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Wstęp
To, że samorządy mają obowiązek pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
zamieszkujących obszar ich działania, jest sprawą oczywistą. To, że mają możliwość
realizowania różnorodnych projektów i przedsięwzięć, nie ulega wątpliwości. Zawsze
jednak pozostaje kwestia tego, jaką jakość będą miały te przedsięwzięcia.
Czy problem został właściwie zdefiniowany? Czy naprawdę służą ludziom, do których
są skierowane? Bez takiej informacji zwrotnej my, samorządowcy, mamy, w zakresie
kreowania przyjaznego wszystkim otoczenia, utrudnione zadanie.
Dlatego tak ważna jest weryfikacja takich inicjatyw przez osoby z niepełnosprawnościami
oraz ich otoczenie. Konkurs Samorząd Równych Szans daje nam taką możliwość. Pozwala
nam, samorządowcom wymienić się doświadczeniami, zainspirować pomysłami,
a przede wszystkim poddać swoje działania ocenie Kapituły, w której zasiadają osoby
z niepełnosprawnościami.
To dla nas ogromna przyjemność, że, podobnie jak w roku ubiegłym, Samorząd
Województwa Dolnośląskiego został zaproszony jako partner do realizacji konkursu
Samorząd Równych Szans i miał możliwość gościć jego laureatów. Po raz kolejny
przekonaliśmy się, że wśród samorządowców nie brakuje ludzi kreatywnych, którzy
z determinacją i odwagą realizują projekty, zmieniające rzeczywistość na przyjazną
wszystkim, także osobom z niepełnosprawnościami.
Niniejsza publikacja prezentuje najlepsze, najciekawsze projekty, nagrodzone
w V edycji konkursu pn. „Samorząd Równych Szans”, którego finał odbył się
15 listopada 2013 r. w Karpaczu. Mam nadzieję, że zainspiruje Was ona do tworzenia
własnych projektów i podjęcia działań, przyczyniających się do przełamywania barier
i stereotypów, związanych z niepełnosprawnością.
Z samorządowym pozdrowieniem,
Radosław Mołoń
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
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Cele oraz krótka charakterystyka
Projektu Samorząd Równych Szans 2013
Celem Projektu jest promocja dobrych praktyk, realizowanych na rzecz osób
z niepełnosprawnościami, wspieranie ich w uzyskiwaniu niezależności i zaradności
osobistej, a także promowanie aktywności osób z niepełnosprawnościami w różnych
dziedzinach życia społecznego.
Grupę docelową, do której skierowany jest Projekt, stanowią przede wszystkim
samorządy wszystkich szczebli – wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.
Nie można jednak pominąć faktu, iż także organizacje pozarządowe i obywatele
mogą zgłaszać do nagrody najlepsze, ich zdaniem, działania jednostek samorządu
terytorialnego na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Uczestnikami działań
projektowych są także przedstawiciele urzędów centralnych oraz środowisk
działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Inicjatywa Samorząd Równych Szans jest organizowana cyklicznie już od 2009 r.
W roku 2013 działania podejmowane w jej ramach wspierało, podobnie jak to miało
miejsce w roku ubiegłym, Województwo Dolnośląskie.
Główne działania zrealizowane w ramach bieżącej edycji Projektu:
ıı zorganizowanie piątej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze
praktyki samorządów w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami
i nagrodzenie samorządów realizujących najciekawsze inicjatywy tytułem
„Samorząd Równych Szans 2013”,
ıı przeprowadzenie, przy udziale przedstawicieli samorządów,
instytucji centralnych, organizacji i środowisk zrzeszających osoby
z niepełnosprawnościami i działających na ich rzecz, ogólnopolskich
warsztatów z zakresu dobrych praktyk, realizowanych na rzecz tej grupy
społecznej,
ıı zorganizowanie ogólnopolskiego Konwentu Przedstawicieli Urzędów
Marszałkowskich i Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, działających
w obszarze wspierania osób z niepełnosprawnościami, stanowiącego
platformę wymiany doświadczeń oraz prezentacji działań prowadzonych na
Dolnym Śląsku,
ıı zwiększenie świadomości w zakresie celowości wspierania osób
z niepełnosprawnościami, wdrażania polityki równości szans, promowania
postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy
poprzez współpracę z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi.
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Wyniki ogólnopolskiego konkursu
Samorząd Równych Szans 2013
na najlepsze działania
na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
realizowane przez polskie samorządy
Kapituła Nagrody, pod przewodnictwem Ministra Jarosława Dudy – Pełnomocnika
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wybrała 16 samorządów – laureatów statuetki
Samorząd Równych Szans.

Statuetki zdobyły (w kolejności alfabetycznej):
ıı
ıı
ıı
ıı
ıı
ıı
ıı
ıı
ıı
ıı
ıı
ıı
ıı
ıı
ıı
ıı

Białystok,
Gogolin,
Katowice,
Konin,
Lublin,
Powiat Kartuski,
Powiat Szczecinecki,
Poznań,
Ruda Śląska,
Rybnik,
Sianów,
Stargard Szczeciński,
Szczecin,
Tarnów,
Wejherowo,
Wrocław.

Wyróżniono także 24 samorządy:
ıı
ıı
ıı
ıı
ıı
ıı
ıı

Choszczno,
Dzierżoniów,
Gdańsk,
Góra,
Józefów,
Kowala,
Łódź,
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
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ıı
ıı
ıı
ıı
ıı
ıı
ıı
ıı
ıı
ıı
ıı
ıı
ıı
ıı
ıı
ıı
ıı

Nowogard,
Ostrów Wielkopolski,
Powiat Dąbrowski,
Powiat Ełcki,
Powiat Kamiennogórski,
Powiat Kościerski,
Powiat Nowosądecki,
Powiat Ostródzki,
Powiat Policki,
Powiat Wrocławski,
Powiat Złotoryjski,
Sanok,
Warszawa,
Warszawa - Dzielnica Białołęka,
Województwo Kujawsko-Pomorskie,
Województwo Łódzkie,
Zabrze.

Szczególne uznanie należy się Miastu Szczecin, które po raz piąty z rzędu zdobyło
w konkursie nagrodę główną, oraz Miastu Katowice, sięgającemu po raz trzeci po
najwyższe laury. Zgodnie z regulaminem konkursu statuetka zdobyta po raz trzeci jest
statuetką złotą.

Skład Rady Nagrody:
Przewodniczący – Minister Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych,
Anna Błaszczak – Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego
i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,
Paweł Parus – Prezes Zarządu Klubu Kibiców Niepełnosprawnych,
Marek Plura – Poseł na Sejm RP,
Aleksander Waszkielewicz – Prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.
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Prezentacja nagrodzonych
i wyróżnionych praktyk
Białystok
Mieszkalnictwo chronione dla osób z niepełnosprawnościami
Projekt skierowany jest do:
ıı ok. 200 osób z niepełnosprawnością intelektualną (stopień umiarkowany
i znaczny), korzystających z usług oferowanych przez miejskie palcówki
wsparcia dziennego (warsztatów terapii zajęciowej oraz środowiskowych
domów samopomocy),
ıı w obszarze zaburzeń psychicznych – do ok. 100 osób z orzeczoną w stopniu
lekkim, umiarkowanym lub znacznym niepełnosprawnością, objętych
wsparciem organizacji pozarządowej, działającej na rzecz osób chorych
psychicznie,
ıı w obszarze mieszkania stacjonarnego – 4 osób z niepełnosprawnościami
w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i wiary we własne możliwości
osób z niepełnosprawnościami oraz ich przygotowanie do pełnienia wszystkich ról
społecznych.
Osoby z zaburzeniami psychicznymi to grupa osób z niepełnosprawnościami,
która ma największe problemy w kontaktach z najbliższymi, a złe stosunki
w rodzinie wynikają często z braku szeroko pojętej psychoedukacji oraz możliwości
terapeutycznego i trenerskiego wsparcia w budowaniu prawidłowych relacji
społecznych.
Do barier, na jakie napotykają, należy zaliczyć przede wszystkim negatywne
stereotypy funkcjonujące w społeczeństwie, niską świadomość natury zaburzeń
psychicznych wśród osób bliskich, brak możliwości prowadzenia samodzielnego życia,
jak również strach i wstyd przed przyznaniem się do choroby i zwróceniem się o pomoc.
Najbardziej niekorzystnym następstwem wymienionych zjawisk jest dystansowanie
się wobec chorych psychicznie, a co za tym idzie – ich marginalizacja społeczna.
Przyznanie się do choroby psychicznej często przekreśla szansę na funkcjonowanie
społeczne osoby chorej. Tymczasem, według specjalistów, najskuteczniejszą metodą
readaptacji osób chorych jest podtrzymywanie w nich samodzielności, pozytywnych
relacji społecznych i rodzinnych oraz wspieranie postaw społecznych. Wiele osób
chorych po odbytej hospitalizacji zmuszonych jest do powrotu do domu rodzinnego,
w którym chory w trakcie rekonwalescencji nie może otrzymać wystarczającego wsparcia.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
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Bardzo często brak oparcia w rodzinie, a także niedostatek w zakresie prawidłowych
relacji, zrozumienia, zaangażowania, jak i świadomości choroby, powoduje szybki jej
nawrót i powrót do szpitala psychiatrycznego.
Pobyt w mieszkaniu chronionym okazuje się być w wielu przypadkach jedyną
szansą na przerwanie trudnych relacji z bliskimi, a co za tym idzie częstych
hospitalizacji. Dla wielu osób po kryzysie psychotycznym powrót do samodzielnego
funkcjonowania możliwy staje się jedynie poza domem rodzinnym.
Idea samodzielnego życia jest najkorzystniejszą dla takiej osoby formą powrotu
do życia społecznego, dającą szansę na uniezależnienie się od pomocy innych.
Dzięki kompleksowemu wsparciu (leczenie psychoterapeutyczne i farmakologiczne)
oraz przyjaznemu otoczeniu można sprawnie funkcjonować, pełniąc wszystkie role
społeczne.
Białostockie mieszkanie chronione – treningowe mieści się w bloku przy
ul. Pułaskiego. Dzięki środkom z budżetu miasta lokal (znajdujący się w zasobie
Zarządu Mienia Komunalnego) został wyremontowany i wyposażony. Ze środków
miejskich finansowane jest także utrzymanie mieszkania oraz koszty opieki.
Działania prowadzone są w następujących etapach:
ıı pobyt w mieszkaniu chronionym – treningowym,
ıı praktyki i staże zawodowe,
ıı zindywidualizowane wsparcie poprzez organizacje pozarządowe oraz usługi
wolontariackie,
ıı pobyt w mieszkaniu chronionym (dla osób pozbawionych wsparcia rodzin).
Cele, jakie stawiane są przed mieszkalnictwem chronionym dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną, to:
ıı nabycie przez mieszkańców umiejętności funkcjonowania w otwartym
środowisku,
ıı podniesienie poziomu samodzielności i zaradności życiowej osób objętych
taką formą wsparcia,
ıı nauka współpracy,
ıı tworzenie grup wzajemnego wsparcia,
ıı nauczenie mieszkańców podejmowania samodzielnych decyzji
i samostanowienia o swoim postępowaniu,
ıı odciążenie rodziców od codziennego, wieloletniego sprawowania opieki,
ıı świadczenie wsparcia środowiskowego dla rodziców,
ıı zaplanowanie bezpiecznej przyszłości dziecka z niepełnosprawnością.
Przewidywanym oddziaływaniem długofalowym jest wypracowanie całościowego
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Prezentacja nagrodzonychi wyróżnionych praktyk... Białystok
systemu usług rehabilitacji społecznej dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

Okres realizacji: od września 2012 r.
Projekt będzie kontynuowany w trybie ciągłym, nie przewiduje się
jego zakończenia.
Instytucja realizująca projekt:
Urząd Miejski w Białymstoku
Partnerzy projektu:
podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej oraz
środowiskowe domy samopomocy, a także organizacje
pozarządowe, którym zostaną zlecone poszczególne zadania
Źródło finansowania:
Budżet Miasta Białystok
Osoba do kontaktu:
Edyta Marzena Mozyrska
Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych
Telefon: 85 8696553
E-mail: emozyrska@um.bialystok.plwice.pl

