiej 

3.2 Zabezpieczenie 
przewozu dzieciom, 
młodzieży oraz osobom  
z niepełnosprawnością  
w ramach likwidacji barier 
transportowych 
 

Urząd Miejski – 
Wydział Oświaty, 
Placówki oświatowe 

Liczba osób (dzieci i młodzieży) objętych dowozem – 212. budżet miasta 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy-filia 
 

Gmina Dąbrowa Górnicza w ramach zadań własnych zapewniała usługi 
transportowe dla wszystkich chętnych uczestników filii Środowiskowego 
Domu Samopomocy. Uczestnicy filii (w tym osoby poruszające się na 
wózkach inwalidzkich) mieli zapewniony transport z miejsca zamieszkania 
na zajęcia oraz po zajęciach z filii do miejsca zamieszkania. 
 
Liczba osób objętych dowozem – 18 osób. 

budżet miasta 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Otwarte 
Serca” 

Placówka zabezpiecza dowóz osób z niepełnosprawnością: 
Stale z przewozu w trzech turach korzysta 19/20 osób. 
 
Ponadto osoby niepełnosprawne korzystały z transportu, także  
w przypadku wycieczek i innych działań o charakterze integracyjnym  
i aktywizującym. 

budżet miasta, 
budżet jednostki, 
Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Dzienny Dom 
„Senior-WIGOR” 

Umożliwiono niepełnosprawnym seniorom korzystanie ze świadczeń 
Dziennego Domu „Senior-WIGOR” poprzez zapewnienie transportu.  
 
Liczba osób, korzystających systematycznie - 49, oraz doraźnie - 88. 

budżet jednostki 

3.3 Dostosowanie miejskiej 
infrastruktury rowerowej  
do potrzeb osób  
z niepełnosprawnością 

Urząd Miejski – 
Wydział Inwestycji 
Miejskich 
 
 
 

Dostosowano miejską infrastrukturę rowerową do potrzeb osób  
z niepełnosprawnością na odcinku 2,3 km. 

budżet państwa, 
budżet miasta, 
środki Unii 
Europejskiej, 
dotacje i granty 
zewnętrzne, 

3.4 Likwidowanie barier 
utrudniających 
przemieszczanie się osób  
z niepełnosprawnością            
w podmiotach działalności 
leczniczej, placówkach 
edukacyjnych, ośrodkach 
wsparcia oraz innych 
obiektach użyteczności 
publicznej 
 
 

Urząd Miejski – 
Wydział Inwestycji 
Miejskich 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba obiektów użyteczności publicznej, w których podjęto działania na 
rzecz architektonicznego i funkcjonalnego dostosowania do potrzeb osób  
z niepełnosprawnością – 2. 

budżet państwa, 
budżet miasta, 
środki Unii 
Europejskiej i inne, 
dotacje i pożyczki, 
m.in.  
z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska  
i Gospodarki 
Wodnej 

Urząd Miejski – 
Wydział Gospodarki 
Komunalnej  
i Mieszkaniowej 

W 2018 roku zrealizowano zadanie „Dostawa i montaż dźwigu 
platformowego” przy ul. Wyszyńskiego 1 w Dąbrowie Górniczej. 
Dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnością budynek przychodni 
zdrowia. 

budżet miasta 
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Dąbrowskie 
Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
„Otwarte Serca” 

W 2018 r. placówka została dostosowana do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami. Przeprowadzono remont trzech łazienek dla ich 
lepszego dostosowania i unowocześnienia likwidując przy tym bariery. 
Łazienki dostosowano głównie w zakresie kąpieli i zwiększenia powierzchni 
w toaletach dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. 

budżet woj. 
śląskiego, 
budżet jednostki 
 

Miejska Biblioteka 
Publiczna 

Likwidowanie barier utrudniających przemieszczanie się osób  
z niepełnosprawnością w budynkach Miejskiej Biblioteki Publicznej: 
 Biblioteka Główna ul. Kościuszki 25 (budynek przekazany MBP umową 

użyczenia przez Gminę) - remont podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku polegający na 
naprawie antypoślizgowej nawierzchni na ½ długości, 

 Filia nr 18 - ul. Legionów Polskich 131 A (Budynek SM Lokator) –  
W ramach remontu wykonanego przez Spółdzielnię Lokator - 
wykonanie podmurówki  z izolacją, wymiana stolarki okiennej  
i drzwiowej, wstawiono szersze drzwi dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych, 

