
      Załącznik do uchwały nr XXXVII/776/05 
      Rady Miasta Katowice 
      z dnia 28 lutego 205r. 
 
 
CZĘŚĆ III. PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REHABILITACJI 
SPOŁECZNEJ I PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
 
Dział 3.Projekty działań na rzecz 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. 
Ograniczenie skutków sytuacji kryzysowych wynikających z 
niepełnosprawności. 
 
3. Stan planowany do osiągnięcia.  
Zwiększenie dostępności do informacji z zakresu poradnictwa specjalistycznego 
dla osób niepełnosprawnych.  
 
4. Zadania do realizacji w 2005 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 
2) Dalsze wspieranie przez miasto Katowice w formie dotacji usług z zakresu 
poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej świadczonych przez 
organizacje pozarządowe. (Dział 2, Rozdział 1) 
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Realizator – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Wydział 
Zdrowia Urzędu Miasta Katowice we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi 
3) Okresowe powtarzanie akcji informacyjnych poprzez  rozwieszenie plakatów, 
udostępnianie ulotek informacyjnych na temat działalności podmiotów 
prowadzących poradnictwo i interwencję kryzysową w miejscach stosunkowo 
często odwiedzanych przez osoby niepełnosprawne (Urząd Miasta, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki służby zdrowia, zakłady pracy 
chronionej, organizacje pozarządowe) 
Realizator – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 
4) Udostępnianie wszystkich danych z zakresu poradnictwa specjalistycznego 
dla osób niepełnosprawnych w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Katowice. 
Realizator – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 
 
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. 
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PROJEKT 2.  WCZESNA INTERWENCJA (DZIECI W WIEKU 0-7) 
 
1. Założenie: każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do wczesnej 
diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, do wszechstronnej rehabilitacji 
mającej na celu adaptację społeczną. 
 
2. Cel: Ograniczenie skutków niepełnosprawności wśród dzieci do lat 7 poprzez 
stworzenie możliwości uzyskania jak najwcześniejszej, kompleksowej i 
wielospecjalistycznej diagnozy w ośrodkach do tego przygotowanych, objęcie 
dzieci specjalistycznymi programami terapeutycznymi oraz przygotowanie 
rodziców lub opiekunów do udziału w rehabilitacji swoich dzieci. 
 
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 7 lat, 
wymagających takiej pomocy, usługami z zakresu wczesnej interwencji. 
 
4. Zadania do realizacji w 2005 roku, realizatorzy : 
1) Okresowe powtarzanie akcji informacyjnych polegających na przygotowaniu 
i rozprowadzaniu po wszystkich oddziałach położniczych i neonatologicznych 
oraz poradniach dla dzieci ulotek informacyjnych zawierających podstawowe 
informacje z zakresu wczesnej interwencji, adresy ośrodków lub punktów 
wczesnej interwencji, Specjalistycznych Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznych, wykazy stowarzyszeń działających na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych i ich rodzin. 
2) Udzielanie rodzinie wsparcia emocjonalnego, informacyjnego w pierwszym 
najtrudniejszym okresie przez pracowników placówek służby zdrowia, 
biorących udział w programie. 
Realizatorzy:  ośrodki rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych, oddziały 
położnicze szpitali, poradnie zdrowia. 
 
5. Koordynator projektu: Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Katowice. 
 
6. Ocena efektywności: 
1) liczba ośrodków świadczących pomoc z zakresu wczesnej interwencji, 
2) liczba placówek służby zdrowia biorących udział w programie, 
3) liczba dzieci do 1 roku życia zgłoszonych do punktów wczesnej interwencji, 
4) liczba dzieci w wieku 0-7 lat objętych rehabilitacją w ośrodkach. 
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PROJEKT 3.  EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
 
1. Założenie: każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do nauki w szkołach 
wspólnie ze swymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa 
specjalnego lub edukacji indywidualnej. 
 
2. Cel: stworzenie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej 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. 
Zwiększenie liczby oddziałów integracyjnych. 
Umożliwienie dzieciom z niepełnosprawnością ruchową łatwiejszego dostępu 
do edukacji. 
Zwiększenie liczby nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy z 
dzieckiem niepełnosprawnym. 
 