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
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Gogolin
Aktywna Gmina Gogolin
Realizacja projektu nie zakłada ram wiekowych oraz rozgraniczeń w stosunku do
stopnia niepełnosprawności beneficjentów. Projektem objęta jest całość populacji
osób ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością z terenu Gminy Gogolin.
Po zakończeniu, współfinansowanego przez PFRON, programu na rzecz osób
z niepełnosprawnościami, realizowanego w latach 2006–2010, w ramach którego
zakupiono sprzęt rehabilitacyjny, Wydział Zdrowia UM w Gogolinie zwrócił się do
Burmistrza Gogolina z prośbą o znalezienie miejsca, w którym można będzie rozszerzyć
usługi w zakresie rehabilitacji społecznej i leczniczej. Na terenie gminy nie istniała
bowiem żadna jednostka, która świadczyłaby kompleksowe usługi rehabilitacyjne,
skierowane do najmłodszych dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców
i opiekunów.
Wizja utworzenia Centrum Aktywizacji i Wsparcia Fizycznego Dzieci, Młodzieży
i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych oraz Osób w wieku 50+ została poparta przez
władze lokalne oraz prywatnych przedsiębiorców. Burmistrz Gogolina przeznaczył na
ten cel pomieszczenia przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie, które zostały wyremontowane
tak zwanym systemem gospodarczym. Wiele lokalnych firm wsparło projekt, oferując
swoją pomoc w postaci materiałów budowlanych i usług remontowych. Największą
pomoc uzyskano od Fundacji Aktywni w Regionie. Jej grant wykorzystano na zakup
specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.
Ośrodek zaczął swoją działalność we wrześniu 2012 r. i od początku cieszy się
dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.
Utworzenie centrum wsparcia na terenie gminy wypełniło lukę w świadczeniach
medycznych, wpływając na wygodę mieszkańców poprzez gwarancję usług
specjalistycznych w miejscu zamieszkania i jednocześnie obniżając koszty związane
z dojazdami na rehabilitację do miast ościennych.
Uruchomienie placówki stanowi również uzupełnienie systemu świadczeń
zdrowotnych i programów realizowanych przez samorząd terytorialny. Główną
potrzebą realizacji projektu było niesienie pomocy małym dzieciom z pierwotnymi
i wtórnymi schorzeniami. Jak najszybsze wychwycenie zaburzeń zdrowotnych
i podjęcie natychmiastowej terapii jest w stanie zapobiec przyszłej niepełnosprawności
i poprawić komfort życia dziecka. Myślą przewodnią w realizacji programów
zdrowotnych Gminy nie jest tylko leczenie niepełnosprawności, lecz przede wszystkim
zapobieganiu jej powstania. Beneficjentami ośrodka są dzieci, ich opiekunowie oraz
osoby starsze bez ograniczeń wiekowych.
Ośrodek dysponuje gronem wykwalifikowanych specjalistów oraz sprzętem
medycznym najnowszej generacji. Ponadto wieloletni wysiłek władz samorządowych
umożliwił stworzenie bogatej infrastruktury rekreacyjno-sportowej, która
jest wykorzystywana do aktywizacji fizycznej mieszkańców, w tym osób
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Prezentacja nagrodzonychi wyróżnionych praktyk... Gogolin
z niepełnosprawnościami. Na halach sportowych, basenie oraz sieci boisk Orlik
odbywają się imprezy prozdrowotne, organizowane przy współpracy z instytucjami
działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, między innymi z Fundacją
Aktywnej Rehabilitacji.
Do działań realizowanych w ramach projektu zalicza się m.in:
ıı realizowanie zadań z zakresu edukacji i profilaktyki,
ıı prowadzenie rehabilitacji dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym,
zanikami mięśniowymi, wodogłowiem oraz chorobami genetycznymi (Zespół
Pradera-Williego, mukowiscydoza, dystrofia mięśniowa),
ıı organizowanie indywidualnych oraz grupowych zajęć korekcyjnych dla dzieci
z wadami postawy, zajęć zapobiegających progresji skrzywień kręgosłupa,
skutkujących powikłaniami zdrowotnymi i niepełnosprawnością,
ıı zapewnienie mieszkańcom konsultacji z neurologiem, psychologiem,
logopedą i prawnikiem,
ıı prowadzenie fizjoterapii z wykorzystaniem metody PNF, elementami terapii
NDT-Bobath, Integracji Sensorycznej,
ıı zapewnienie dostępu do nowoczesnych urządzeń BIOVAL, które działa na
zasadzie sprężenia zwrotnego Biofeedback,
ıı organizowanie grupowych zajęć aktywności ruchowej, przeznaczonych dla
osób w podeszłym wieku (współpraca m.in. z Klubem Seniora),
ıı zapewnienie dowóz osób najbardziej potrzebujących do Centrum Aktywizacji
pojazdem (własność Gminy Gogolin) przystosowanym do przewozu osób
z niepełnosprawnościami.
Bieżące działania Centrum Aktywizacji i Wsparcia Fizycznego Dzieci, Młodzieży
i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych oraz Osób w wieku 50+ przy GOZ w Gogolinie
wpisują się w wieloletnią strategię rozwoju Gminy Gogolin. W kolejnych latach
działalności jednostki planuje się dalszy jej rozwój poprzez poszerzenie zakresu
świadczonych usług, zabezpieczenie dodatkowych miejsc pracy, również dla
osób z orzeczoną niepełnosprawnością, a także zakup nowoczesnego sprzętu
rehabilitacyjnego.
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Okres realizacji: od września 2012 r.
Projekt będzie kontynuowany w trybie ciągłym, nie przewiduje się
jego zakończenia.
Instytucja realizująca projekt:
Gmina Gogolin przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia
w Gogolinie
Partnerzy projektu:
szkoły podstawowe z terenu Gminy Gogolin, Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gogolinie, Stowarzyszenie Okaż Serce Innym,
wolontariat
Źródło finansowania:
budżet Gminy Gogolin oraz sponsorzy (Fundacja Aktywni
w Regionie)
Osoba do kontaktu:
Paweł Misiewicz
Inspektor w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu
Miejskiego w Gogolinie
Telefon: 77 4076805
E-mail: p.misiewicz@op.plice.pl
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Katowice
Program Integracji Społecznej i Zawodowej
Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!”
W katowickim systemie wsparcia istnieją pewne luki, do których należy
zaliczyć m.in. brak wystarczającej oferty wsparcia dziennego dla dorosłych osób
z autyzmem czy osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz brak
narzędzia pozwalającego prowadzić skuteczne działania na rzecz usamodzielniania
mieszkaniowego. Podobnie jak w całej Polsce, dużym problemem jest niski poziom
aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
Nie istniał dotąd również organ odpowiadający za komplementarność oferty
czy koordynujący tę część systemu wsparcia, którą dostarczają organizacje
społeczne. Organizacje nie konsultowały między sobą swoich zamierzeń i nie
współpracowały przy ich realizacji. Potrzebny był program uwzględniający działania
umożliwiające zdiagnozowanie problemów i uzyskanie pełnego oglądu sytuacji osób
z niepełnosprawnościami, oraz pozwalający na inicjowanie nowatorskich działań na
rzecz tej grupy społecznej.
Wszystkie działania podejmowane w Programie mają na celu przygotowanie
odbiorców do osiągnięcia największej możliwej samodzielności.
Jedną z inicjatyw jest uruchomienie tzw. mieszkania treningowego, w którym
podczas serii tygodniowych pobytów osoby z niepełnosprawnościami ćwiczą
umiejętności z zakresu czynności dnia codziennego z myślą o ich wykorzystaniu
w środowisku rodzinnym oraz o samodzielnym zamieszkaniu w przyszłości.
Przy Programie powołano tzw. grupę doradczą, składającą się z przedstawicieli
katowickich organizacji pozarządowych, której celem jest koordynacja działań,
opiniowanie przedsięwzięć podejmowanych w ramach Programu, zdobywanie nowych
doświadczeń oraz wychodzenie z nowymi pomysłami.
Istotną kwestią, będącą przedmiotem prac prowadzonych w ramach Programu,
jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Pracownicy Programu wspierali
m.in. grupę inicjatywną, która powołała Spółdzielnię Socjalną „Rybka”, uznaną
w prestiżowym konkursie, organizowanym przez Fundację Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych, za najlepsze nowe polskie przedsiębiorstwo społeczne 2012 r.
Przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Twórczych
UNIKAT projekt utworzenia zakładu aktywności zawodowej, zgłoszony do objęcia
dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, został oceniony
pozytywnie i w chwili obecnej oczekuje na decyzję odnośnie dostępności środków.
Do bezpośrednich rezultatów projektu należy zaliczyć:
ıı utworzenie 2 spółdzielni socjalnych, dających zatrudnienie osobom
z niepełnosprawnościami (w 2013 r. zatrudnienie znajdzie w nich 12 osób),
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ıı podjęcie stałej działalności przez grupę doradczą, skupiającą
ok. 15 katowickich organizacji pozarządowych,
ıı organizacja 5 wyjazdów studyjnych dla katowickich organizacji
pozarządowych (Kraków, Jarosław, Klucze, Warszawa, Hiszpania),
ıı przygotowanie projektu utworzenia ZAZ, w którym pracę znaleźć ma 28 osób
z niepełnosprawnościami,
ıı rozpoczęcie systemowej pracy z rodzinami osób z niepełnosprawnościami,
ıı podjęcie działań z zakresu edukacji seksualnej osób z niepełnosprawnością
intelektualną i ich rodzin,
ıı stworzenie mieszkania treningowego dla 16 osób z niepełnosprawnością
intelektualną,
ıı wdrożenie usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością (łącznie z usługi
skorzystało ok. 70 osób),
ıı rozpoczęcie systemowej pracy na rzecz dorosłych osób z autyzmem (grupa
9 niskofunkcjonujących osób z autyzmem),
ıı organizacja wolontariatu na rzecz osób z niepełnosprawnościami –
zaangażowanie ok. 20 wolontariuszy,
ıı organizacja ok. 15 imprez integracyjnych, w tym kilku o innowacyjnym
charakterze,
ıı sfinansowanie ok. 30 inicjatyw oddolnych – mikroprojektów zgłaszanych
przez osoby fizyczne lub organizacje lokalne, zwiększających udział osób
z niepełnosprawnością w życiu społecznym.
Wszystkie rozpoczynane działania mają przyczynić się do poprawy jakości
funkcjonowania katowickiego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Wiele
z inicjatyw (spółdzielnie socjalne, ZAZ) ma charakter częściowo samofinansujący
i wykraczający znacznie poza ramy samego Programu. Projekt ma charakter inicjacyjny,
co oznacza, że jego zadaniem jest prowadzenie działań pilotażowych i dążenie do
finansowego i organizacyjnego uniezależnienia najbardziej skutecznych z nich.
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Okres realizacji: 2010 r. – 2015 r.
Trwają starania, by pozyskać środki na finansowanie Programu
„Teraz MY!” w kolejnych latach.
Instytucja realizująca projekt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
Partnerzy projektu:
Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych, Instytut Współpracy
i Partnerstwa Lokalnego, kilkanaście podmiotów (organizacji
pozarządowych i instytucji) skupionych w działającej przy
Programie grupie doradczej
Źródło finansowania:
EFS, PO KL 7.1.2
Osoba do kontaktu:
Koordynator projektu
Paweł Paściak
Telefon: 32 250 47 71
E-mail: pion@mops.katowice.pl
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Konin
Mieszkania treningowe
w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie
Celem partnerskiego projektu Miasta Konin i Fundacji PODAJ DALEJ jest
zwiększenie samodzielności 50 młodych osób z niepełnosprawnością poprzez ich
aktywizację życiową, w tym społeczną i zawodową. Prowadzone działania mają
charakter innowacyjny, albowiem w ramach jednego projektu łączone są wszystkie
dostępne formy rehabilitacji.
Miasto Konin nie mogło samodzielnie ubiegać się o finansowanie działań, gdyż
grantodawca wykluczał wsparcie działań administracji. Stąd też pomysł zawiązania
partnerstwa i podjęcia ścisłej współpracy na tym gruncie z Fundacją PODAJ DALEJ,
która na swym koncie ma wiele działań zmierzających do usamodzielnienia dzieci,
młodzieży oraz dorosłych osób z niepełnosprawnościami.
Połączenie wielu form wsparcia, jak np. elementów Centrum Organizacji
Pozarządowych, mieszkań treningowych i hostelu w jednym przedsięwzięciu było
inicjatywą wspólną jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowej.
Prowadzony projekt zakłada, że rolą samorządu ma być przygotowaniu obiektu,
przekazanie go dla na potrzeby działań prowadzonych przez partnera oraz na
uruchomienie Centrum Organizacji Pozarządowych. Organizacja pozarządowa ma
w opisywanym projekcie rolę wiodącą.
Zapewnienie wsparcia w czynnościach dnia codziennego dostosowanego
do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także zwiększenie
możliwości przekwalifikowania i/lub podjęcia pracy zgodnie z indywidualnymi
kompetencjami i predyspozycjami zostanie zrealizowane poprzez działania projektowe
mieszczące się w dwóch obszarach: społecznym i zawodowym.
1. Aktywizacja społeczna
Samorząd Miasta Konina na początku 2012 r. przekazał na cel realizacji projektu