 Filia nr 8 – ul. Ofiar Katynia 93 (budynek przekazany MBP umową 
użyczenia przez Gminę) zakończenie trwającej od roku 2016 inwestycji 
Gminy Dąbowa Górnicza - przebudowa i nadbudowa budynku MBP 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami, parkingami w 
ramach zadania p.n. „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Dąbrowie Górniczej –  
Filia nr 8  wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku  
i zagospodarowaniem terenu” oraz budowa pasażu przeszklonego oraz 
wszelkie niezbędne prace mające na celu poprawę funkcjonalności 
oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektu, dostosowanie obiektu do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, dostosowania go do obecnie 
obowiązujących przepisów budowlanych. Możliwość wejścia do 
budynku pozbawiona barier architektonicznych od ul. Ofiar Katynia 93 
(progi poniżej 5 mm, dwuskrzydłowe drzwi, winda (dźwig), toalety 
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych na każdym 
piętrze). 

budżet jednostki 

Urząd Miejski – 
Wydział 
Komunikacji  
i Drogownictwa, 
Przedsiębiorstwo 
Komunikacji 
Miejskiej Sosnowiec 
Organizacje 
pozarządowe 

W 2018 roku w Dąbrowie Górniczej realizowany był projekt „Dąbrowski 
Bus dla Seniora”, który umożliwiał mieszkańcom Dąbrowy Górniczej 
poruszanie się do urzędów lub lekarzy. W ramach programu został 
zakupiony Busik przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością.  
 
Liczba pasażerów - 816 osób w tym osoby z niepełnosprawnością. 

budżet miasta 

4.  Zapewnienie osobom          
z niepełnosprawnością 
różnorodnych form 
wsparcia 
umożliwiających pełne 

4.1 Świadczenie usług 
asystenckich w celu 
umożliwienia opiekunom 
osób                                   
z niepełnosprawnością 

Organizacje 
pozarządowe, 
Fundacja „Imago” 

W 2018 roku osoby niepełnosprawne skorzystały z usług asystenckich lub 
opiekuńczych w ramach Dąbrowskiego Centrum Asystentury, 
prowadzonego przez Fundację „Imago”. 
 
Liczba osób, które skorzystały z usług – 72. 

Środki Unii 
Europejskiej 
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uczestnictwo w życiu 
społecznym 
 

podjęcia aktywności 
społecznej, zawodowej lub 
edukacyjnej 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Otwarte 
Serca” 
 

Podczas trwania zajęć terapeutycznych dla uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej ich rodzice i opiekunowie osób  
z niepełnosprawnościami mieli możliwość podjęcia aktywności zawodowej, 
społecznej lub edukacyjnej. 

 
Liczba osób objętych wsparciem - stale 60 osób niepełnosprawnych (64 
osoby narastająco w 2018 r.) 

budżet miasta, 
budżet jednostki, 
Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
 

4.2 Realizacja usług 
asystenckich i trenera 
pracy umożliwiających 
uzyskanie lub utrzymanie 
zatrudnienia przez osoby  
z niepełnosprawnością   
(w szczególności  
w  początkowym okresie 
zatrudnienia) 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Otwarte 
Serca” 
 
 
 
 
 

W ramach prowadzonej terapii zajęciowej placówka zatrudnia trenera 
pracy/doradcę zawodowego pomagającego osobom  objętym aktywizacją 
zawodową w placówce w znalezieniu zatrudnienia  m.in. sprofilowanie, 
udział w praktykach aktywizujących społecznie i zawodowo.  Zadaniami  
z zakresu aktywizacji zawodowej objęci są uczestnicy placówki w różnym 
zakresie w zależności od ich stopnia niepełnosprawności. 
 
Liczba osób objętych wsparciem  - 64 osoby narastająco. 
(z naciskiem na aktywność zawodową - 48 osób z 60 uczestników). 

budżet miasta, 
budżet jednostki, 
Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
 

  4.3 Realizacja usług na 
rzecz osób z 
niepełnosprawnością  
przez ośrodki wsparcia 

Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej, 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy, 
Dzienny Dom 
„Senior – WIGOR” 

Ogółem w 2018 r. wsparcie w formie usług świadczonych przez ośrodki 
wsparcia otrzymały 245 osoby, w tym w:  
 Dziennym Domu „Senior – WIGOR” – 153 osoby, 
 Środowiskowym Domu Samopomocy –  92 osoby, w tym 24 uczestników 

Fili Środowiskowego Domu Samopomocy. 

budżet miasta 
 
 
 
 
 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

W 2018 roku ze wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy 
skorzystały 92 osoby (w tym osoby przewlekle psychicznie chore, 
upośledzone umysłowe, wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności 
psychicznych oraz osoby ze spectrum autyzmu i niepełnosprawnościami 
sprzężonymi). 