4. Zadania do realizacji w 2005 roku, realizatorzy:  
 
1) Utworzenie drugiego oddziału integracyjnego w Miejskim Przedszkolu Nr 41 

z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, ul. Koraszewskiego 6, 
 
Realizator: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice.  
 
2) Utworzenie drugiego oddziału integracyjnego w Miejskim Przedszkolu Nr 91 

z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, ul. Adama 33, 
 
Realizator: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice.  
 
3) utworzenie oddziałów integracyjnych w Gimnazjum Nr 10 przy ul. 
Słowiańskiej 1, 
Realizator: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice.  
 
4) Usunięcie barier architektonicznych w  Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1,  

ul. Bocheńskiego 149. 
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 
 
5) Usunięcie barier architektonicznych  w Gimnazjum Nr 22, ul. Hetmańska 8, 
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 
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6) Usunięcie barier architektonicznych  w Gimnazjum  Nr 10,  ul. Słowiańska 1, 
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 
 
7) Usunięcie barier architektonicznych w Gimnazjum Nr 23, przy ul. Medyków 

27, 
Realizator: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice. 
 
8) Dofinansowanie opłat za kształcenie dla nauczycieli uzyskujących 

dodatkowe kwalifikacje do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym . 
 
Realizator: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice.  
 
9) Zapewnienie realizacji indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla uczniów 

niepełnosprawnych posiadających orzeczenia poradni psychologiczno – 
pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych do kształcenia specjalnego 
realizowanego w szkołach ogólnodostępnych. 

 
Realizator: Szkoły ogólnodostępne i Wydział Edukacji Urzędu Miasta 
Katowice.  
 
 
5. Koordynator projektu: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice. 
 
6. Ocena efektywności: 
1) liczba nowoutworzonych oddziałów integracyjnych, 
2) liczba dzieci niepełnosprawnych uczących się w systemie ogólnodostępnym 
lub integracyjnym, 
3) liczba szkół pozbawionych barier architektonicznych, 
4) liczba nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy z dzieckiem 
niepełnosprawnym. 
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PROJEKT 4. REHABILITACJA SPOŁECZNA I LECZNICZA 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 ze 
schorzeniami narządu ruchu, dla osób niewidomych  oraz dla osób głuchych i 
głuchoniemych. 
Doprowadzenie do sytuacji aby w każdej jednostce organizacyjnej miasta, 
świadczącej usługi na rzecz ludności, co najmniej jeden pracownik znał język 
migowy. 
 
4. Zadania do realizacji w 2005 roku, realizatorzy: 
1) Kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, 
innymi podmiotami prowadzącymi warsztaty terapii zajęciowej ( w tym WTZ 
utworzony w 2004 we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspomagania 
Twórczości i Rozwoju  Osób Niepełnosprawnych UNIKAT) oraz środowiskowe 
domy samopomocy w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych 
usług. (Dział 2, Rozdział 4). Dofinansowanie przez miasto Katowice kosztów 
działalności warsztatów terapii zajęciowej. 
Realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach we 
współpracy z podmiotami prowadzącymi poszczególne placówki. 
2) Kontynuowanie wspierania, w formie dotacji, przez miasto Katowice usług z 
zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej świadczonych na rzecz 
osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe 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 
Zdrowia Urzędu Miasta Katowice  we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i fundacjami. 
3) Zwiększenie dostępności do kompleksowej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej,  
socjalnej i duchowej osobom chorym terminalnie w ramach domowej opieki 
hospicyjnej ( wykraczających poza kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia) 
Realizator: Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Katowice. 
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4) przeprowadzenie wśród pracowników jednostek organizacyjnych miasta, 
świadczących usługi na rzecz ludności, kursu języka migowego w celu 
zapewnienia właściwej obsługi osób niesłyszących, słabosłyszących i 
głuchoniemych. 

Realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach we 
współpracy z jednostkami organizacyjnymi miasta oraz z Polskim Związkiem 
Głuchych. 
 
5. Koordynator projektu: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach w zakresie rehabilitacji 
społecznej, Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Katowice w zakresie rehabilitacji 
leczniczej. 
6. Ocena efektywności: 
1) liczba osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami 
psychicznymi, schorzeniami narządu ruchu, głuchych i głuchoniemych 
korzystających z pomocy specjalistycznych placówek prowadzonych przez 
organizacje pozarządowe lub fundacje. 
2) liczba pracowników jednostek organizacyjnych miasta, którzy posługują się 
językiem migowym,  
3) liczba osób korzystających z hospicyjnej opieki domowej. 
 