dwie, sąsiadujące ze sobą kamienice, mieszczące się na konińskiej starówce.
Następnie przygotował na przełomie 2012 i 2013 r. dokumentację projektową
i w kwietniu 2013 r. rozpoczął się remont kamienicy przeznaczonej na mieszkania
treningowe, które to odda w użyczenie Fundacji PODAJ DALEJ na podstawie
wcześniej zawartego porozumienia.
Do dyspozycji uczestników będą dwa duże mieszkania treningowe, w których
jednocześnie 10 osób będzie mieszkało w zależności od potrzeb –
od 3 do 12 miesięcy i uczyło się samodzielnego życia. Łącznie, w ciągu 5 lat
trwania Projektu tą formą aktywności objętych zostanie minimum 50 osób
z niepełnosprawnościami. W nauce samodzielnego życia pomagać będzie
4 asystentów osobistych. Zatrudnieni zostaną również 2 opiekunowie nocni.
Wdrożone zostaną treningi samodzielności (nauka czynności dnia codziennego,
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wyjścia z domu, załatwianie różnych spraw, poruszanie się środkami komunikacji
miejskiej, zakupy, planowanie wydatków, dyżury porządkowe, przygotowywanie
posiłków, pranie, czynności higieniczne, ścielenie łóżek, ubieranie itp. –
indywidualnie w zależności od stopnia samodzielności). Powyższe formy
wsparcia realizować będzie 2 instruktorów z niepełnosprawnościami,
wspieranych przez wspomnianych asystentów. Instruktorzy, oprócz
stacjonarnych treningów, będą również prowadzić 2 razy w tygodniu zajęcia
aktywnej rehabilitacji na sali gimnastycznej, w plenerze, na basenie (nauka
pokonywania barier, techniki poruszania się na wózku inwalidzkim, zwiększanie
sprawności fizycznej, ćwiczenia ogólnokondycyjne i elementy sportu).
Do dyspozycji uczestników będzie również psycholog, który minimum raz
w tygodniu będzie prowadził warsztaty grupowe lub indywidualne spotkania.
Mieszkania treningowe wyremontowane i oddane w użyczenie przez Miasto
Konin zostaną przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
ruchowymi oraz wyposażone w ramach dotacji. Na potrzeby uczestników
projektu i bieżącej obsługi zakupiony zostanie również samochód (minimum
9-osobowy).
2. Aktywizacja zawodowa
Uczestnicy otrzymają stałe wsparcie coacha (doradcy zawodowego/trenera),
który podczas indywidualnych spotkań pozna dokładnie kompetencje
uczestników, ich predyspozycje i zainteresowania i będzie im służył bieżącym
wsparciem.
Na podstawie sporządzonej diagnozy osobom objętym działaniami
zaproponowane zostaną szkolenia zawodowe, prowadzone w oparciu
o wykorzystanie komputera, który jest często jedynym narzędziem pracy osób
z niepełnosprawnością narządu ruchu. Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział
w 300-godzinnym kursie (do wyboru e-content designer, webmaster, grafik
komputerowy, social media expert, specjalista ds. sprzedaży, analityk danych itp).
Dodatkowo każda osoba biorąca udział w Projekcie weźmie udział w szkoleniu
językowym – język niemiecki, angielski lub inny (pod warunkiem, że będzie
minimum 5 chętnych).
Do bezpośrednich rezultatów prowadzonych działań zaliczyć można:
ıı zapewnienie każdemu uczestnikowi możliwości odbycia maksymalnie
półrocznego stażu zawodowego w podmiotach ekonomii społecznej lub na
otwartym rynku pracy,
ıı powołanie spółdzielni socjalnej, a w konsekwencji zapewnienie aktywizacji
zawodowej indywidualnych osób w niej pracujących,
ıı docelowo również współfinansowanie z dochodu spółdzielni kolejnych
cyklów usamodzielniania się osób z niepełnosprawnościami w mieszkaniach
treningowych.
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Okres realizacji: 2012 r. – 2018 r.
Instytucja realizująca projekt:
Miasto Konin
Partnerzy projektu:
Fundacja im. doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
Źródło finansowania:
Fundacja Velux, Dania
Osoba do kontaktu:
Bartosz Jędrzejczak
Telefon: 63 240 12 84
E-mail: bjedrzejczak@konet.pl
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Lublin
Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin
Osoby z niepełnosprawności są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne
i zawodowe. Województwo lubelskie charakteryzuje najwyższy wskaźnik liczby
osób z niepełnosprawnościami i bardzo wysokie bezrobocie w tej grupie społecznej.
Podczas gdy podjęcie zatrudnienia przez osobę z niepełnosprawnością daje jej szansę
na eliminację zagrożeń płynących z izolacji. Praca to nie tylko możliwość utrzymania
siebie i rodziny, ale także szansa na zmiany środowiska, wyjścia z zamknięcia,
podniesienie poczucia własnej wartości oraz integrację społeczną.
W ramach projektu objęto wsparciem 10 bezrobotnych osób
z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.
Zrealizowano kompleksowe działania wspierające uczestników, m.in. zajęcia z doradcą
zawodowym, psychologiem, zapewniono rozwój zawodowy poprzez zaproponowanie
osobom biorącym udział w projekcie pakiet szkoleń. Wszyscy zostali zatrudnieni na
stanowiskach pomocniczych, z czego 9 osób w Centrum Monitoringu Wizyjnego
w systemie 12-godzinnym w ruchu ciągłym.
W toku realizacji projektu zrealizowano m.in. następujące działania:
ıı kampania promocyjna, połączona z naborem uczestników (ogłoszenia
w prasie lokalnej, radiu i telewizji),
ıı organizacja i dostosowanie wieloosobowego stanowiska w Centrum
Monitoringu Wizyjnego (CMW) oraz Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych,
ıı zatrudnienie subsydiowane 9 osób w CMW i 1 osoby w Biurze ds. Osób
Niepełnosprawnych,
ıı zorganizowanie treningu pracy dla uczestników Projektu i zapoznanie ich
ze specyfiką pracy w Urzędzie Miasta,
ıı zapewnienie uczestnikom wsparcia i pomocy w nauczeniu się poprawnego
wykonywania zadań związanymi z przyszłymi obowiązkami,
ıı przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 10 osób z zakresu administracji
publicznej pn. ,,Funkcjonowanie administracji publicznej – samorząd szczebla
powiatowego i gminnego”,
ıı zorganizowanie szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla
pracownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych,
ıı przeprowadzenie szkolenia dla 9 osób, przygotowujących się do pracy
w CMW,
ıı udzielenie uczestnikom wparcia w ramach poradnictwa psychologicznego
oraz umożliwienie im udziału w indywidualnych spotkaniach z psychologiem
w ramach działalności Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych,
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ıı przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej w postaci publikacji
informacji medialnych (prasa lokalna, radio) oraz spotkań informacyjnych
(łącznie dla 100 osób), skierowanych do pracodawców, instytucji działających
na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz mieszkańców Lublina, dotyczące
potrzeb tychże osób w zakresie aktywności zawodowej oraz promujące
zatrudnianie ich.
Do bezpośrednich rezultatów działań prowadzonych w ramach projektu
zaliczyć można:
ıı wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami,
ıı stworzenie warunków do integracji zawodowej i społecznej,
ıı zwiększenie świadomości pracodawców, mieszkańców
Lublina i przedstawicieli instytucji działających na rzecz osób
z niepełnosprawnościami w przedmiocie aktywności zawodowej tychże
osób, ich potrzeb i możliwości,
ıı kreowanie pozytywnego wizerunku osoby z niepełnosprawnością jako
pełnowartościowego członka społeczności lokalnej i zawodowej,
ıı zapewnienie uczestnikom projektu kontynuacji zatrudnienia przez
12 miesięcy po zakończeniu projektu.
Biorący udział w projekcie, pomimo upływu okresu objętego gwarancją
zatrudnienia, nadal pracują na stworzonych stanowiskach pracy. Pozytywne
doświadczenia, wynikające z zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie,
przyczyniły się do dalszego zwiększenia liczby osób z niepełnosprawnościami
w kolejnym projekcie, skierowanym do 21 osób (13 osób zostanie zatrudnionych,
8 odbędzie 6-miesięczne staże).
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Okres realizacji: 01.02.2010 r. – 31.01. 2012 r.
Instytucja realizująca projekt:
Urząd Miasta Lublin
Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii
społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, budżet państwa
Osoba do kontaktu:
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Osób
Niepełnosprawnych
Joanna Olszewska
Telefon: 81 466 20 68
E-mail: ion@lublin.eu
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Powiat Kartuski
BITON – Bank Informacji Turystycznej
dla Osób Niepełnosprawnych
Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami w różnym wieku, ze
szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich.
Z badań sondażowych, przeprowadzonych na potrzeby projektu, wynika, że tylko
znikomy procent osób z niepełnosprawnościami korzysta z różnych form turystyki.
Przyczyną takiej sytuacji jest niedostępność oferty turystycznej i kulturowej. Osoby
z niepełnosprawnościami, które nie mogą aktywnie uczestniczyć w turystyce
lokalnej, ograniczają swoje potrzeby, a tym samym izolują się społecznie i lokalnie.
Organizatorzy wypoczynku (zarządcy bazy turystycznej, biura turystyczne) i wydarzeń
kulturalnych (domy kultury, organizacje pozarządowe) wskazują, że głównym
powodem braku uczestnictwa w turystyce są bariery architektoniczne i urbanistyczne
oraz brak informacji.
Osoby z niepełnosprawnościami nie podróżują, ponieważ znacząca część
miejsc atrakcyjnych turystycznie jest dla nich po prostu niedostępna. Dla wielu
z nich jedyną szansą zobaczenia ciekawych miejsc są turnusy rehabilitacyjne.
Najlepszym dowodem na to, że osoby z niepełnosprawnościami są spragnione
uczestnictwa w turystyce jest fakt, że wybierając miejsce turnusu kierują się
atrakcyjnością miejsca, a nie ofertą rehabilitacyjną. Wyjazdy na turnusy są wyjazdami
typowo wypoczynkowo-rekreacyjnymi, często mają charakter grupowy. Osoby
z tej grupy z reguły nie uprawiają turystyki indywidualnej. Powodem jest brak
dostatecznej wiedzy o bazie turystycznej, uwzględniającej potrzeby klienta
z niepełnosprawnością.
Przeprowadzone przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby społeczne badania
ankietowe w powiecie potwierdziły, że tylko około 15% obiektów turystycznych
dostępnych jest dla klientów z ograniczoną sprawnością ruchową. Natomiast tylko
niektóre obiekty uwzględniają potrzeby klienta wynikające z jego niepełnosprawności
intelektualnej, narządu wzroku czy słuchu. W przełamaniu tego niekorzystnego
zjawiska niezbędne było utworzenie banku informacji o lokalnych zasobach i atrakcjach
turystycznych, promujących powiat jako przyjazne miejsce do życia i wypoczynku,
uprawiania turystyki oraz sportu przez osoby z niepełnosprawnościami.
Projekt BITON – bank informacji turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami
jest kompleksowym planem działań, służących podniesieniu aktywności turystycznej
mieszkańców powiatu kartuskiego i odwiedzających Szwajcarię Kaszubską, a także
zapewnieniu rzetelnej i aktualnej informacji o lokalnych zasobach turystycznych,
dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt ten realizowany jest od roku
2009 do chwili obecnej.
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W ramach realizacji projektu BITON osiągnięto następujące rezultaty:
ıı utworzenie Banku Informacji Turystycznej o lokalnych zasobach
i atrakcjach turystycznych, z uwzględnieniem dostępności dla klienta
z niepełnosprawnością, oraz jego aktualizacja,
ıı powstanie lokalnych pakietów turystycznych, ukierunkowanych na osoby
z niepełnosprawnościami,
ıı opracowanie informatora turystycznego, uwzględniającego specyfikę klienta,
ıı wykonanie dwóch miniatur zabytków powiatu kartuskiego w skali 1: 50 wraz
z opisem w alfabecie Braille’a,
ıı przeszkolenie 50 przewodników, restauratorów, hotelarzy w zakresie obsługi
osób z niepełnosprawnościami.
W wyniku realizacji projektu następuje:
ıı wzrost liczby turystów niepełnosprawnych odwiedzających powiat kartuski
i korzystających z lokalnej oferty turystyczno-rekreacyjnej,
ıı zwiększony udział mieszkańców z niepełnosprawnościami powiatu
kartuskiego w imprezach integracyjnych i ofertach turystycznych,
ıı zmiana świadomości zarządców bazy turystycznej i zainteresowanie klientem
z niepełnosprawnością,
ıı tworzenie kolejnych informatorów turystycznych (baza noclegowa, lokale
gastronomiczne, atrakcje turystyczne) ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
ıı wzrost liczby obiektów turystycznych dostępnych dla tej grupy społecznej.
Realizatorzy projektu zakładają jego kontynuację na kolejne lata i planują nowe
przedsięwzięcia tj. :
ıı oznakowanie obiektów turystycznych piktogramami,
ıı opracowanie kolejnych pakietów ofert turystyki kwalifikowanej dla osób
z niepełnosprawnościami,
ıı oznakowanie szlaków pieszych i rowerowych,
ıı wykonanie kolejnych miniatur zabytków z terenu powiatu kartuskiego.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