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczył usługi w ramach 
indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi  
i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu  
lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego 
i funkcjonowania w życiu społecznym. 

budżet państwa, 
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 1. W zakresie treningu funkcjonowania w życiu codziennym odbyły się 
łącznie 1303 zajęcia, w tym: 

 26 osób brało udział w treningu dbałości o wygląd zewnętrzny 
i treningu nauki higieny, 

 6 osób brało udział w treningu gospodarowania własnymi środkami 
finansowymi, 

 9 osób brało udział w zajęciach komputerowych, 
 8 osób brało udział w treningu umiejętności praktycznych. 

 
 Zajęcia w grupach: 
 64 osoby brały udział w treningu dbałości o wygląd zewnętrzny, 
 90 osób brało udział w treningu kulinarnym, 
 65 osób brało udział w treningu umiejętności praktycznych, 
 58 osób brało udział w treningu gospodarowania własnymi środkami 

finansowymi,  
 55 osób brało udział w podsumowaniu aktywności własnej. 

 
2. W zakresie treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania 

problemów odbyło się łącznie 4521 zajęć, w tym: 
 10 osób brało udział w treningu umiejętności społecznych, 
 87 osób brało udział w społeczności, 
 59 osób brało udział w relaksacji, 
 18 osób brało udział w grupie edukacyjno-terapeutycznej, 
 90 osób korzystało z rozmów z asystentem, 
 55 rodzin korzystało z rozmów z asystentem. 
 
 Zajęcia w grupach: 
 68 osób brało udział w społeczności,  
 66 osób brało udział w zajęciach integracyjnych,  
 60 osób brało udział w relaksacji. 

 
3. W zakresie treningu umiejętności spędzania czasu wolnego odbyły się 

łącznie  974 zajęcia, w tym: 
 86 osób brało udział w integracji ze środowiskiem lokalnym, 
 33 osoby brały udział w treningu umiejętności spędzania czasu 

wolnego, 
 16 osób brało udział w przygotowaniach imprez wewnętrznych, 
 67 osób brało udział w zabawach integracyjnych. 
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Z cyklu zajęć poniedziałkowych: 
 66 osób brało udział w spotkaniach z muzyką, 
 66 osób brało udział w klubie filmowo-teatralnym. 
 Zajęcia w grupach: 
 90 osób brało udział w treningu umiejętności spędzania czasu wolnego. 

 
4. W zakresie poradnictwa psychologicznego odbyło się łącznie 1146 

porad. 
5. Udzielono pomocy w 137 sprawach w załatwianiu spraw urzędowych  

i porad socjalnych. 
 

6. Udzielono 103 razy pomocy w dostępie do świadczeń zdrowotnych.  
 

7. W zakresie niezbędnej opieki odbyło się łącznie 2546 zajęć, w tym: 
 25 osób brało udział w treningu lekowym praktycznym – 

indywidualnym, 
 66 osób brało udział w edukacji zdrowotnej, 
 64 osoby brały udział w promocji zdrowia, 
 49 osób brało udział w psychoedukacji, 
 27 osobom udzielono pomocy w podstawowych czynnościach. 

 
8. W zakresie terapii ruchem odbyło się łącznie 607 zajęć, w tym: 
 83 osoby brały udział w gimnastyce ogólnousprawniającej, 
 49 osób brało udział w gimnastyce na przyrządach, 
 6 osób brało udział w aerobicu, 
 48 osób brało udział w turystyce i rekreacji, 
 16 osób brało udział w edukacji przez ruch. 

 
9. W zakresie postępowania przygotowującego do uczestnictwa w WTZ 

lub podjęcia pracy odbyły się łącznie 482 zajęcia, w tym: 
 59 osób brało udział w terapii zajęciowej ogólnej ( zajęcia wspólne), 
 87 osób brało udział w terapii zajęciowej w grupach, 
 4 osoby brały udział w aktywizacji zawodowej. 
 

10. W zakresie arteterapii odbyło się łącznie 129 zajęć, w tym: 
 53 osoby brały udział w choreoterapii, 
 18 osób brało udział w psychorysunku, 
 56 osób brało udział w zajęciach teatralnych, 
 65 osób brało udział w terapii zajęciowej. 

 

Dzienny Dom 
„Senior – WIGOR” 

Świadczono usługi opiekuńcze, udzielono wsparcia oraz objęto 
monitorowaniem spraw bieżących w Dziennym Domu „Senior-WIGOR”  
w roku 2018 – 154 osoby, w tym seniorów 60+ - 138 osób. 

 
Kontynuowano realizację Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na 
lata 2015 – 2020 dofinansowanego z budżetu państwa. 

budżet jednostki 



15 
 

 Dostosowano działania jednostki do potrzeb seniorów,  poszerzono ofertę 
usług i podniesiono ich jakość. 
 
Liczba osób objętych: 
 usługami socjalnymi - 152 osoby, 
 usługami edukacyjnymi - 114 osób, 
 usługami kulturalno - oświatowymi - 107 osób,  
 usługami sportowo- rekreacyjnymi - 83 osoby, 
 aktywizacją społeczną - 109 osób, 
 aktywizacją do samodzielności - 41 osób, 
 aktywizacją ruchową i kinezyterapią - 95 osób, 
 terapią zajęciową - 81 osób. 