 
 
 
 
 
- 
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PROJEKT 5. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 
PROCESIE REHABILITACJI W FORMIE DOFINANSOWANIA ZE 
ŚRODKÓW PFRON 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. 
Zwiększenie zainteresowania różnych podmiotów możliwością uzyskania 
dofinansowania do organizowanych imprez sportowych, kulturalnych, 
rekreacyjnych, turystycznych dla osób niepełnosprawnych. Zwiększenie 
zainteresowania niepełnosprawnych mieszkańców Katowic możliwością 
uzyskania dofinansowania na różne cele w ramach programów celowych 
PFRON. 
Dotarcie z informacjami na temat możliwości uzyskania dofinansowania ze 
środków PFRON do środowisk osób niepełnosprawnych, które z takiej pomocy 
dotąd nie korzystały. 
 
4. Zadania do realizacji w 2005 roku, realizatorzy: 
1) Sukcesywne powtarzanie akcji informacyjnych w mediach, wśród organizacji 
pozarządowych, w środowiskach przez pracowników socjalnych, na temat 
warunków i możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON w 
ramach powyższych zadań lub aktualnie realizowanych programów. Pomoc 
osobom niepełnosprawnym przy sporządzaniu wniosków i zgromadzeniu 
odpowiedniej dokumentacji. 
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 
2) Kontynuowanie udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze 
środków PFRON do różnych świadczeń, w ramach zadań wynikających z 
ustawy o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (Dział 2, Rozdział 5). 
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 
5. Koordynator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.  
 
6. Ocena efektywności: 
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1) liczba osób, którym przyznano dofinansowanie ze środków PFRON, 
2) liczba osób niepełnosprawnych, które po raz pierwszy skorzystały z 
dofinansowania ze środków PFRON, 
3) liczba niepełnosprawnych mieszkańców Katowic, którzy uzyskali pomoc w 
ramach realizowanych programów celowych PFRON. 
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PROJEKT 6. 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. 
 
4. Zadania do realizacji w 2005 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. 

Realizator: Wydział Budynków i Lokali Urzędu Miasta Katowice, 
 
2) Nawiązanie kontaktów z osobami niepełnosprawnymi z poważnymi 

dysfunkcjami narządu ruchu na podstawie informacji przekazanych przez 
administratorów budynków. 
Przyznawanie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i 
technicznych ze środków PFRON. 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.  

 
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  we współpracy z 
administratorami lokali. 
 
3) Oddanie do użytku 2 lokali mieszkalnych przystosowanych do potrzeb osób  
niepełnosprawnych  w budynku przy ul. Techników 13. 
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Realizator: Wydział Budynków i Lokali Urzędu Miasta Katowice, Komunalny 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. 
 
5. Koordynator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Katowicach.  
 
6. Ocena efektywności: 
1) liczba osób niepełnosprawnych  wymagających dostosowania mieszkań do 
potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, w tym liczba osób na 
wózkach inwalidzkich, 
2) liczba dokonanych zamian dotychczas zajmowanych mieszkań na mieszkania 
pozbawione barier architektonicznych lub mieszkania o mniejszym stopniu 
niedogodności,  w tym liczba osób na wózkach inwalidzkich, 
3) liczba osób, które otrzymały dofinansowanie do likwidacji barier 

architektonicznych, w tym liczba osób na wózkach inwalidzkich, 
4) liczba oddanych do użytku nowych lokali mieszkalnych przystosowanych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11 
 
 



PROJEKT 7. DOSTOSOWANIE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU 
ZBIOROWEGO DO POTRZEB OSÓB NIEOPEŁNOSPRAWNYCH 
 
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. 
 
