Sprawozdanie z realizacji w roku 2019
Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz przestrzegania praw
osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl na lata 2016-2025
REHABILITACJA SPOŁECZNA ORAZ INNE DZIAŁANIA MOPS PRZEMYŚL

I.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2019 był jednym z realizatorów Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz
przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl na lata 2016-2025 przyjętego
uchwałą nr 7/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 stycznia 2016 roku.
Celem strategicznym ww. Programu jest tworzenie warunków do pełnego, indywidualnego rozwoju i zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach i na każdym etapie życia,
gwarantujących pełne uczestnictwo tych osób w życiu społecznym i zawodowym.
W 2019 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Grodzkim Przemyśl Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przyznał łącznie kwotę 3.135.296 zł, w tym na zobowiązania dotyczące finansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla 105 uczestników w 3-ech warsztatach - kwotę 1.900.080 zł.
Uchwałą Nr 42/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 18 marca 2019 r. (zmienioną uchwałami: Nr 136/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. i Nr 242/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.) określono zadania i dokonano podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Ostatecznie w całym roku budżetowym 2019 na rehabilitację społeczną (realizacja
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu) przeznaczono kwotę 2.986.987 zł, w tym:
1.086.907 zł na zadania bieżące i 1.900.080 zł na zobowiązania dotyczące kosztów działalności trzech
warsztatów terapii zajęciowej. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
(realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu) przeznaczono kwotę 148.309 zł.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu realizuje przede wszystkim działania na rzecz
osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej. W 2019 roku MOPS realizował niżej wymienione zadania na rzecz osób niepełnosprawnych należące do kompetencji samorządów powiatowych:
Tabela Nr 1. Podział środków finansowych PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2019 r.
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Podział
środków
PFRON
uchwałami RM

Nazwa zadania

Dofinansowanie do uczestnictwa
osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
Dofinansowanie sportu, kultury,
rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych
Zobowiązania dotyczące finansowania kosztów
działalności warsztatów terapii zajęciowej

Liczba dofinansowań

Kwota
[w zł]

339.100

280 osób
(uczestnicy + opiekunowie)

337.173

20.000

12 umów; 228 osób
(uczestnicy + opiekunowie)

19.984

547.257

436 osób

531.298

180.550

75 osób

180.550

1.900.080

1

Wykonanie

3 WTZ-ty;
105 uczestników

1.900.080

Razem rehabilitacja społeczna
realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

2.986.987

1.124 osób

2.969.085

Razem rehabilitacja zawodowa
realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy:

148.309

- wyposażenie 2-óch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
- 2 dofinansowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- 1 sfinansowane stypendium
stażowe dla osoby niepełnosprawnej

148.249

Ogółem cała rehabilitacja (społeczna + zawodowa):