 

5. Zapewnienie osobom           
z niepełnosprawnością 
pełnego dostępu do 
rehabilitacji społecznej  
i zawodowej 

5.1 Wsparcie społeczno-
zawodowe dla osób  
z niepełnosprawnością 
poprzez wykorzystanie 
potencjału podmiotów 
reintegracyjnych 
funkcjonujących w mieście,  
w tym: Centrum Integracji 
Społecznej, Klub Integracji 
Społecznej, Warsztat 
Terapii Zajęciowej, 
spółdzielnie socjalne 

Urząd Miejski - 
Wydział Zdrowia, 
Polityki Społecznej                           
i Aktywizacji 
Zawodowej 
 

W 2018 r. udzielono dotacji podmiotowej na działalność Centrum Integracji 
Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Wapiennej 17, prowadzonej 
przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach, na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.  
o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1828). 
 
Liczba uczestników - 2 osoby. 

budżet miasta 

Urząd Miejski – 
Wydział Organizacji 
Pozarządowych  
i Aktywności 
Obywatelskiej, 
organizacje 
pozarządowe 

W 2018 roku wsparcie społeczno-zawodowe dla osób  
z niepełnosprawnością oferowały podmioty reintegracyjne, tj.: 
 Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Chrześcijańskie 

Stowarzyszenie Dobroczynne - 2 osoby, 
 Warsztat Terapii Zajęciowej - 64 osoby. 

budżet miasta, 
środki własne 
 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
- Dział Pomocy 
Środowiskowej – 
pracownicy socjalni 

Pracownicy socjalni w ramach świadczonej pracy socjalnej kierowali osoby 
objęte wsparciem do: 
 Centrum Integracji Społecznej – 2 osoby,  
 Klubu Integracji Społecznej, w tym: 

  Prac Społeczno-Użytecznych – 2 osoby, 
  Programu „INTEGRA III” – 10 osób,  

 Warsztatu Terapii Zajęciowej -1 osoba. 
 

Liczba osób skierowanych – 15 osób niepełnosprawnych. 

budżet miasta, 
budżet jednostki, 
Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, 
środki Unii 
Europejskiej 

Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej-  
Dział Aktywizacji 
Zawodowej                      
i Komunikacji 
Społecznej - Klub 
Integracji 
Społecznej 

W 2018 roku Klub Integracji Społecznej oferował wsparcie psychologów, 
terapeutów, doradców zawodowych, konsultantów. 

Udział w programach pozwala na nabycie umiejętności i kompetencji 
społecznych oraz zawodowych umożliwiających pełniejsze uczestnictwo  
w życiu społecznym. 

Liczba osób objętych wsparciem Klubu Integracji Społecznej – 40. 

budżet jednostki 
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  Dąbrowskie 
Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
„Otwarte Serca” 

W ramach działań placówka oferuje uczestnikom zajęcia  
z zakresu: 
 terapii zajęciowej,  
 rehabilitacji społecznej i zawodowej  z elementami ćwiczeń 

ogólnousprawniających, ze wsparciem psychologa, pedagoga, 
trenera pracy/doradcy zawodowego. 

Ilość miejsc: 60. 
Liczba uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej – 60 osób  
z niepełnosprawnościami (64 osoby narastająco w 2018 r.). 
 
Ilość miejsc w ramach zajęć klubowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej – 
3. 

budżet miasta, 
budżet jednostki, 
Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
 
 
 
 
Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

5.2 Wsparcie dla tworzenia 
nowych miejsc  
w funkcjonujących 
placówkach oferujących 
pomoc osobom  
z niepełnosprawnością  
w połączeniu  
z rozszerzeniem oferty 
wsparcia 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Otwarte 
Serca” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Placówka stale ubogaca program działań i terapii na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
 
 
 
 
 
W grudniu 2018 r. rozpoczęto prowadzenie zajęć klubowych  
w Warsztacie Terapii Zajęciowej dla 3 osób z niepełnosprawnościami. 
 

budżet miasta, 
budżet jednostki, 
Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
 
Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej  
- Dział ds. 
Rehabilitacji 
Społecznej 

W 2018 r. w ramach dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji  
i turystyki osób niepełnosprawnych z udziałem środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisano 10 umów. 
W ramach podpisanych umów podmioty zorganizowały  
przedsięwzięcia dla 420 osób niepełnosprawnych wraz  
z opiekunami. 
 
Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych  
z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
 
W 2018 r. 239 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami skorzystało  
z wyżej wymienionego dofinansowania, w tym:                      
-  154 osób niepełnosprawnych, 
-  85 opiekunów osób niepełnosprawnych. 
 

Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
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 5.4 Realizacja zadań  
z zakresu rehabilitacji 
społecznej w oparciu  
|o środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych      
w zakresie turnusów 
rehabilitacyjnych, zakupu 
sprzętu rehabilitacyjnego, 
zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i środki 
pomocnicze, dofinansowania 
do sportu, kultury rekreacji  
i turystyki osób 
niepełnosprawnych, 
likwidacji barier 
funkcjonalnych  
w związku z indywidualnymi 
potrzebami osób   
z niepełnosprawnością 
 
 
 
 
 
 

 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 
niepełnosprawnym z udziałem środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
 
Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie – 509. 
 
Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych z udziałem środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w miejscu 
zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 
 
Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie – 5. 
 
Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych z udziałem środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - poprzez 
zakup odpowiedniego urządzenia umożliwiającego lub w znacznym 
stopniu ułatwiającego osobie niepełnosprawnej wykonywanie 
podstawowych, codziennych czynności, powodując sprawniejsze działanie 
w społeczeństwie.  

Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie – 22. 

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się      
z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych - umożliwiającego osobie niepełnosprawnej swobodne 
porozumiewanie się z otoczeniem i/lub przekazywanie informacji. 

Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie – 8. 

 

Dąbrowskie 
Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
„Otwarte Serca” 

Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie 3 łazienek na 
poziomie 0 budynku. 
 
Poprawiono funkcjonowanie oraz unowocześniono łazienki pod kątem 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami również ruchowymi. 

budżet. woj. 
śląskiego, 
budżet jednostki 
 

5.5 Realizacja programów 
finansowanych ze środków 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
mających na celu 
wyeliminowanie lub 
zmniejszenie barier 
ograniczających 
uczestnictwo osób  
z niepełnosprawnością  
w życiu społecznym, 
zawodowym i w dostępie do 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
– Dział ds. 
Rehabilitacji 
Społecznej 
 

Realizacja pilotażowego  programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 
 
Obszar A -  Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania  do 
posiadanego samochodu. 
Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie -  2. 
 
Obszar A - Zadanie 2:  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.  
Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie -  2. 
 
Obszar B - Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 
elementów oraz oprogramowania. 
Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie – 13. 

Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
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edukacji, np. „Aktywny 
samorząd”, program 
wyrównywania różnic między 
regionami II, itp. 
 
 
 
 
 

 
Obszar B - Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi 
nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. 
Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie – 2. 
 
Obszar C - Zadanie 2 : pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. 
Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie – 6. 
 
Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez 
zapewnienie opieki dla osoby zależnej. 
Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie – 14. 
 
MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 
Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie – 48. 

5.6 Prowadzenie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej  

Urząd Miejski -  
Wydział Zdrowia, 
Polityki Społecznej  
i Aktywizacji 
Zawodowej, 
Organizacje 
pozarządowe, 
Dąbrowskie 
Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
„Otwarte Serca” 
 

Liczba uczestników  Warsztatu Terapii Zajęciowej -  60 osób  
z niepełnosprawnościami, w tym:  
 35 osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym, 
 25 osób niepełnosprawnych ze stopniem umiarkowanym, 
 średni wiek uczestników: 34 lata, 
 średni okres przebywania w Warsztacie Terapii Zajęciowej:  

5,8 lat. 
(narastająco w 2018 r. – 64 osoby). 
 
Liczba uczestników w ramach zajęć klubowych w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej – 3 osoby z niepełnosprawnościami. 
 
 
Liczba mieszkańców Dąbrowy Górniczej, którzy uczestniczyli w Warsztacie 
Terapii zajęciowej w inny powiecie – 5 osób. 

budżet miasta, 
budżet jednostki,  
Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
 
 
Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
 

6. Tworzenie warunków 
aktywności społecznej 
osób                                     
z niepełnosprawnością 
jako podstawy 
integracji społecznej 

6.1 Utworzenie stanowiska 
Pełnomocnika/ 
Koordynatora ds. Osób 
Niepełnosprawnych 
 
 

Urząd Miejski 
 

Społeczny Koordynator/ Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych działa 
na terenie miasta od 2011 r. W 2018 r. koordynator pełnił dyżury  
w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6a lub w domu  
u  osoby z niepełnosprawnością – po telefonicznym uzgodnieniu. 
 