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: 

a) stosowanie na przejściach dla pieszych sygnalizacji dźwiękowej 
łącznie ze świetlną, 

b) dostosowanie czasu trwania zielonego światła na przejściu dla 
pieszych do prędkości poruszania się m.in. osób 
niepełnosprawnych, 

c) budowa wysepek dzielących jezdnie, znajdujących się na 
przejściach dla pieszych, dostosowanych powierzchnią do wózków 
inwalidzkich, 

d) umieszczanie znaków drogowych w miarę możliwości poza pasami 
ruchu pieszego, 

2) likwidację barier urbanistycznych w ciągach komunikacyjnych miasta: 
a) stosowanie obniżonych krawężników, powierzchni w kontrastowym 

kolorze i fakturze łatwo wyczuwalnej butem lub laską osoby 
posługującej się nią, w celu sygnalizacji każdej zmiany warunków 
ruchu, 

b) instalacja poręczy i podtrzymań oraz odpowiednich pochyleń w 
przejściach podziemnych, 

c) równomierne oświetlanie ciągów pieszych i przejść przez jezdnię, 
d) odpowiedni dobór rodzajów nawierzchni i szerokości ciągów 

pieszych, 
e) odpowiednie wygradzanie i zadaszanie miejsc oczekiwania 

podróżnych na przystankach komunikacji  publicznej oraz doboru 
odpowiedniej wysokości peronów, 

f) zwiększenie liczby bezpłatnych stanowisk postojowych dla 
pojazdów osób niepełnosprawnych, z których można korzystać na 
podstawie posiadanej karty parkingowej, 
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g) zwiększenie liczby pojazdów komunikacji zbiorowej 
przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. 

 
4. Zadania do realizacji w 2005 roku, realizatorzy: 
1) Kontynuowanie obligatoryjnych działań mających na celu likwidację barier 
urbanistycznych w ciągach komunikacyjnych miasta. (Dział 2, Rozdział 7)- 
przebudowa istniejących przejść dla pieszych na przejścia integracyjne na 35 
ulicach, 
Realizator: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach. 
2) Przystąpienie miasta Katowice do „Programu wyrównywania różnic między 
regionami” w obszarze D – likwidacji barier transportowych. 
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi, fundacjami zajmującymi się rehabilitacją 
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. 
3) przygotowanie przez KZK GOP we współpracy z PKM Katowice, PKM  
Sosnowiec i PKM Gliwice projektu Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego dotyczącego modernizacji taboru ( zakupu autobusów 
przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych) oraz unowocześnienia 
systemu informacji pasażerskiej – między innymi wprowadzenie informacji 
wizualnej i fonicznej odpowiadającej potrzebom osób niepełnosprawnych. 
Współrealizator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice. 
4) Zakup przez PKM Katowice 7 autobusów niskopodłogowych  
przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonych w 
urządzenia głośnomówiące. 
Realizator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice 
 
5. Koordynator projektu: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Katowice, w zakresie transportu specjalnego – Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Katowicach. 
 
6. Ocena efektywności: 
1) liczba wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, 
2) liczba linii autobusowych i tramwajowych przystosowanych do przewozu 
osób niepełnosprawnych, 
3) liczba pojazdów specjalnych do przewozu osób niepełnosprawnych, 
użytkowanych przez specjalistyczne placówki, organizacje pozarządowe, firmy 
taksówkowe, 
4) liczba przejść dla pieszych posiadających oprócz sygnalizacji świetlnej 
zainstalowane sygnalizatory akustyczne, 
5) liczba obiektów komunikacyjnych, na których wykonano w danym okresie  
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, rodzaj udogodnień. 
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4) liczba zawartych umów dotyczących zakupu środków transportu w ramach 
„Programu wyrównywania różnic między regionami”; liczba osób 
niepełnosprawnych korzystających w danym roku z przewozów 
nowozakupionymi środkami transportu, 

5) liczba nowozakupionych autobusów przystosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
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PROJEKT 8. 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. 
Likwidacja barier architektonicznych w budynkach Urzędu Miasta Katowice, w 
których sprawy załatwiają mieszkańcy Katowic. Sukcesywne likwidowanie 
barier architektonicznych w budynkach zajmowanych przez jednostki 
organizacyjne miasta, świadczące usługi na rzecz ludności: w zakładach opieki 
zdrowotnej, placówkach edukacyjnych, jednostkach pomocy społecznej, 
miejskich instytucjach kultury, obiektach sportowych, administracjach 
budynków mieszkalnych.  
Popieranie działań innych urzędów, instytucji, organizacji pozarządowych 
wykonujących zadania publiczne w rozumieniu art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających 
na celu  likwidację barier architektonicznych i urbanistycznych m.in. poprzez 
wspólne aplikowanie wniosków, projektów mających na celu pozyskanie 
dodatkowych środków na te działania. 
 