25

26

Dobre praktyki samorządów 2013

Okres realizacji: od 2009 r.
Instytucja realizująca projekt:
Wydział Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kartuzach
Partnerzy projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach,
Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w Kartuzach
Źródło finansowania:
PFRON, środki własne Powiatu Kartuskiego.
Osoba do kontaktu:
Gabriela Gołata
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
Telefon: 58 6853320
E-mail: pcpr.kartuzy@wp.pl
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Powiat Szczecinecki
Rewitalizacja i adaptacja byłego szpitala wojskowego
w Bornem Sulinowie na Centrum dla Osób Chorych na
Stwardnienie Rozsiane
Bezpośrednimi adresatami projektu są osoby chore na stwardnienie rozsiane lub
inne schorzenia neurologiczne. Posiadają one różny stopień niepełnosprawności
(od lekkiego do znacznego) i są w różnym przedziale wiekowym.
Celem realizacji projektu jest stworzenie drugiego w Polsce Ośrodka dla Osób
Chorych na Stwardnienie Rozsiane, jedyny bowiem tego typu obiekt w Dąbku koło
Ciechanowa okazał się być niewystarczający do pokrycia dużego zapotrzebowania
na świadczenie usług rehabilitacyjno-psychologicznych. Stworzenie drugiego w kraju
Ośrodka dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane uczyniło region województwa
konkurencyjnym w świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla tej grupy chorych.
Rewitalizacja i adaptacja byłego szpitala wojskowego w Bornem Sulinowie na
Centrum dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane zrealizowana została w dwóch
etapach:
1. Adaptacja i modernizacja obiektów poszpitalnych na Ośrodek dla Osób Chorych
na SM w Bornem Sulinowie (06.09.2004 – 31.01.2006)
2. Rozbudowa i modernizacja Centrum Rehabilitacji Chorych na Stwardnienie
Rozsiane – nowa powierzchnia, nowe możliwości (04.08.2010 – 28.02.2011).
W wyniku realizacji projektu Centrum zostało wyposażone w sprzęt niezbędny do
rehabilitacji osób chorych na stwardnienie rozsiane.
Do bezpośrednich rezultatów prowadzonych działań zaliczyć można:
ıı utworzenie nowej infrastruktury rehabilitacyjnej, umożliwiającej rehabilitację
50 osób jednocześnie,
ıı rozpoczęcie działalności gabinetów: hydroterapii, fizykoterapii, kinezyterapii,
kriokomory,
ıı montaż windy,
ıı udostępnienie 25 dwuosobowych pokojów w pełni dostosowanych do
pobytu osób z niepełnosprawnościami – każdy pokój wyposażony jest
w węzeł sanitarny, automatycznie otwierane drzwi, łóżka rehabilitacyjne,
system przyzywowy, meble dostosowane dla osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich, uchwyty łazienkowe, uchylne lustro, brodzik
kąpielowy,
ıı przygotowanie 2 apartamentów dla osób odwiedzających chorych,
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ıı zwiększenie zakresu świadczonych usług zdrowotnych w zakresie rehabilitacji
osób chorych na SM,
ıı stworzenie programu rehabilitacji osób chorych na stwardnienie rozsiane,
składającego się z następujących elementów: hydroterapia, kinezyterapia,
fizykoterapii, terapia zajęciowa, kriokomora,
ıı wyposażenie Centrum m.in. w: basen rehabilitacyjny z pomocami do ćwiczeń,
czepki lateksowe, deski do pływania, matę i pas do ćwiczeń w wodzie, pas
do pływania, drążki gimnastyczne, pływające wałki, kołnierze pływackie,
gabinet z wanną motylkową, wirówkę kończyn dolnych, wirówkę kończyn
górnych, wannę do hydromasażu z masażem perełkowym, Firing, US 10, Black
Box, TR- l HP, Magneto Box, Zestaw Fango, Lampa Bioptron, Lampa Sollux,
Magnetronie, Ifa 3, Multitronic, Pulsotronic, diodowy laser terapeutyczny,
komorę kriogeniczną do terapii ogólnoustrojowej.
Realizacja projektu pozwoliła na utworzenie centrum rehabilitacji, które
aktualnie funkcjonuje pod nazwą SM sp. z o. o., której jedynym udziałowcem jest
Samorząd Powiatu Szczecineckiego. Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na
Stwardnienie w Bornem Sulinowie funkcjonuje sprawnie do tej pory. Specjalizuje się
w neurorehabilitacji (rehabilitacji neurologicznej) – choć oferuje wsparcie głównie
chorymi na stwardnienie rozsiane, posiada również doświadczenie w rehabilitacji
neurologicznej chorych:
ıı po udarach mózgu,
ıı po urazach czaszkowo-mózgowych,
ıı po uszkodzeniach rdzenia kręgowego,
ıı na Parkinsona,
ıı z zespołami bólowymi kręgosłupa,
ıı z uszkodzeniem obwodowego układu nerwowego.
Dodatkowo ośrodek prowadzi rehabilitację kobiet po mastektomii.
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Okres realizacji:
I etap: 06.09.2004 – 31.01.2006
II etap: 04.08.2010 – 28.02.2011
Instytucja realizująca projekt:
Powiat Szczecinecki
Źródło finansowania:
środki własne, środki Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Osoba do kontaktu:
Justyna Gawrych
Telefon: 94 3729250
E-mail: jgawrych@powiat.szczecinek.pl
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Poznań
Od informacji do integracji
Niezmiernie ważnym elementem uzasadnienia celowości realizacji projektu są
opinie środowiska osób z niepełnosprawnościami, wskazujące luki zarówno ilościowe,
jak i jakościowe w przepływie informacji. Odczuwalna jest zarówno niewystarczająca
ich ilość, jak i nieodpowiednia forma. Konsekwencją istnienia barier informacyjnych
oraz niezaspokojenia potrzeb informacyjnych jest stopniowa marginalizacja i izolacja.
Dobra i dostępna informacja to podstawa skutecznego działania. Należy jednocześnie
podkreślić fakt, że musi ona być dostępna dla każdego zainteresowanego,
kompleksowo dostarczana oraz efektywnie rozpowszechniana.
W ramach projektu realizowane są wielotorowe działania, obejmujące m.in.
1. Przygotowanie portalu internetowego dedykowanego osobom
z niepełnosprawnościami
Dla osób z niepełnosprawnościami przygotowano miejski portal internetowy
„Niepełnosprawni”, który jest na bieżąco aktualizowany i rozbudowywany.
Zawiera informacje z różnych dziedzin takich jak praca, edukacja, uprawnienia,
orzecznictwo. Na stronie można znaleźć ważne adresy do instytucji otoczenia
osób z niepełnosprawnościami oraz informacje o zakresie działalności organizacji
pozarządowych. W serwisie znajduje się również dział poświęcony dostępności
przestrzeni miasta, między innymi budynków użyteczności publicznej,
komunikacji miejskiej, obiektów sportowych, turystycznych, a także informacje
dla kierowców z niepełnosprawnościami. W zakładkach „Wydarzenia” i „Tablica
ogłoszeń” zamieszczane są komunikaty i zaproszenia na ciekawe wydarzenia,
adresowane do osób z niepełnosprawnościami. Portal jest zintegrowany
z właściwymi stronami Biuletynu Informacji Publicznej.
2. Przystosowanie miejskiej strony internetowej do potrzeb osób niesłyszących.
Dla niesłyszących mieszkańców przygotowano na miejskiej stronie internetowej
filmy z tłumaczem języka migowego. Tłumaczenie na język migowy obejmuje
zasady korzystania z Miejskiego Informatora Multimedialnego oraz Biuletynu
Informacji Publicznej. Przygotowano 10 filmów, które dotyczą konkretnych
spraw, jakie może załatwić w Urzędzie Miasta Poznania osoba niesłysząca, np.:
uzyskanie akt urodzenia, wydanie dowodu osobistego, zawarcie małżeństwa itp.
3. Makiety dla osób niewidomych.
Dotychczas powstały następujące makiety:
-----

