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Część III. PROGRAM DZIAŁA Ń W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I 
PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
Dział 3. Projekty działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 
PROJEKT 1.  PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE, W TYM INTE RWENCJA 
KRYZYSOWA 
 
1. ZałoŜenie: osoby niepełnosprawne i ich rodziny powinny mieć zapewniony dostęp do 
pełnej  informacji o obowiązujących rozwiązaniach prawnych i wynikających z nich 
uprawnieniach, istniejących moŜliwościach zaspakajania róŜnorodnych potrzeb, 
funkcjonujących systemach wsparcia  i moŜliwościach uzyskania róŜnych form pomocy ze 
strony instytucji jak i organizacji pozarządowych. Osoby niepełnosprawne i ich rodziny 
powinny mieć równieŜ moŜliwość 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 2009 roku, realizatorzy: 
1) kontynuowanie usług z zakresu poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach  (Dział 2, Rozdział 1). 
Realizator: 
 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach we współpracy z  organizacjami 
pozarządowymi, 
 –  Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. 
 
2) dalsze wspieranie przez miasto Katowice usług z zakresu poradnictwa specjalistycznego 
oraz interwencji kryzysowej świadczonych przez organizacje pozarządowe, poprzez zlecanie 
realizacji zadań z tego zakresu. (Dział 2, Rozdział 1). 
Realizator: 
  –  Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach. 
 



3) 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 słuŜby zdrowia, zakłady pracy chronionej, organizacje pozarządowe). 
Realizator – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 
 
4) przygotowywanie materiału informacyjnego dla osób niepełnosprawnych, w tym w 
szczególności informatora – przewodnika turystycznego dla osób niepełnosprawnych, na 
stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oraz Urzędu 
Miasta Katowice w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z udostępnieniem danych z zakresu 
poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych. 
Realizatorzy: 
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, 
- Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, 
- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. 
 
 
5) stworzenie sieci poradnictwa i wsparcia dla osób niepełnosprawnych.  
Realizatorzy:  
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta  
  ds. Osób Niepełnosprawnych, 
- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. 
 
5. Koordynator projektu:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.  
6. Ocena efektywności: 
1) liczba osób, które  w danym okresie skorzystały z poradnictwa specjalistycznego dla 

osób niepełnosprawnych, 
2) liczba jednostek świadczących poradnictwo, 
3) liczba osób niepełnosprawnych, które w danym okresie skorzystały z interwencji 

kryzysowej dla osób niepełnosprawnych, 
4) liczba jednostek świadczących interwencję kryzysową, 
5)  liczba osób, które gościły na danej stronie internetowej.  
 
 
  