4. Zadania do realizacji w 2005 roku, realizatorzy: 
 
1) Zakup i zainstalowanie w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 

sprzętu i oprogramowania do sporządzania dokumentacji w języku Braila. 
Realizator: Wydział Obsługi Urzędu Miasta Katowice. 
 
2) Modernizacja łazienek i toalet w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Urazowej, 

Neurologii i Interny SP. ZOZ Szpitala Miejskiego Murcki przy ul. 
Sokołowskiego 2  w Katowicach do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

Realizator: Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Katowice i SP. ZOZ Szpitala 
Miejskiego Murcki przy ul. Sokołowskiego 2  w Katowicach. 
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3) Przystosowanie sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku 
A, montaż uchwytów w pozostałych sanitariatach w SP. ZOZ Szpitala 
Geriatrycznego przy ul. Morawa 31 w Katowicach do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, 

Realizator: Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Katowice i SP. ZOZ Szpitala 
Geriatrycznego przy ul. Morawa 31 w Katowicach, 
 
4) Przebudowa sanitariatów i wykonanie toalet dla niepełnosprawnych  na I i 

III piętrze, montaż uchwytów w innych sanitariatach SP. ZOZ Szpital im. 
Ludwika Rydygiera przy ul. Markiefki 84 w Katowicach, 

Realizator: Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Katowice i SP. ZOZ Szpital im. 
Ludwika Rydygiera przy ul. Markiefki 84 w Katowicach, 
 
5) Dostosowanie budynku SP. ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przy ul. 

Szopienickiej 10 w Katowicach do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
Realizator: Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Katowice i SP. ZOZ Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przy ul. Szopienickiej 10 w Katowicach. 
 
 
5. Koordynator projektu: Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób 
Niepełnosprawnych. 
 
6. Ocena efektywności: 
1) liczba budynków użyteczności publicznej, w których mieszczą się jednostki    

organizacyjne miasta, pozbawionych barier architektonicznych, 
2) liczba wniosków, projektów z udziałem miasta Katowice w sprawie 

likwidacji barier architektonicznych w jednostkach wykonujących zadania 
publiczne, 

3) liczba budynków, w których mieszczą się placówki służby zdrowia, w 
     których w danym okresie usunięto bariery architektoniczne. 
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PROJEKT 9. UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 
ŻYCIU  KULTURALNYM, ARTYSTYCZNYM, SPORTOWYM ORAZ 
REKREACJI I TURYSTYCE  
 
1. Założenie: osoba niepełnosprawna ma prawo do uczestnictwa w życiu 
kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce, odpowiednio 
do swych zainteresowań i potrzeb. 
 
2. Cel: ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stworzenie 
odpowiednich warunków do uczestnictwa w sporcie, kulturze, rekreacji i 
turystyce osobom niepełnosprawnym. Przeciwdziałanie izolacji społecznej osób 
niepełnosprawnych. 
 
3. Stan planowany do osiągnięcia. 
Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach kulturalnych, 
artystycznych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. Promowanie i 
prezentacje, na większą niż obecnie skalę, twórczości artystycznej i kulturalnej 
osób niepełnosprawnych. Systematyczna likwidacja barier architektonicznych w 
obiektach zajmowanych przez miejskie instytucje kultury oraz przystosowanie 
miejskich obiektów sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 
4. Zadania do realizacji w 2005 roku, realizatorzy: 
 
1) Organizowanie imprez kulturalnych, przystosowanych do potrzeb osób  
niepełnosprawnych lub kierowanych do osób niepełnosprawnych : koncertów, 
recitali, spektakli słowno- muzycznych, organizowanych przez „Estradę 
Śląską”, Miejskie Domy Kultury, Instytucję Promocji i Upowszechniania 
Muzyki „Silesia” ,Śląski Teatr  Lalki i Aktora „Ateneum”, Górnośląskie 
Centrum Kultury, Galerię Sztuki Współczesnej BiuraWystaw Artystycznych, 
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”, Muzeum Historii 
Katowic oraz Miejską Bibliotekę Publiczną.  
Realizator: miejskie instytucje kultury 
 
2) Zorganizowanie przez miejskie instytucje kultury imprez promujących 

twórczość artystyczną osób niepełnosprawnych, w tym m.in. 
- „Malarstwo piórkiem na wodzie i poezja metafizyczna”- wystawa twórczości 