makieta Starego Rynku,
makieta Stadionu Miejskiego,
makieta Katedry Poznańskiej wraz z Ostrowem Tumskim,
makieta Centrum Poznania (Zamek, Teatr Wielki, Poznańskie Krzyże,
pomnik Adama Mickiewicza i budynki uniwersyteckie).
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Dzięki makietom osoby z dysfunkcją wzroku mogą – poprzez dotyk zapoznać się
konstrukcją i kształtem obiektów oraz usytuowaniem ich w przestrzeni miasta.
4. Opracowywanie i rozpowszechnianie informatorów i poradników.
Poradniki, informatory publikowane są w formie przyjaznej osobom
z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem ich potrzeb.
W latach 2010 – 2012 wydano:
-- „Poznański Informator dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin –
Zatrudnienie Osób Niepełnosprawnych”. Publikacja zawiera informacje
i porady m.in. na temat skutecznych metod poszukiwania pracy, sporządzania
dokumentów aplikacyjnych, uprawnień osób z niepełnosprawnościami
na rynku pracy oraz możliwości uzyskania pomocy ze strony instytucji
rynku pracy.
-- „Poznański Poradnik Antydyskryminacyjny dla Osób Niepełnosprawnych
i ich rodzin”. Publikacja dostarcza wiedzy na temat zjawiska dyskryminacji
w kontekście społecznym i prawnym. Stanowi przede wszystkim narzędzie,
które umożliwia osobom z niepełnosprawnościami przeciwstawianie się
dyskryminacji w różnorodnych jej postaciach.
5. Opracowanie procedury uzyskania dowodu osobistego w formie tekstu łatwego
w czytaniu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z dysfunkcją
narządu słuchu.
Działania zmierzające do likwidacji barier w dostępie do informacji zapisane są
w wieloletnim programie społecznym „Kierunki i zadania Miasta Poznania na rzecz
integracji osób niepełnosprawnych na lata 2012 – 2020 (Kierunek II zadanie 11: Rozwój
i dostosowywanie systemu informacji miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych)”.
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Okres realizacji: październik 2010 – maj 2013 r.
Instytucja realizująca projekt:
Urząd Miasta Poznania
Partnerzy projektu:
Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych
i Słabowidzących w Poznaniu, Towarzystwo Osób Niesłyszących
„TON” w Poznaniu, Koło Terenowe w Poznaniu Polskiego
Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Źródło finansowania:
budżet Miasta Poznania
Osoba do kontaktu:
Józef Solecki
Telefon: 61 8785821
E-mail: jozef_solecki@um.poznan.pl
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Ruda Śląska
Tworzenie systemu polityki społecznej
w obszarze przeciwdziałania niepełnosprawności dzieci
na przykładzie miejskiej placówki wsparcia dziennego
– Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych
w Rudzie Śląskiej
Organizowanie działalności adaptacyjno-rehabilitacyjnej i rozwijanie
specjalistycznych form pomocy rodzinie w wychowaniu dziecka
z niepełnosprawnością, udzielanie pomocy tymże przed i po osiągnięciu pełnoletności
powinno być ważnym aspektem życia społecznego. Charakter działania pomocy
społecznej, oświaty i służby zdrowia tworzy warunki do ścisłej współpracy
powyższych resortów w kontekście wielopłaszczyznowej, specjalistycznej opieki
nad osobą z niepełnosprawnością, opieki ciągłej, zintegrowanej, nakierowanej
na dziecko, obejmującej profilaktykę, leczenie, rehabilitację, terapię, edukację.
Działania zaplanowane w stosunku do rodzin powinny obejmować: wsparcie
psychiczne, informacje, podnoszenie kompetencji, poradnictwo. System ten wymaga
współdziałania wszystkich instytucji i organizacji, podejmowania decyzji w oparciu
o opinie specjalistów, niezależnie od ich resortowej przynależności.
Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych, wykorzystując możliwości
prawne, ewoluował ku jak najściślejszej współpracy międzyresortowej, by jak najlepiej
dostosować swoją działalność do potrzeb dzieci i ich rodzin.
OADN jest placówką specjalistyczną wsparcia dziennego, działającą w obszarze
pomocy społecznej miasta Ruda Śląska. W Ośrodku Adaptacyjnym funkcjonuje
NZOZ Ośrodek Adaptacyjny, obsługujący dzieci w specjalistycznych poradniach:
wczesnej interwencji, rehabilitacyjnej oraz oddziału dziennego. Współpracuje przy
tym ściśle z ośrodkiem, mając pod opieką dzieci znajdujące się w ośrodku w systemie
stacjonarnym. Lekarze pracujący w NZOZ, specjaliści rehabilitacji medycznej oraz
pediatra, opiekują się dziećmi, konsultując i współtworząc programy terapeutyczne,
kierują na konsultacje i prowadzą wczesną doraźną pomoc medyczną.
Dodatkową zaletą współpracy z placówką służby zdrowia jest dostęp
podopiecznych do nowoczesnego sprzętu terapeutycznego, w który zaopatrzył swoje
poradnie NZOZ. Pomimo limitów nałożonych przez NFZ na świadczenia medyczne,
NZOZ w stosunku do dzieci przebywających w Ośrodku Adaptacyjnym nie prowadzi
limitacji zabiegów, które odbywają się 5 razy w tygodniu przez cały rok w zależności
od potrzeb i zaleceń lekarskich, co jest gwarantem postępu terapii. Wachlarz
możliwości terapeutycznych i zabiegowych, z którego mogą korzystać podopieczni
stale się powiększa, co stanowi duży czynnik podnoszący skuteczność prowadzonej
terapii. Ośrodek ściśle współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. OADN
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korzysta z pomocy psychologów i wypełnia zalecenia orzecznictwa poradni. Placówka
czynna jest przez cały rok, co najmniej 10 godzin dziennie, w zależności od potrzeb
podopiecznych i ich rodzin. Ma pod opieką 82 dzieci na pobycie dziennym i oddziale
popołudniowym. W Poradni Wczesnej Interwencji i Poradni Rehabilitacyjnej leczy się
około tysiąca dzieci z miasta Ruda Śląska i miast okolicznych.
Ośrodek prowadzi także działalność dydaktyczną jako placówka, w której odbywają
praktyki studenci kierunków tożsamych z działalnością placówki.
Od września 2012 r., wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, działa
oddział popołudniowy (oferując pełną gamę usług od poniedziałku do czwartku
w godzinach 14:00–18:00). W 2012 roku pozyskano środki na budowę placu
zabaw. Przekształcono część pomieszczeń technicznych w nową salę Terapii Dnia
Codziennego, a w najbliższym czasie powstaną stanowiska komputerowe. Realizowany
jest własny program wsparcia i edukacji rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.
Rusza projekt choreoterapii.
OADN świadczy usługi w zakresie zapewnienia dzieciom odpowiednich
warunków bytowania i stałej opieki pielęgniarsko-terapeutycznej, psychologicznej,
logopedycznej, wspomagającej i rehabilitacji ruchowej w zakresie określonym
przez lekarzy specjalistów. Zapewnia udostępnienie pomieszczeń oraz pomocy
dydaktycznych nauczycielom wychowania przedszkolnego, realizującym program
na poziomie specjalnym i powszechnym oraz nauczycielom szkół – powszechnych
i specjalnych – w celu realizacji nauczania indywidualnego. Zajęcia terapeutyczne
prowadzone w ośrodku skoordynowane są z rehabilitacją i nauczaniem. Zapewniane są
niezbędne lekarstwa i artykuły sanitarne, udzielana jest pierwsza pomoc w sytuacjach
nagłych oraz organizowany jest także dowóz dzieci do ośrodka i ich odwóz. Udzielane
są porady w zakresie pielęgnacji dziecka, rehabilitacji ruchowej, pedagogicznej
i logopedycznej.
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Okres realizacji: od 1991 r.
Projekt ciągle się rozwija o nowe pomysły i inicjatywy. Planuje się
jego kontynuację w następnych latach.
Instytucja realizująca projekt:
Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych
Partnerzy projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, NZOZ
Ośrodek Adaptacyjny, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna,
instytucje kultury i oświaty, organizacje społeczne, kościół
katolicki, fundacje, stowarzyszenia oraz pracodawcy i osoby
prywatne
Źródło finansowania:
budżet miasta Ruda Śląska, NZOZ Ośrodek Adaptacyjny – NFZ,
środki własne Stowarzyszenia „Jaskółka”, PFRON
Osoba do kontaktu:
Dyrektor Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych
Arkadiusz Staisz
Telefon: 32 2409038
E-mail: dabast@o2.pl
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Rybnik
Przekroczyć próg
Dla większości niewidomych i słabowidzących mieszkańców Rybnika brakowało
wsparcia całościowego, które przewidywałoby nie tylko rehabilitację leczniczą, ale
także rehabilitację zawodową, psychologiczną i społeczną. Osoby te wymagały
specjalistycznej, zindywidualizowanej pomocy, gdyż ich aktywność społeczna
i zawodowa była bardzo ograniczona, często niezależnie od nich samych, zaś bierność
na tym polu powodowała frustrację, apatię i brak chęci do jakichkolwiek działań.
W ramach projektu zrealizowana m.in. następujące działania:
1. Punkt Aktywności Lokalnej (PAL)
Placówka jest usytuowana w ścisłym centrum miasta, w pobliżu głównych
ciągów komunikacyjnych. PAL zapewnia poczucie intymności i bezpieczeństwa,
stanowiąc przyjazne miejsce otrzymywania wsparcia. Oferuje wiele form pomocy
i jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt. W trakcie trwania projektu w Punkcie
dyżurowali specjaliści, tj. psycholog, pracownik socjalny, prawnik, doradca
zawodowy, informatyk. Odbyło się tam również większość szkoleń i spotkań
integracyjnych. Obecnie PAL traktowany jest jako wartość dodana projektu,
a jego działalność kontynuowana po jego zakończeniu.
2. Integracyjne turnieje szachowe
Odbyły się 2 turnieje, które miały na celu promowanie równości szans oraz
wspieranie aktywności lokalnej. Turnieje miały charakter otwarty – mogli do
nich przystąpić wszyscy, którzy chcieli zmierzyć się z beneficjentami projektu.
Pojedynki były rozgrywane na szachach braillowskich.
3. Kampania społeczna „Bądź świadomy – bądź widoczny”
Kampania nie generowała jakichkolwiek kosztów i jest traktowana jako wartość
dodana projektu. Celem kampanii było zwiększenie świadomości społecznej
i wdrożenie rozwiązań zapewniających bezpieczną, przyjazną przestrzeń
publiczną i komunikację miejską osobom niewidomym i słabowidzącym.
Wspólnie podjęto działania i zaproponowano rozwiązania w zakresie transportu
zbiorowego przyjaznego ww. osobom, projektowania przestrzeni publicznej,
zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.
4. Strona internetowa www.przekroczycprog.com.pl przystosowana do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami, która wygrała w ogólnopolskim konkursie
„Strona internetowa bez barier”. Strona w dalszym ciągu jest aktywna (opłacana
ze środków własnych), a zamieszczane są na niej informacje na temat sytuacji
osób niewidomych i słabowidzących.
5. Pozostałe rezultaty:
-- Centrum Handlowo-Rozrywkowe Rybnik Plaza we wrześniu 2011 r.
jako pierwsze w Polsce zmieniło swój wygląd poprzez zastosowanie
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w całym budynku elementów kontrastowych (przeszklone drzwi,
windy, schody, itd.),
-- analiza rozmieszczenia znaków ostrzegawczych w mieście i ich ewentualne
przenoszenie w miejsca o zwiększonym natężeniu ruchu osób
z niepełnosprawościami,
-- w ramach realizacji zadań związanych z przebudową, modernizacją oraz
budową dróg i ulic podejmowane są działania, mające na celu dostosowanie
infrastruktury drogowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
-- dotychczas ukazało się ponad 30 artykułów w prasie, TV, radio oraz
Internecie,
-- organizacja 3 konferencji promujących równość szans,
-- wydanie książki (wersja papierowa i elektroniczna), która jako pierwsza
w Polsce w sposób komplementarny porusza zagadnienia osób niewidomych
i słabowidzcych oraz filmu zrealizowanego przez Telewizję Polską.
Cele projektu zakładane do osiągnięcia w perspektywie długofalowej to:
ıı zapewnienie równego dostępu do życia społecznego i zawodowego osób
niewidomych i słabowidzących,
ıı zmiana stereotypowego myślenia o tej grupie osób,
ıı systemowe rozwiązania w projektowaniu przestrzeni publicznej
tzw. projektowanie uniwersalne),
ıı strony internetowe bez barier,
ıı zwiększone zainteresowanie środowiska naukowego kwestią osób
niewidomych i słabowidzących,
ıı podniesienie jakości funkcjonowania trzeciego sektora (NGO), w tym
skuteczności aplikowania o środki z EFS,
ıı zwrócenie uwagi na pozytywy płynące z działania w partnerstwie,
ıı przygotowanie środowiska osób z niepełnosprawnościami do partycypacji
publicznej,
ıı tworzenie dokumentacji przetargowych z włączeniem potrzeb osób
z niepełnosprawnościami (np. komunikacja miejska).
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Okres realizacji: 1 października 2009 r. – 30 czerwca 2011 r.
Instytucja realizująca projekt:
Miasto Rybnik – Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
Partnerzy projektu:
Polski Związek Niewidomych – Okręg Śląski
Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa
Osoba do kontaktu:
Mirosław Górka
Telefon: 32 4221111 (w. 351)
E-mail: projekty@opsrybnik.pol.pl
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Sianów
Gminny Program Działań
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Projekt realizowany jest w ramach Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie nr XVIII/99/07
z dnia 28 grudnia 2007 roku na lata 2008 – 2015.
Program w całości adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami zarówno
do dzieci, jak i dorosłych mieszkańców gminy Sianów, znajdującej się w powiecie
koszalińskim, woj. zachodniopomorskie, liczącej 13 159 mieszkańców. Miasto
pozbawione przemysłu boryka się z problemami podobnymi dla wielu innych małych
gmin (starzejące się społeczeństwo, wzrost liczby osób z niepełnosprawnościami,
bezrobocie, niski poziom wykształcenia). Niewielkie dochody i związane z tym
ubóstwo to codzienność wielu rodzin w tej gminie. Jeśli dodamy do tego długotrwałą
chorobę lub niepełnosprawność, to droga do wykluczenia i marginalizacji staje
otworem. Wychodząc naprzeciw tym zagrożeniom, samorząd Sianowa uchwalił
wieloletni Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych, który w całości
kierowany jest do mieszkańców gminy. Pomoc finansowa na likwidację barier
architektonicznych i komunikacyjnych, zwiększenie dostępu do edukacji, usług
medycznych i rehabilitacyjnych oraz integracja osób z niepełnosprawnościami ze
środowiskiem to podstawowe założenia projektu. Dzięki przewidzianym działaniom
zapewniono kompleksowe wsparcie tym wszystkim osobom, które z powodu swojej
niepełnosprawności znalazły się okresowo lub długotrwale w trudnej sytuacji życiowej.
Program obejmuje następujące działania:
ıı utworzenie gminnego ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych,
ıı likwidację barier architektonicznych i urbanistycznych,
ıı likwidację barier komunikacyjnych i w komunikowaniu się,
ıı zwiększenie dostępu do edukacji,
ıı aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy,
ıı rozszerzenie dostępu do usług medycznych i rehabilitacyjnych,
ıı integrację osób z niepełnosprawnościami.
Tworząc katalog wsparcia, projektodawcy zwracali uwagę na realne potrzeby
osób z niepełnosprawnościami, tak aby proponowana pomoc miała wpływ na
poprawę ich funkcjonowania. Przede wszystkim pod uwagę brane są działania
nakierowane na likwidację wszelkich barier w dostępie do komunikacji, edukacji,
usług medycznych i rehabilitacyjnych, doposażenie w sprzęt specjalistyczny
oraz integrację. Wszystkie zadania realizowane w tym zakresie mają charakter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