W 2018 r. odbyło się 27 spotkań osób niepełnosprawnych lub członków ich 
rodzin z koordynatorem. Koordynator przeprowadził 6 wizyt domowych  
i rozmów z rodzinami, udzielił przeszło 111 porad telefonicznych. 

budżet miasta 
 

6.3 Budowanie pozytywnego 
wizerunku osób  
z niepełnosprawnością  
w świadomości 
społeczeństwa,  jako 
aktywnych członków poprzez 
promowanie wszelkich form 
ich aktywności i twórczości 

Urząd Miejski – 
Wydział Zdrowia, 
Polityki Społecznej  
i Aktywizacji 
Zawodowej, 
Pałac Kultury 
Zagłębia  

Współorganizowano VIII Międzynarodowy Przegląd Umiejętności 
Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych 
– PUMA, 25-26.09.2018 r. 
 
Liczba uczestników – 1000 osób, w tym osoby z niepełnosprawnością. 
 
 
 
 

budżet jednostki 



19 
 

szkoły Liczba podjętych inicjatyw promujących twórczość osób  
z niepełnosprawnością – 194. 

budżet państwa, 
budżet miasta 
budżet jednostki, 
środki własne NGO 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
- Dział Pomocy 
Środowiskowej – 
pracownicy socjalni 

W 2018 r. pracownicy socjalni realizowali projekty socjalne: 
 „Aktywni Razem” skierowany do osób starszych i niepełnosprawnych  

z terenu Dąbrowy Górniczej. 
 

Liczba uczestników -15 osób. 
 

 „To ich jest ten kawałek podłogi – rozwój systemu wsparcia 
społecznego osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku 
zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem osób objętych 
pomocą miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie 
Górniczej  - obszar mieszkalnictwo”. 

 
Liczba uczestników - 3 osoby. 

budżet jednostki 
 

Organizacje 
pozarządowe 

W 2018 roku zorganizowano 12 inicjatyw: 
 Fundacja "Wygrajmy Razem" - projekt „Miej Obraz Osoby 

Niepełnosprawnej”, 
 Fundacja "Wygrajmy Razem" – koncert „Wygrajmy Razem Mimo 

Wszystko”, 
 Stowarzyszenie KROKUS –  zajęcia w Klubie dla osób 

niepełnosprawnych "Jesteśmy wśród Was", 
 Stowarzyszenie Wspierania Talentów – zajęcia w Klubie „Wolna 

Przestrzeń”, 
 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – piknik dla osób w wieku 

senioralnym, dwa wydarzenia „Pełnosprawny Niepełnosprawny”  
na ul. 3 Maja, 

 Stowarzyszenie NEURON - Paraspartakiadę Śląska i Zagłębia, 
 Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Otwarte Serca” umożliwiło podopiecznym WTZ udział w 4 
wydarzeniach sportowo rekreacyjnych organizowanych na terenie 
województwa śląskiego m.in. Półmaraton Dąbrowski, 
Ogólnopolski Marsz Nordic Walking Stadion Ślaski w Chorzowie, 
Siemianowicki Bieg Jesieni, Bieg dla Zdrowia Psychicznego w 
Rudzie Śląskiej. 

 
Liczba uczestników – 2150 osób. 

budżet miasta,  
środki własne 
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   Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Otwarte 
Serca” 
 

W 2018 r. zorganizowano i uczestniczono w: 
 12 kiermaszach prac (m.in. targi Ekonomii Społecznej w Katowicach, 

Biblioteka Śląska w Katowicach oraz w Dąbrowie Górnicze: Restauracja 
„Astra”, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Auchan, Akademia WSB, 
Warsztat Terapii Zajęciowej, Żywa ulica 3 Maja, Pałac Kultury Zagłębia),  

 4 wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie 
województwa śląskiego (m.in. Półmaraton Dąbrowski, Ogólnopolski 
Marsz Nordic Walking Stadion Śląski w Chorzowie, Siemianowicki Bieg 
Jesieni, Bieg dla Zdrowia Psychicznego w Rudzie Śląskiej), 

 4 wyjazdach rekreacyjno-integracyjnych w górach: Magurka Wilkowicka 
– Wilkowice, Skrzyczne – Szczyrk, Przystop na Baraniej Górze  
i Węgierska Górka, Zakopane, 

 26 konkursach artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym, w tym: 
malarstwo, grafika komputerowa, poezja oraz wydarzeniach kulturalnych: 
m.in. Muzeum Miejskie w Mysłowicach, Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Jaworznie, Ośrodek Kultury  
w Będzinie, Krakowska Fundacja Sztuki i Osób Niepełnosprawnych, 
Dom Kultury w Częstochowie, Galeria Szyb Wilson w Katowicach, 
Łęczyckie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki, Stowarzyszenie 
Amicus w Lublińca, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w  Katowicach, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jaworznie, Urząd Wojewódzki  
w Katowicach, Ośrodek Rekreacyjny Olza k. Wodzisławia Śląskiego, 
Środowiskowy Dom Samopomocy Salve w Sosnowcu, Miejski Dom 
Kultury w Szopienicach, Stowarzyszenie Na Rzez osób 
Niepełnosprawnych Familia w Kopalni Kultury w Czeladzi, Miejska 
Biblioteka Pedagogiczna w Katowicach, Stowarzyszenie Twórców 
Kultury Zagłębia Dąbrowskiego w Centrum Kultury w Sosnowcu,  