Tadeusza Jackowicza- Korczyńskiego ( Miejski Dom Kultury „Południe”), 
- wystawa prac plastycznych dzieci z klas integracyjnych z gimnazjum ZSO nr 

22 w Katowicach ( Miejski Dom Kultury „Południe”), 
- III Festiwal „Twórczości bez barier”- prezentacje plastyczne, teatralne i 

muzyczne (Miejski Dom Kultury „Szopienice”), 
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- Wystawa prac plastycznych uczniów ZSS nr 7 z Katowic- Janowa ( Miejski 
Dom Kultury „Szopienice”), 

- III Prezentacja Twórczości Religijnej Szkół Specjalnych ( Miejski Dom 
Kultury „Szopienice”), 

- Wystawa prac plastycznych uczestników warsztatów terapii zajęciowej w 
Galerii ANTRAKT MDK ( Miejski Dom Kultury „Szopienice”), 

- Konkurs malarstwa na szkle i szopek przestrzennych „Szopka 
Bożonarodzeniowa” ( Miejski Dom Kultury „Szopienice”), 

- III edycja konkursu plastycznego dla dzieci niepełnosprawnych 
pozostających pod opieką śląskich ośrodków rehab.- edukacyjnych „Podróż 
moich marzeń” ( Miejski Dom Kultury „Zawodzie”), 

- IV edycja konkursu plastycznego dla dzieci przedszkolnych (w tym również 
niepełnosprawnych)”Zwierzęcy obyczaj ciekawy jest nadzwyczaj”- 
organizowany w ramach Światowego Tygodnia Zwierząt ( Miejski Dom 
Kultury „Zawodzie”), 

- V edycja Międzyszkolnego Przeglądu „Jasełkowy korowód” dla dzieci szkół 
specjalnych ( Miejski Dom Kultury „Zawodzie”), 

- organizacja wystawy  Stanisława Dróżdża niepełnosprawnego twórcy i 
artysty (Górnośląskie Centrum Kultury), 

- wystawa prac plastycznych Barbary Kościelny – Bełdowicz. (Miejska 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 30), 

- Konkurs na najlepsze wykonanie piosenek o miłości (kategoria indywidualna 
i zbiorowa) dla uczniów ze Szkoły Specjalnej nr 11 – chór i zespół taneczny 
oraz młodzież  z  Warsztatów Terapii Zajęciowej (Miejska Biblioteka 
Publiczna, Filia nr 32), 

- Promocja sztuki artystów niepełnosprawnych zrzeszonych w Stowarzyszeniu 
Rewalidacyjnym ATLAS: spotkanie autorskie z poetą Marcinem Bedlickim, 
wystawa prac plastycznych Marii Błaczyńskiej  (Miejska Biblioteka 
Publiczna Filia nr 14), 

- występ zespołu muzycznego WTZ „Promyk” dla szkół gimnazjalnych i 
średnich ( Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 32), 

- konkurs plastyczny „ Nie tylko brzydkie kaczątko” dla dzieci ze szkół i 
ośrodków specjalnych ( Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 14), 

- wystawa prac ceramicznych i rysunku autorstwa   uczniów Młodzieżowych 
Warsztatów Ceramicznych przy Szkole Zawodowej Specjalnej nr 7 ( Miejska 
Biblioteka Publiczna Filia nr 11), 

- wystawa prac dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- 
Wychowawczego im. Trzcińskiej- Fajfrowskiej ( Miejska Biblioteka 
Publiczna Filia nr 3), 

- Międzynarodowy Dzień Niesłyszących - pantomima w wykonaniu 
młodzieży niesłyszącej (Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 11), 
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- „Teatr lekarstwem duszy” – promocja twórczości osób starszych, 
podopiecznych Katowickiego Stowarzyszenia OPOKA (Miejska Biblioteka 
Publiczna Filia nr 32), 

- „Świat  wyobraźni”- promocja osób niepełnosprawnych intelektualnie 
(Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 16), 

Realizatorzy: miejskie instytucje kultury 
 
3) Wspieranie organizacji, stowarzyszeń działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych i dofinansowanie ich działalności w zakresie kultury, 
sportu, turystyki i rekreacji, w tym m.in. dofinansowanie następujących 
imprez:  

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

Biegu Ulicznego im. Korfantego,  
Biegu Ulicznego Polonia,  
Zawodów Szachowych o puchar Prezydenta Miasta,  
Mistrzostw Polski w jednej z dyscyplin sportowych osób niepełnosprawnych, 
Integracyjnego Turnieju w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. 