39

40

Dobre praktyki samorządów 2013
systemowy i propagują aktywność osób z niepełnosprawnościami w różnych
obszarach życia.
W okresie od 2008 do 2012 roku 1396 osób z niepełnosprawnościami skorzystało
z działań o charakterze środowiskowym, a 287 osób uzyskało wsparcie finansowe.
Wieloletnie działania skierowane na wsparcie osób z niepełnosprawnościami,
realizowane ze środków własnych gminy, i budowany przez kolejne kadencje władz
samorządowych Program to przykład, że wspólnotę samorządową tworzy cała
społeczność. Przy dobrze ukierunkowanej polityce społecznej, zawartej w Gminnej
Strategii Rozwiązywani Problemów Społecznych, z wykorzystaniem powołanego
dla realizacji tych celów Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, można
przewidzieć, że wsparcie to ma charakter długofalowy i będzie nakierowane przede
wszystkim na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Budowanie
poczucie bezpieczeństwa, jakie daje osobom z niepełnosprawnościami wsparcie
oferowane w ramach projektu, to podstawowy cel jego twórców, dlatego też likwidacja
barier, na które napotykają mieszkańcy gminy Sianów stała się priorytetowym
zadaniem samorządu.
Projekt ma przede wszystkim dać osobom z niepełnosprawnościami i ich bliskim
szanse na lepsze jutro, sprawić, że przełamią bariery i wyjdą naprzeciw problemom,
które napotykają na swojej drodze, dać silny bodziec do działania. Czteroletnie
doświadczenie w realizacji programu potwierdza zasadność prowadzenia działań
osłonowych wobec osób i rodzin zmagających się z niepełnosprawnością i zasługuje na
upowszechnianie w środowiskach samorządowych. Dlatego też wychodząc na przeciw
realnym potrzebom osób z niepełnosprawnościami, mieszkających na terenie gminy
Sianów, samorząd lokalny przewiduje kolejne edycje realizacji Gminnego Programu
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Niezależnie od środków pozyskiwanych
na realizację innych projektów i programów finansowanych lub współfinansowanych
przez Unię Europejską lub budżet państwa, każdego roku w budżecie gminy znajdują
się środki na realizację programu oraz funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Informacji
dla Osób Niepełnosprawnych.
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Okres realizacji: 2008 – 2013 r.
Instytucja realizująca projekt:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie
Partnerzy projektu:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Źródło finansowania:
Budżet Gminy Sianów
Osoba do kontaktu:
Halina Iwanisik
Telefon: 94 3185512
E-mail: mgops@sianow.pl
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Stargard Szczeciński
Rozwój mieszkalnictwa na rzecz osób
niepełnosprawnych na terenie Stargardu Szczecińskiego
Na terenie miasta funkcjonuje program „Potrzebny Dom”, którego głównym
celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Posiada kilka podprogramów,
które skierowane są do konkretnych grup beneficjentów. Mieszkania przeznaczone
dla osób z niepełnosprawnością na terenie Stargardu Szczecińskiego funkcjonują
w ramach podprogramu „Bez Barier”. Kolejne grupy osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym to: osoby w podeszłym wieku (podprogram „Nie Sami”), wychowankowie
placówek opiekuńczo-wychowawczych (podprogram „Na Start”), wychowankowie
domów dziecka (tzw. mieszkania rodzinkowe – podprogram „Nasz Dom”).
Mieszkania realizowane są „pod klucz”. W toku ich aranżacji wykończenia, poprzez
zastosowanie rozwiązań architektonicznych i montaż niezbędnych urządzeń,
zapewniających likwidację barier, uwzględnia się indywidualne potrzeby najemców.
Mieszkania te są w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
intelektualną lub ruchową. Wszystkie zastosowane urządzenia, stanowiące
wyposażenie mieszkań, są energooszczędne. W mieszkaniach zainstalowano
czasowe wyłączniki wody oraz prądu, aby kontrolować wydatki związane z opłatami.
Dla utrzymania jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w mieszkaniach
zamiast gazowych zastosowano kuchenki elektryczne. Plany projektowe mieszkań
wykorzystują innowacyjne rozwiązania i pomysły, które spełniają warunki potrzebne
dla bezkolizyjnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością ruchową.
W łazienkach i toaletach zamontowano relingi umożliwiające osobom
z niepełnosprawnościami samodzielne dbanie o higienę. Brak barier
architektonicznych przyspiesza proces usamodzielniania się oraz wypracowywania
w sobie poczucie wartości, a także wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu
adaptację społeczną. Ważną rolę w opiece nad najemcami z niepełnosprawnością
intelektualną pełnią opiekunowie – asystenci (zajmujący 2 dodatkowe mieszkania),
którzy świadczą podstawową pomoc w życiu codziennym lokatorów w zakresie m.in.
regulacji wszystkich opłat, utrzymania porządku, robienia zakupów, pomocy przy
załatwianiu spraw urzędowych, korzystania z opieki lekarskiej, dbałości o higienę
osobistą, przygotowywania posiłków. Pomagają również podopiecznym w organizacji
czasu wolnego. Mieszkańcy z niepełnosprawnością intelektualną są jednocześnie
uczestnikami placówek prowadzonych przez Koło PSOUU (Warsztatu Terapii
Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Zakładu Aktywności Zawodowej
„Centralna Kuchnia”). Stanowi to kompleksowe połączenie wsparcia w niewątpliwie
znaczących aspektach życia, tj. dostępności terapii, pracy oraz mieszkania.
W ramach programu „Potrzebny Dom” realizowany jest również podprogram
skierowany do osób starszych, których największym problemem są choroby i wiążące
się z nimi powikłania, które niejednokrotne przyczyniają się do ich niepełnosprawności.
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Duże znaczenie w przypadku mieszkań wspomaganych ma fakt, iż z ww. osobami
zawierane są umowy podnajmu i traktowane są one jak inni najemcy lokali
komunalnych. Nie stygmatyzuje się tych osób. Mieszańcy mieszkań wspomaganych
otrzymują wsparcie w ponoszeniu opłat czynszowych – mogą otrzymać zarówno
dodatek mieszkaniowy, jak i negocjować obniżkę czynszu.
Podprogram „Bez Barier” zakłada udostępnienie 35 mieszkań dla 33 osób
z niepełnosprawnością intelektualną i 2 opiekunów, 20 mieszkań przystosowanych dla
osób z dysfunkcją ruchu. Podprogram „Nie Sami” przewiduje przeznaczenie
23 mieszkań dla 27 seniorów.
Dzięki realizacji mieszkalnictwa wspomaganego oddalona lub całkowicie
zniwelowana zostaje perspektywa umieszczenia niniejszych osób w placówkach
opiekuńczych (np. domach pomocy społecznej). Realizacja projektu ma też wpływ na
ograniczenie wydatkowania środków na pomoc społeczną, z której niewątpliwie osoby
te musiałyby korzystać w większym zakresie w przypadku braku takiej formy wsparcia,
jaką jest mieszkalnictwo wspomagane.
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Okres realizacji: od 1999 r. Program w dalszym ciągu trwa i w miarę
możliwości i potrzeb będzie rozszerzany o kolejne mieszkania
wspomagane.
Instytucja realizująca projekt:
Program „ Potrzebny Dom” (podprogramy: „Bez Barier” i „Nie
Sami”) jest realizowany we współpracy z Stargardzkim TBSem, Spółką z o.o. Gminy Miasta Stargard Szczeciński oraz
Kołami PSOUU w Stargardzie Szczecińskim, Stowarzyszeniem
Osób Niepełnosprawnych Ruchowo i Przyjaciół „Pomost”,
Stowarzyszeniem „Potrzebny Dom” w Stargardzie Szczecińskim
Partnerzy projektu:
inne organizacje pozarządowe z terenu Stargardu Szczecińskiego
działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, Powiat
Stargardzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami
Źródło finansowania:
1) preferencyjny kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
finansowany przez budżet państwa, który umożliwił Stargardzkiemu
TBS Sp. z o.o. sfinansowanie budowy mieszkań w 70% (pozostała
część kosztów budowy sfinansowana została przez lokatorów,
organizacje pozarządowe, Gminę-Miasto Stargard Szczeciński, inne
zainteresowane gminy, powiat stargardzki oraz PCPR
2) dotacje z budżetu Miasta na sfinansowanie asystentów osób
z niepełnosprawnościami i świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych
3) środki własne lub pozyskane przez organizacje pozarządowe
Osoba do kontaktu:
Agata Kmieć-Łuciuk
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
Telefon: 91 5771668
E-mail: a.kmiec@um.stargard.pl
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Szczecin
Niepełnosprawni wśród nas
Projekt „Niepełnosprawni wśród nas” podejmuje kwestie włączania osób
z niepełnosprawnościami w życie miasta poprzez dwojakiego rodzaju działania:
zapewnianie dostępności obiektów użyteczności publicznej oraz rozwijanie postaw
szacunku, otwartości i akceptacji. Wpisuje się w realizację celów „Miejskiego Programu
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2002 – 2015”, przyczyniając się
do kształtowania i rozwijania świadomości społecznej w zakresie dostrzegania
i rozumienia problemów osób z niepełnosprawnościami.
Projekt obejmuje dwa obszary tematyczne:
1. Zwiększanie dostępu osób z niepełnosprawnościami do dóbr, usług i szeroko
pojętego życia społecznego poprzez likwidowanie barier architektonicznych,
kształtowanie przestrzeni publicznej dostępnej dla osób z różnymi rodzajami
niepełnosprawności.
2. Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób
z niepełnosprawnościami i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji; kształtowanie
pozytywnych postaw społecznych wobec tychże osób.
Dnia 24 września 2012 r. zostało zawarte porozumienie intencyjne „Szczecin
przyjazny osobom niepełnosprawnym”. Sygnatariuszami porozumienia są: Gmina
Miasto Szczecin, Północna Izba Gospodarcza, Zachodniopomorska Okręgowa Izba
Architektów RP, Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Powiatowa Społeczna Rada ds.
Osób Niepełnosprawnych. Porozumienie, zawarte na czas nieokreślony, obejmuje
prowadzenie akcji propagowania, informowania oraz zachęcania inwestorów do
tworzenia budynków bez barier architektonicznych, a także przygotowanie broszury
zawierającej przykłady konkretnych rozwiązań projektowych.
W celu wdrożenia w życie zapisów w/w porozumienia Prezydent Miasta
Szczecin zarządzeniem powołał interdyscyplinarny zespół, którego zadaniem jest
podejmowanie i wspieranie działań określonych w podpisanym dokumencie.
Wymiernym efektem pracy zespołu stało się forum „Szczecin przyjazny osobom
niepełnosprawnym”, które odbyło się dnia 10 kwietnia 2013 r. w auli Uniwersytetu
Szczecińskiego. Głównym założeniem spotkania było przedstawienie różnych punktów
widzenia na problematykę dostępności.
W celu przeciwdziałania dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami
i podnoszenia poziomu wiedzy o niepełnosprawności Miasto Szczecin zaangażowało
się w kampanie społeczne, które zostały przeprowadzone wspólnie z organizacjami
pozarządowymi:
1. Kampania informacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
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i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji „Inni – czyżby?!” zorganizowana przez
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
TĘCZA ukierunkowana była na kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób
z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
2. Kampania społeczna na rzecz akceptacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością
intelektualną „Podaj żółte kółko” zorganizowana przez Stowarzyszenie
Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa ISKIERKA, koncentrująca się na
problematyce osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Zaangażowanie w realizację porozumienia intencyjnego „Szczecin przyjazny
osobom niepełnosprawnym” środowiska akademickiego przyczyni się do zmiany
sposobu myślenia przyszłych architektów o dostępności przestrzeni publicznej.
Pozwoli to na projektowanie i tworzenie obiektów dostosowanych do potrzeb
mieszkańców z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz przyczyni się do
zwiększenia ich udziału w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym.
Wiele działań, realizowanych w ramach kampanii społecznych, adresowanych
było do dzieci i młodzieży. Należy zatem przypuszczać, że młode pokolenie będzie
bardziej otwarte, wolne od uprzedzeń i lęków wobec osób z niepełnosprawnościami.
Pakiet dydaktyczny, który powstał w wyniku kampanii „Podaj żółte kółko” posłuży
nauczycielom i wychowawcom do dalszej pracy z tematem integracji.
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Okres realizacji:
„Szczecin przyjazny osobom niepełnosprawnym”: wrzesień 2012 r. –
obecnie;
Kampania informacyjna „Inni – czyżby?!”: sierpień – listopad 2012r.
Kampania społeczna „Podaj żółte kółko”: październik 2012r. –
obecnie.
Instytucja realizująca projekt:
Gmina Miasto Szczecin
Partnerzy projektu:
W projekcie, obok Wnioskodawcy, biorą udział następujące
instytucje: Północna Izba Gospodarcza, Zachodniopomorska
Okręgowa Izba Architektów RP, Zachodniopomorska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny, Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób
Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej Ruchowo TĘCZA, Stowarzyszenie Rodzin
i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa ISKIERKA
Źródło finansowania:
Budżet Gminy Miasto Szczecin, Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Osoba do kontaktu:
Beata Andruszkiewicz
Kierownik Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych
Telefon: 91 4245676, 91 4245670
E-mail: bandrusz@um.szczecin.pl
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Tarnów
Sport bez barier
Przedstawiany projekt obejmuje wieloletnie działania Gminy Miasta Tarnowa
w zakresie upowszechniania sportu i aktywności ruchowej wśród mieszkańców
z niepełnosprawnościami.
Grupę docelową projektu stanowią osoby z orzeczonym lekkim, umiarkowanym
i znacznym stopniem niepełnosprawności. Działaniami objętych zostało 339 osób
z niepełnosprawnościami w wieku od 7 do 60 lat, średnia wieku wynosi 32 lata.
Celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami równych
szans w dostępie do sportu amatorskiego i zawodowego z uwzględnieniem rodzaju
niepełnosprawności.
Realizacja projektu dobywa się zgodnie z „Programem działań na rzecz osób