 Eventach i spotkaniach na terenie śląska m.in. Karaoke, koncerty, 
wystawy, wycieczki,  

 projekcie pn. Kocioł Matki Natury (innowacyjny program własny  
z zakresu edukacji/zdrowia) – 60 osób – uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej. 

budżet miasta, 
budżet jednostki, 
Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
minigrant 
AcelorMittal 
Poland 

Dzienny Dom 
„Senior-WIGOR” 

Za pośrednictwem strony internetowej, portali społecznościowych akcji 
promocyjnych oraz materiałów promocyjnych promowano twórczość 
artystyczną i rękodzielniczą – organizowano wystawy prac, wystawiano 
przedstawienia tematyczne, aktywnie uczestniczono w organizowanych  
w mieście imprezach skierowanych do osób niepełnosprawnych: 
organizowano dni otwarte dla mieszkańców, uczestniczono  
w Paraspartakiadzie, angażowano seniorów w życie publiczne, rozwój 
samorządności i działania samopomocowe.  
 
Liczba uczestników – 116 osób. 

budżet jednostki 

Miejska Biblioteka 
Publiczna  

W 2018 roku zostały zorganizowane: 
 Galeria Krokus - Galeria prac podopiecznych Stowarzyszenia Krokus 

wykonanych podczas warsztatów i spotkań w bibliotece. 
Liczba wystaw – 5. 
 

budżet jednostki 
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 Biblioteka u Krokusa - Udział w festynie organizowanym przez 
Stowarzyszenie Krokus. Stoisko plastycznych zajęć kreatywnych. 
 

Liczba spotkań - 1. 
Liczba uczestników – 50 osób. 

Muzeum Miejskie 
„Sztygarka” 

Muzeum Miejskie „Sztygarka” zorganizowało warsztaty teatralne  
z elementami logopedii, pantomimy oraz zajęcia z lalkami teatralnymi dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze stowarzyszenia „Razem do Celu”. 
 
Liczba uczestników – 28 osób. 

budżet jednostki 

Pałac Kultury 
Zagłębia  
Fundacja na Rzecz 
Promowania 
Aktywności Osób 
Niepełnosprawnych 
„Wygrajmy Razem” 

Współorganizowano projekt artystyczny „Wygrajmy razem mimo wszystko”, 
sala teatralna Pałacu Kultury Zagłębia, 03.11.2018 
 
Liczba uczestników – ok. 460 osób, w tym osoby z niepełnosprawnością. 

budżet jednostki 

7. Usprawnianie systemu 
informacji oraz 
zwiększenie dostępu 
do informacji  
w zakresie 
podnoszenia 
świadomości osób              
z niepełnosprawnością 
 

7.1 Opracowanie i bieżąca 
aktualizacja informatora dla 
osób  
z niepełnosprawnością  

Urząd Miejski - 
Wydział Organizacji 
Pozarządowych               
i Aktywności 
Obywatelskiej 

- 1 baza, 
- 23 organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

budżet miasta 

7.4 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu  
 
 
 
 

Organizacje 
pozarządowe 

W 2018 r. podjęto 2 działania: 
 Klub Aktywuj się prowadzony przez Stowarzyszenie CIVITAS - 60 osób, 
 Klub Seniora i Juniora '”anhattan" prowadzony przez Stowarzyszenie 

Razem w Przyszłość – 80 osób. 
 

Liczba uczestników – 140 osób. 

budżet miasta, 
środki własne 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

W ramach zajęć komputerowych, w których wzięło udział 12 osób uczestnicy 
nabywali i doskonalili umiejętności w zakresie: podstaw obsługi komputera, 
pisania, edycji tekstu w programie Microsoft Word. 

budżet państwa 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Otwarte 
Serca” 

 

W 2018 r. w ramach prowadzonej terapii uczestnicy mieli możliwość 
korzystania ze sprzętu teleinformatycznego z dostępem do Internetu: nauka 
rozmowy przez telefon, korzystanie z dostępnych komunikatorów 
internetowych. 
 
Liczba uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej - 60 osób  
z niepełnoprawnością. 
 
Liczba uczestników zajęć klubowych w Warsztacie Terapii zajęciowej – 3. 
osoby 

budżet miasta, 
budżet jednostki, 
Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
 

Dzienny Dom 
„Senior-WIGOR” 

Prowadzono  zajęcia warsztatowe z obsługi komputera  i Internetu.  
 
Dostęp do sprzętu zgodnie z potrzebami mają wszystkie osoby – 27 osób,  
40 zajęć. 
 