 
Realizator: Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Katowice 
 
4) Wspieranie organizacji pozarządowych i innych podmiotów organizujących 
imprezy sportowe, kulturalne, turystyczne, rekreacyjne dla osób 
niepełnosprawnych poprzez przyznanie dofinansowania ze środków PFRON- 
wg złożonych wniosków. 
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 
 
5. Koordynator projektu: Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Katowice, w 
zakresie dofinansowania imprez ze środków PFRON – Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Katowicach. 
 
6. Ocena efektywności: 
1) liczba imprez kulturalnych organizowanych przez miejskie instytucje kultury  
dla osób niepełnosprawnych, 
2) liczba imprez kulturalnych dla osób niepełnosprawnych dofinansowanych 
przez Miasto Katowice, liczba osób niepełnosprawnych biorących udział w 
powyższych imprezach, 
3) liczba imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych dla osób 
niepełnosprawnych dofinansowywanych przez Miasto Katowice, liczba osób 
niepełnosprawnych biorących udział w powyższych imprezach, 
4) liczba imprez kulturalnych dofinansowanych ze środków PFRON, liczba 
osób niepełnosprawnych biorących udział w tych imprezach, 
5) liczba imprez sportowych dofinansowanych ze środków PFRON, liczba osób 
niepełnosprawnych  biorących udział w tych imprezach. 
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PROJEKT 10. ZAPEWNIENIE OPIEKI OSOBOM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM 
 
1. Założenie: osoba niepełnosprawna niezdolna do samodzielnego 
funkcjonowania, wymagającą 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. 
Rozszerzenie sieci Dziennych Domów Pomocy Społecznej poprzez utworzenie 
nowych placówek w dzielnicach nie posiadających tego rodzaju ośrodka 
wsparcia. Stworzenie sieci mieszkań chronionych. Utworzenie rodzinnego domu 
pomocy. Zwiększenie liczby Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych i 
Pielęgnacyjno - Opiekuńczych. Włączenie do pomocy osobom 
niepełnosprawnym większej niż dotychczas liczby wolontariuszy. 
 
4. Zadania do realizacji w 2005 roku, realizatorzy:  
1) Kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami świadczącymi usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, prowadzącymi dzienne domy pomocy społecznej, mieszkanie 
chronione 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. 

2) Dalsze wspieranie przez Miasto Katowice, w formie dotacji, pracy socjalnej 
na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych wymagających opieki, 
wykonywanej przez organizacje pozarządowe (Dział 2, Rozdział 10). 
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  

3) Przystosowanie lokali na potrzeby nowych mieszkań chronionych dla osób 
starszych i niepełnosprawnych (przy ul. Łętowskiego i Świdnickiej) - 2 
lokale dla 12 osób. 
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  

4) Rozszerzenie programu "Wolontariat" poprzez nagłaśnianie programu w 
mediach, aktywizację środowiska lokalnego w celu włączenia większej 
liczby wolontariuszy do pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym. 
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 

5. Koordynator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 
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6. Ocena efektywności: 

1) liczba nowoutworzonych miejsc w mieszkaniach chronionych, 

2) liczba osób niepełnosprawnych objętych usługami opiekuńczymi i 
specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, 

3) liczba osób niepełnosprawnych korzystających z Dziennych Domów Pomocy 
Społecznej, 

4) liczba osób niepełnosprawnych, przebywających w placówkach 
stacjonarnych, 

5) liczba wolontariuszy wspomagających osoby niepełnosprawne wymagające 
opieki. 
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CZĘŚĆ IV. PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REHABILITACJI 
ZAWODOWEJ I PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
Dział 3. Projekty działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 
PROJEKT 1.  POŚREDNICTWO PRACY  
Jedną z podstawowych form pomocy kierowaną do osób niepełnosprawnych jest 
pośrednictwo pracy.  
 
1. Założenie: usługi z zakresu pośrednictwa pracy są dostępne i bezpłatne dla 
wszystkich osób niepełnosprawnych oraz dla pracodawców tworzących nowe 
miejsca pracy.  
 