niepełnosprawnych w Mieście Tarnowie na lata 2011 – 2015”, „Strategią Rozwoju Miasta
– Tarnów 2020”, Programem „Tarnów 2015” i „Strategią Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Tarnowa na lata 2011 – 2020”.
W 2012 roku przeprowadzono następujące działania:
1. Udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób
z niepełnosprawnościami na realizację zadań:
a. upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa:
-- hipoterapia – jeździectwo i rekreacja konna dla osób
z niepełnosprawnościami,
-- pływanie, lekka atletyka, podnoszenie ciężarów – dofinansowanie
kosztów treningów zawodników z niepełnosprawnościami,
b. „Niepełnosprawny – sprawny w wodzie” - bezpłatne zajęcia pływania dla
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową,
c. poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych
działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa i osiąganie przez członków
tych klubów wysokich wyników w międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym –
bowling, kręgle, strzelectwo sportowe dla osób słabowidzących,
dofinansowanie kosztów treningów i wyjazdów na zawody.
2. Przyznano stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia.
3. Wspierano i współorganizowano przedsięwzięcia sportowe dla osób
z niepełnosprawnościami, w tym:
a. „VIII Tarnowski Turniej w kręglach klasycznych” dla osób niewidomych
i słabowidzących – ufundowano nagrody rzeczowe dla zawodników,
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b. obóz sportowy dla niepełnosprawnych ruchowo – opłacono koszty
wynajęcia obiektów sportowych i zatrudnienia trenera,
c. przygotowanie zawodników do Paraolimpiady LONDYN 2012 w dyscyplinie
podnoszenie ciężarów – poniesiono koszty zatrudnienia trenera, wynajęcia
sprzętu sportowego, korzystania z obiektów,
d. IV Tarnowski Turniej w Podnoszeniu Ciężarów „Leliwa” – turniej dla osób
z niepełnosprawnością ruchową w wyciskaniu sztangi leżąc –
ufundowano nagrody rzeczowe dla zawodników, koszty obsługi sędziowskiej,
e. organizacja VIII Międzynarodowej Spartakiady Młodzieży Niepełnosprawnej
„Europa bez barier” dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i umysłowo
– zapewniono zabezpieczenie medyczne, zakwaterowanie i wyżywienie
zawodników, puchary i medale, koszulki z nadrukiem dla poszczególnych
ekip.
Zadania z zakresu upowszechniania sportu wśród osób z niepełnosprawnościami
kontynuowane będą również w następnych latach. Zostały one zapisane w Uchwale
Nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Tarnowa, „Programie działań na
rzecz Osób Niepełnosprawnych w Mieście Tarnowie na lata 2011 – 2015” i „Wieloletnim
Programie Współpracy Gminy Miasta Tarnowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2013 – 2015”. Zaplanowano także środki finansowe na ich
realizację.
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Okres realizacji: 02.01.2012 – 28.12.2012 r.
Instytucja realizująca projekt:
Urząd Miasta Tarnowa
Partnerzy projektu:
Stowarzyszenie Ludowy Klub Jeździecki w Tarnowie – Klikowej,
Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start”,
Tarnowskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki
Niewidomych i Słabowidzących „Pogórze”, Ochotnicze Hufce Pracy
Centrum Kształcenia i Wychowania
Źródło finansowania:
środki Gminy Miasta Tarnowa i środki własne organizacji
pozarządowych
Osoby do kontaktu:
Monika Budzyn-Rybka, Jerzy Duda
Telefon: 14 6882828, 14 6882833
E-mail: m.rybka@umt.tarnow.pl,
jerzy.duda@umt.tarnow.pl
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Wejherowo
Dostępne Wejherowo – miasto dla wszystkich
Działaniami samorządu Wejherowa, skierowanymi do osób
z niepełnosprawnościami, objęte są wszystkie osoby z tej grupy społecznej, niezależnie
od wieku, stopnia i rodzaju niepełnosprawności, oraz ich rodziny.
W ankiecie przeprowadzonej w roku 2012 przez MOPS w Wejherowie respondenci
wskazali jako jedne z częściej identyfikowanych problemów społecznych
niepełnosprawność – 42,8 % oraz problemy ludzi starszych – 46 %. Występowaniu
tychże towarzyszy tworzenie się grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
którymi są: osoby starsze (40 % odpowiedzi), osoby z niepełnosprawnościami
(51 %). Na pytanie, co samorząd może zrobić, aby ograniczyć zjawisko występowania
wykluczenia społecznego, na pierwszym miejscu wymieniano prowadzenie
programów aktywności lokalnej w środowiskach zagrożonych wykluczeniem (68,5 %).
W ramach działalności władz lokalnych podjęto następujące działania:
1. Podjęcie przez Radę Miasta Wejherowa uchwały Nr VIk/XIX/246/2012
z 26.06.2012 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej
„Wspólna Sprawa” dla Miasta Wejherowa na lata 2012 – 2013.
Program Aktywności Lokalnej ma za zadanie przeciwdziałanie zjawisku
wykluczenia społecznego poszczególnych osób i całych grup społecznych,
w tym osobom niepełnosprawnych. Jednym z elementów programu
było prowadzenie „Wakacyjnej Wioski Tematycznej” z cyklem 10 spotkań
integracyjnych, zajęć i wyjazdów studyjnych.
2. Wspieranie finansowe inicjatyw organizacji pozarządowych, służących
wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami we wszystkich aspektach
życia – dotacje dla Integracyjnego Stowarzyszenia Sportowego „Start”
Wejherowo, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Barka”
w Wejherowie, Polskiego Związku Głuchych o/Wejherowo.
3. Promowanie pozytywnych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami i dobrych
praktyk poprzez nagradzanie postaci zaangażowanych w pracę na ich rzecz.
Nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa są zwyczajowo wręczane podczas Święta
Miasta – Dnia Jakuba Wejhera, a otrzymali je już: zdobywczyni brązowego medalu
na Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie (2012 r.); Przewodniczący Klubu Seniora
„Złota Jesień” (2011 r.); Wiceprezes Zarządu Pomorskiego Związku Organizacji
Sportu Niepełnosprawnych w Gdańsku (2012 r.); współzałożyciel Stowarzyszenia
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Barka” w Wejherowie (2012 r.),
wolontariusze Uniwersytetów Trzeciego Wieku (2010 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r.).
Samorząd był także autorem nominacji do konkursu „Człowiek bez barier
2010” osoby po amputacji nogi, która ukończyła studia, pracuje z osobami
z niepełnosprawnościami, uprawia kulturystykę, jeździ na rowerze.
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4. Likwidowanie barier komunikacyjnych, informacyjnych, edukacyjnych.
Samorząd zaangażowany jest w prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci
z niepełnosprawnościami, organizowanie oddziałów integracyjnych na każdym
poziomie edukacyjnym, dowóz do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych
uczniów z niepełnosprawnościami.
Szczególna uwaga przywiązywana jest do przystosowania przestrzeni miejskiej
i budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
poprzez sukcesywne dostosowywanie infrastruktury do zasad projektowania
uniwersalnego, m.in. modernizacja ciągów pieszych, zastosowanie
w budynkach udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, zakup autobusów
niskopodłogowych na potrzeby komunikacji miejskiej, udostępnienie lokali
wyborczych dla osób z niepełnosprawnościami.
5. Zmniejszanie negatywnych skutków niepełnosprawności, powstającej w późnym
okresie życia, poprzez wspieranie działalności Klubów Seniora i Uniwersytetów
Trzeciego Wieku (prowadzenie Klubu Seniora „3/4” i Klubu Seniora „Po 60”,
dotacje dla Akademii Złotego Wieku i Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku), prowadzenie usług opiekuńczych.
6. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez organizację
imprez sportowych i integracyjnych oraz wspieranie sportu osób
z niepełnosprawnościami – coroczny czerwcowy piknik integracyjny w Parku
Miejskim im. A. Majkowskiego w Wejherowie, Indywidualne Otwarte Mistrzostwa
Miasta Wejherowa Kobiet w Boccia – IV 2012 r., festyn integracyjny „Aktywni bez
barier” – 2012 r.
7. Udostępnienie WCK – Filharmonii Kaszubskiej dla osób z niepełnosprawnościami
poprzez wprowadzenie udogodnień technicznych dla osób dotkniętych różnymi
rodzajami niepełnosprawności – wind, wjazdu do budynku, systemu tłumaczeń
symultanicznych z indywidualnymi pętlami indukcyjnymi dla wspomagania
osób z aparatami słuchowymi, audiodeskrypcji dla osób niewidomych
i słabowidzących.
8. Wydanie płyty CD z nagraniami i udostępnienie na stronie internetowej
biblioteki słuchowisk dla osób starszych i wykluczonych społecznie –
P. Schmandt „Karnawał”, A. Majkowski „Bajka o zbójcy Czorlińskim”, D. Odija
„Rzeka”.
9. Organizacja spektakli charytatywnych „Wieczór z Fredrą” – styczeń 2012 r.
i „Karnawał” z okazji Światowego Dnia Chorego – styczeń 2013 r., z których
dochód przeznaczono na wsparcie Wejherowskiego hospicjum domowego pod
wezwaniem św. Judy Tadeusza w Wejherowie, aktorami były osoby publiczne
z Wejherowa.
10. Przeprowadzenie warsztatów budowania poczucia własnej wartości oraz porad
medyczne i prawne „Aktywni bez barier” w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej – 2012 r.
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Okres realizacji: 2012 – 2013 r.
Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami będą
kontynuowane, ich zakres będzie rozszerzany.
Instytucja realizująca projekt:
Gmina Miasta Wejherowa
Partnerzy projektu:
społeczność lokalna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, organizacje pozarządowe,
m. in. Polski Związek Niewidomych o/Wejherowo, Polski
Związek Głuchych o/Wejherowo, Integracyjne Stowarzyszenie
Sportowe „Start” Wejherowo, Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Barka”, placówki oświatowe
Źródło finansowania:
budżet miasta
Osoba do kontaktu:
Bogdan Tokłowicz
Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa
Telefon: 58 6777003
E-mail: sekretariatps@wejherowo.pl
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Wrocław
Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Bez barier”
Głównym celem programu jest tworzenie osobom z niepełnosprawnościami
warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tychże osób i ich rodzin. Realizowane
projekty, których bezpośrednimi adresatami są mieszkańcy Wrocławia, służą także
turystom i gościom odwiedzającym stolicę Dolnego Śląska.
Blisko 15% całej populacji mieszkańców Wrocławia to osoby
z niepełnosprawnościami, które mogą i chcą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym
i kulturalnym miasta, odwiedzając miejsca niekoniecznie kojarzone jedynie
z rehabilitacją w medycznym tego słowa znaczeniu. Istotą jest bowiem tworzenie
powszechnej dostępności miejsc pracy, kultury i sportu czy komunikacji.
Potrzeby i cele szczegółowe programu wynikają z założonego celu głównego i są nimi:
ıı ograniczanie barier społecznych,
ıı tworzenie warunków do zachowania samodzielności i niezależności osób
z niepełnosprawnościami,
ıı aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami,
ıı inicjowanie i podejmowanie działań profilaktycznych, promocji zdrowia
i rehabilitacji leczniczej.
Wszelkie działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami powinny być
podejmowane z poszanowaniem suwerenności jednostki i jej prawa do dokonywania
samodzielnych wyborów życiowych.
Do priorytetowych zadań Miasta należą m.in.:
1. w zakresie ograniczania barier społecznych:
-- kształtowanie świadomości społeczności lokalnej w zakresie dostrzegania
i rozumienia problemów osób z niepełnosprawnościami,
-- promowanie postaw społecznych, sprzyjających realizowaniu praw osób
z niepełnosprawnościami,
-- rozwój świadomości społecznej dotyczącej przysługujących osobom
z niepełnosprawnościami uprawnień oraz wykorzystania tych praw
w podnoszeniu jakości życia,
2. w zakresie tworzenia warunków do zachowania samodzielności i niezależności
osób z niepełnosprawnościami:
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-- edukacja tychże osób,
-- wsparcie dla rodzin, których członkami są osoby z niepełnosprawnościami,
-- tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności tej grupy
społecznej,
-- podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zadania w obszarze
objętym programem,
-- kontynuacja i wzmocnienie współpracy między organizacjami
i instytucjami działającymi w obszarze objętym programem,
3. w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami:
-- inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia
skutków niepełnosprawności,
-- zwiększanie dostępności kultury, sportu, turystyki, rekreacji,
-- wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych,
a także zajęć sportowo-rekreacyjnych, dostępnych dla osób
z niepełnosprawnościami,
-- podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych tychże osób, stosownie
do wymogów rynku pracy,
-- zwiększanie szans na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia,
-- wsparcie osób z niepełnosprawnościami, które nie mogą podjąć
zatrudnienia na otwartym rynku pracy,
4. w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i rehabilitacji leczniczej:
-- opracowywanie i wdrażanie programów zajmujących się profilaktyką
niepełnosprawności,
-- zapewnienie wielospecjalistycznej diagnozy oraz kompleksowego leczenia,
-- podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości opieki nad
osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi.
Działania wspierające osoby z różnymi niepełnosprawnościami muszą i powinny
mieć charakter interdyscyplinarny, nie ograniczając się jedynie do wsparcia i opieki
zdrowotnej, ale także samorealizacji i poprawy jakości życia. Dzięki realizacji programu
wspierano członków tej grupy na gruncie społecznym i zawodowym, zorganizowano
szereg imprez sportowych, kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych. Nie tworząc
wykluczonych enklaw, Miasto Wrocław wspierało uczestnictwo w tych wydarzeniach
zarówno osób zdrowych, jak i dotkniętych niepełnosprawnością.
Bezspornie potrzebna jest zmiana mentalności społecznej i negatywnego
postrzegania „odmienności”. Dlatego – poza codzienną pracą, w ramach
realizacji Programu – Miasto Wrocław wspólnie z partnerami, prowadziło szereg
kampanii społecznych, mających charakter integracyjny i edukacyjny. Działania