 

budżet jednostki 
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PRIORYTET II. Rozwój rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Poprawa poziomu przygotowania zawodowego i możliwości zatrudnienia osób  
z niepełnosprawnością oraz tworzenie nowych i doskonalenie dotychczasowych instrumentów zwiększających możliwości osób z niepełnosprawnością na rynku pracy 
1. Zwiększanie 

aktywności zawodowej 
osób 
z niepełnosprawnością 

1.1 Podejmowanie działań 
umożliwiających osobom 
z niepełnosprawnością 
włączenie się w aktywne 
życie zawodowe poprzez 
obejmowanie ich różnymi 
formami wsparcia, w tym 
usługami i/lub instrumentami 
rynku pracy 
 
 
 
 
 

Powiatowy Urząd 
Pracy 

Liczba osób z niepełnosprawnością objętych aktywizacją zawodową – 195. 
 
Liczba form wsparcia, którymi objęto w ramach aktywizacji zawodowej osoby 
z niepełnosprawnością – 12. 

budżet miasta, 
Fundusz Pracy, 
Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, 
środki Unii 
Europejskiej 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
- Dział Aktywizacji 
Zawodowej                             
i Komunikacji 
Społecznej – 
Klub Integracji 
Społecznej 

W 2018 roku w ramach projektu: „INTEGRA III – program aktywnej integracji 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”. 
organizowane były kursy zawodowe. 
 
Liczba uczestników - 12 osób niepełnosprawnych. 

środki Unii 
Europejskiej 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

W zakresie zajęć z aktywizacji zawodowej, rozpoczęto współpracę  
z Fundacją „Wsparcie, Integracja, Rozwój” w ramach projektu „Czas na 
samodzielność”, w wyniku czego 2 uczestników podjęło pracę zawodową. 
 
Liczba uczestników  – 5 osób. 

budżet państwa 

Organizacje 
pozarządowe, 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Otwarte 
Serca” 
 

W 2018 r. został zrealizowany program aktywizacji zawodowej. 
Liczba uczestników objętych programem aktywizacji zawodowej biorących 
udział w: 

 targach pracy – 3 osoby, 
 praktykach zewnętrznych – 3 osoby, 
 licznych praktykach wewnątrz placówki,  
 szkoleniach  p.n. „Aktywne metody poszukiwania pracy”, „Aktywny 

na rynku pracy”, „Komunikacja bez barier”, „Wiem kim jestem, wiem 
co potrafię”, „Wartości w życiu człowieka”– 5 osób. 

budżet miasta, 
budżet jednostki, 
Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
 

1.2 Realizacja programu 
praktyk lub staży dla osób  
z niepełnosprawnością 
 
 
 
 

Powiatowy Urząd 
Pracy 

Liczba osób z niepełnosprawnością, które skorzystały z programu praktyk  
lub staży – 20. 

Fundusz Pracy, 
środki Unii 
Europejskiej 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Otwarte 
Serca” 
 

Warsztat Terapii Zajęciowej w ramach prowadzonej terapii zajęciowej 
realizował program pracy doradcy zawodowego i trenera pracy, który 
oferował pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego i profilowania 
zawodowego. 

budżet miasta, 
budżet jednostki, 
Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

1.3 Poradnictwo zawodowe 
dla osób  
z niepełnosprawnością 

Powiatowy Urząd 
Pracy 

Liczba osób z niepełnosprawnością, które skorzystały z poradnictwa 
zawodowego – 103. 

budżet miasta, 
Fundusz Pracy 

Placówki oświatowe Liczba osób z niepełnosprawnością, które skorzystały z poradnictwa 
zawodowego – 242. 

budżet państwa, 
budżet miasta 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
- Dział Aktywizacji 

W 2018 roku Klub Integracji Społecznej oferował wsparcie w postaci 
konsultacji prowadzonych przez doradcę zawodowego. 

budżet jednostki 
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Zawodowej                             
i Komunikacji 
Społecznej – 
Klub Integracji 
Społecznej 

Udział w programach pozwala na nabycie umiejętności i kompetencji 
zawodowych umożliwiających pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym. 
 
Liczba osób objętych wsparciem – 19. 

1.4 Wspieranie działań 
sprzyjających rozwojowi 
otwartego rynku pracy 
przyjaznego osobom  
z niepełnosprawnością 
poprzez tworzenie nowych 
miejsc pracy 

Powiatowy Urząd 
Pracy 

Liczba działań/programów na rzecz tworzenia przez pracodawców nowych 
miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością – 3. 
 
Liczba miejsc pracy wyposażonych przez pracodawców, którym Powiatowy 
Urząd Pracy zrefundował koszt ich0 wyposażenia – 3. 

 

Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, 
środki Unii 
Europejskiej 

 