2. Cele:  
1)  zaktywizowanie zawodowe osób niepełnosprawnych, 
2) pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia przez osoby 
niepełnosprawne, 
3) tworzenie miejsc pracy, 
4) udzielanie pomocy pracodawcom w uzyskaniu odpowiednich kandydatów do 
pracy.  
 
3. Stan planowany do osiągnięcia: podjęcie pracy przez jak największą liczbę 
osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. 
 
4. Zadania do realizacji w 2005 r., realizatorzy: 
Podejmowane zadania związane z pośrednictwem pracy polegają na: 
a) 

b) 

c) 

pozyskiwaniu ofert pracy stałej i subsydiowanej dla osób 
niepełnosprawnych, 
utrzymywaniu kontaktów z zakładami pracy chronionej i spółdzielniami 
inwalidów celem zatrudnienia zarejestrowanych osób niepełnosprawnych, 
bieżąca aktualizacja badań ankietowych realizowanych w celu rozpoznania 
na lokalnym rynku pracy potrzeb kadrowych dot. osób niepełnosprawnych – 
organizowanie giełd pracy i spotkań osób niepełnosprawnych z 
potencjalnymi pracodawcami. 

Realizatorzy: pośrednicy pracy. 
 
2) Przystąpienie miasta Katowice do „Programu wyrównywania różnic między 
regionami” w obszarze C – dla pracodawców, w tym przedsiębiorców z 
chronionego i otwartego rynku pracy, na wyposażenie nowych miejsc pracy dla 
osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości. 
Realizator: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach we współpracy z 
pracodawcami. 
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5. Koordynator projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach 
  
6. Ocena efektywności:  
1) liczba osób zatrudnionych na podstawie wydanych skierowań. 
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PROJEKT  2.  PORADNICTWO ZAWODOWE 

1. Założenie: usługi z zakresu poradnictwa zawodowego są dostępne i bezpłatne 
dla wszystkich osób niepełnosprawnych. 
 
2. Cele: 
1) udzielanie informacji zawodowej o zawodach, rynku pracy oraz 
możliwościach szkoleń zawodowych, 
2) ułatwienie osobom niepełnosprawnym procesu integracji z osobami 
pełnosprawnymi poprzez udział   w różnych formach poradnictwa zawodowego. 
 
3. Stan planowany do osiągnięcia: objęcie poradnictwem zawodowym jak 
największej liczby osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Katowicach. 
 
4. Zadania do realizacji w 2005 r, realizatorzy: 
1) prowadzenie dla osób niepełnosprawnych różnych form poradnictwa 

zawodowego (indywidualnego i grupowego) w celu integracji i reintegracji 
zawodowej, 

2) realizowanie na bieżąco informacji zawodowej o rynku pracy, zawodach i 
możliwościach kształcenia zawodowego. 

Realizatorzy: doradcy zawodowi. 
5. Koordynator projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.  
6. Ocena efektywności:  
1) liczba osób, które skorzystały z informacji zawodowej, 
2) liczba osób objętych usługami doradczymi.  
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PROJEKT 3.  SZKOLENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY 
 
1. Założenie: inicjowanie i organizowanie szkoleń osób niepełnosprawnych 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach. 
 
2. Cele: zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na uzyskanie zatrudnienia 
poprzez podwyższenie lub zmianę posiadanych kwalifikacji. 
Osoby niepełnosprawne bezrobotne i poszukujące pracy nie pozostające  w 
zatrudnieniu mogą skorzystać ze szkoleń zawodowych inicjowanych przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach finansowanych przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. 
 
3. Stan planowany do osiągnięcia: objęcie jak największej liczby osób 
niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 
szkoleniami zawodowymi. 
 
4. Zadania do realizacji w 2005 r, realizatorzy: 
1) inicjowanie i organizacja szkoleń w celu umożliwienia osobom 

niepełnosprawnym przyuczenia do zawodu lub podwyższenia kwalifikacji  
zawodowych bądź przekwalifikowania zawodowego.  

 
Realizatorzy: doradcy zawodowi, ośrodki szkoleniowe. 
 
 
5. Koordynator projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. 
6. Ocena efektywności:  
1) liczba osób skierowanych na szkolenia. 
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