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

55

56

Dobre praktyki samorządów 2013
podejmowane w roku 2012 polegały na kształtowaniu pozytywnego wizerunku
osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie, zwiększenia dostępu do leczenia,
opieki i rehabilitacji, kształcenia i podnoszenia kwalifikacji, uproszczenia dostępu
do dóbr i usług. Realizacja Programu wpływała na usamodzielnianie się osób
z niepełnosprawnościami poprzez ułatwienie im codziennego funkcjonowania.

Okres realizacji: 2012 – 2014 r.
(kontynuacja wcześniejszego programu)
Instytucja realizująca projekt:
Gmina Wrocław
Partnerzy projektu:
organizacje pozarządowe, poszczególne wydziały i departamenty
Urzędu Miasta Wrocławia, jednostki i instytucje miejskie,
samorządy terytorialne, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i inne
Źródło finansowania:
budżet miasta, środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, budżet Unii Europejskiej
Osoba do kontaktu:
Bartłomiej Skrzyński
Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych
Telefon: 72 8489932
E-mail: bartlomiej.skrzynski@um.wroc.pl
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Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego realizuje działania
związane z zachęceniem samorządów do aktywności w obszarze
rozwiązań na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami.
Dotychczas odbyło się już pięć edycji konkursu „Samorząd Równych
Szans” oraz ukazał się szereg publikacji prezentujących pozytywne
rozwiązania w tej dziedzinie.

Dobre praktyki

w zakresie zatrudniania
osób z niepełnosprawnościami
w sektorze publicznym

SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS

Fundacja
Instytut Rozwoju Regionalnego

Dotychczas wydane publikacje z opisanej serii:
• Dostępna edukacja
• Dostępna komunikacja miejska
• Dostępna przestrzeń publiczna
• Dostępne WWW
• Dobre praktyki samorządów 2009 – Polityka na rzecz osób niepełnosprawnych
• Dobre praktyki samorządów 2011 – Polityka na rzecz osób niepełnosprawnych
• Dobre praktyki samorządów 2012 – Polityka na rzecz osób niepełnosprawnych
• Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami
w sektorze publicznym

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR) to organizacja pozarządowa
typu non-profit, działająca od 26 sierpnia 2003 r. w dziedzinach nauki, transferu
innowacji, przedsiębiorczości oraz kompleksowego i wielopoziomowego wsparcia
osób najbardziej dyskryminowanych w społeczeństwie.
Naszą misją jest zapewnienie równych praw i podmiotowości osobom
z niepełnosprawnościami w Polsce. Wpływamy na kształt prawa ich dotyczącego,
wspieramy je szkoleniowo i doradczo w niezależnym życiu. Propagujemy
pełny udział w społeczeństwie, w tym edukację włączającą. Promujemy użycie
najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce. Upowszechniamy
wiedzę o osobach z niepełnosprawnościami. Prowadzimy czasopismo
tematyczne, portal i radio internetowe, redagujemy rozliczne publikacje.
Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami
i pracodawcami oraz z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów
ponadnarodowych.
Prowadząc od wielu lat działania rzecznicze na rzecz osób
z niepełnosprawnościami i promując ich aktywność, Fundacja Instytut Rozwoju
Regionalnego dąży do pozyskania jak największej liczby instytucji, organizacji
i osób, które będą wyczulone na przejawy dotykającej ich dyskryminacji. Podstawą
dla jej wyeliminowania jest zaangażowanie środowisk lokalnych, w pierwszej
kolejności zaś instytucji samorządowych, które w dużym stopniu kształtują
jakość życia mieszkańców. W ten sposób narodził się projekt Samorząd Równych
Szans, którego celem jest promowanie najlepszych praktyk jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie polityki na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami
i poprawy jakości ich życia.
W roku bieżącym Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego już po raz
piąty przeprowadziła ogólnopolski konkurs Samorząd Równych Szans.
Również w tej edycji przewidzieliśmy przyznanie nagród specjalnych dla tych
samorządów, które realizują ciekawe, nieszablonowe inicjatywy na rzecz osób
z niepełnosprawnościami, obejmujące swym zakresem różne dziedziny życia.
Nagrodę specjalną przyznał po raz kolejny m.in. Polski Związek Głuchych.
Podobnie jak w roku ubiegłym przeprowadzono regionalne edycje konkursu
w województwie dolnośląskim, małopolskim i śląskim.
Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji, Ministra Edukacji Narodowej, Państwowej Komisji Wyborczej,
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich
i Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego.
Patronat medialny nad konkursem sprawowały: portal RMF24.PL, Portal
Samorządowy oraz Regioportal.
www.firr.org.pl
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