3.135.296

1.129

3.117.334

a) Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
W roku 2019 liczba osób (wraz z opiekunami) ubiegających się o przyznanie dofinansowania
pobytu na turnusie rehabilitacyjnym wyniosła 456 (w tym 134 opiekunów), natomiast dofinansowanie
wypłacono dla 280 osób (w tym 85 opiekunów) na kwotę 337.173 zł, z czego 21 dofinansowań wypłacono dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz 19 dofinansowań ich opiekunom na łączną kwotę dofinansowania turnusów dla dzieci i młodzieży wraz z ich opiekunami 48.210 zł.
b) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
W 2019 roku na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych imprez z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych złożono 14 wniosków na ogólną wnioskowaną kwotę
dofinansowania 47.662 zł. Ze względu na ograniczone środki finansowe, wnioskowane kwoty, podobnie
jak i w roku ubiegłym, zostały pomniejszone. Zrealizowano 11 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ze środków Funduszu 20.000 zł dla 8 organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
W ramach imprez integracyjno - kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych wypłacono
dofinansowanie uczestnictwa dla 228 osób w kwocie 19.984 zł.
Realizacja zadania pn. „dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych” w 2019 roku objęła: dofinansowanie do wycieczek turystyczno - krajoznawczych połączonych ze zwiedzaniem i/lub rekreacją zorganizowanych dla osób z niepełnosprawnościami o różnym charakterze, dofinansowanie imprez kulturalno - integracyjnych, integracyjno - sportowych, Międzynarodowego Dnia Niewidomego, turnieju w szachach i warcabach 100-polowych oraz zawodów w showdownie, bowlingu, wioślarstwie halowym i strzelectwie pneumatycznym dla osób niewidomych i słabowidzących, jak również dofinansowanie do organizacji imprez o charakterze integracyjno
- kulturalno - rekreacyjnym.
c) Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
W 2019 r. w ramach dofinansowania kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego złożono 17 wniosków. Zawarto i zrealizowano 14 umów. Na ich podstawie ze środków PFRON wypłacono 12.300 zł,
z tego 2 dofinansowania dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 2.400 zł. Przedmiotem dofinansowania były m.in. rowery rehabilitacyjne, komputery ze specjalistycznymi programami rehabilitacyjnymi dla osób niepełnosprawnych poza normą intelektualną i osób z orzeczonymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, platforma wibracyjna, bieżnie rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo, przyrząd do rehabilitacji UGUL oraz rotor elektryczny.
d) Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
W 2019 r. w ramach dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych złożono 463 wnioski. Ze środków PFRON wypłacono 422 dofinansowania na kwotę 518.998 zł,
w tym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - 35 dofinansowań na kwotę 85.526 zł. Przedmiotem dofinansowania były przede wszystkim aparaty słuchowe, pieluchomajtki dla dorosłych i dla dzieci oraz
protezy kończyn dolnych i górnych, wózki inwalidzkie, ortezy, aparaty do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego, obuwie ortopedyczne, szkła okularowe, soczewki i materace przeciwodleżynowe.
e) Dofinansowanie kosztów likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na
wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania
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W roku ubiegłym na likwidację barier funkcjonalnych (tj. architektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych) wpłynęło łącznie 110 wniosków na łączną kwotę 631.929 zł. Na przedmiotowe zadanie wykorzystano kwotę środków PFRON w łącznej wysokości 180.550 zł, co pozwoliło na wypłatę
75 dofinansowań, w tym 8 dofinansowań do realizacji wniosków złożonych na rzecz wsparcia dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 12.839 zł.
Realizacja zadania w ramach likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby
niepełnosprawnej w 2019 roku obejmowała najczęściej: przystosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej (poruszającej się na wózku inwalidzkim, mającej trudności w poruszaniu się albo dla osoby z dysfunkcją narządu wzroku) poprzez wymianę wanny na kabinę prysznicową z niskim brodzikiem
lub na kabinę bezbrodzikową albo wykonanie - w miejscu istniejącej wanny - stanowiska natryskowego
(ewentualnie z odpływem liniowym), zakup i montaż armatury łazienkowej, w tym baterii prysznicowej
(deszczownicy, zestawu prysznicowego), wykonanie w łazience i/lub w WC posadzki niepoślizgowej,
zakup i montaż uchwytów asekuracyjnych w niezbędnych miejscach, zakup i montaż umywalki z baterią
oraz kompaktu WC przystosowanego dla osoby niepełnosprawnej, zakup (i ewentualnie montaż) krzesełka prysznicowego, jak również związaną z powyższymi pracami niezbędną modernizację instalacji wodno - kanalizacyjnej. Środki PFRON przeznaczono też na: wymianę istniejącej w łazience wannokabiny
z wysoką burtą na kabinę prysznicową z niskim progiem, wykonanie i montaż poręczy asekuracyjnych na
klatce schodowej (w biegu schodów), zakup materiałów i położenie glazury wokół natrysku (stanowiska
prysznicowego), zakup i osadzenie drzwi przesuwnych, zakup (ewentualnie przesunięcie) grzejnika łazienkowego, zakup i wymianę bojlera elektrycznego, połączenie łazienki i WC w jedno pomieszczenie
z wykonaniem szerokiego wejścia dla osoby na wózku, zakup i montaż szerokich drzwi do wspólnego
pomieszczenia łazienki i WC, doświetlenie pomieszczenia w celu przystosowania go potrzeb osoby
z dysfunkcją narządu wzroku, zakup i wymianę wewnętrznych drzwi na klatce schodowej (prowadzących
do mieszkania) na szersze - dostosowane dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, wykonanie
podjazdu dla wózka inwalidzkiego w wewnętrznym biegu schodów na klatce schodowej, likwidację progów pomiędzy pomieszczeniami w mieszkaniu, zakup specjalnej maty antypoślizgowej do łazienki, położenie terakoty w pomieszczeniu w miejscu uszkodzonego parkietu, poszerzenie wejścia do łazienki z likwidacją progu, połączenie dwóch pomieszczeń w celu wykonania wspólnego pomieszczenia na łazienkę
i WC z zakupem i wstawieniem drzwi wejściowych, wymianę kabiny prysznicowej z wysokim brodzikiem na kabinę z niskim brodzikiem. Ogółem na likwidację barier architektonicznych wydatkowano kwotę 104.530 zł dla realizacji 34-ech wniosków złożonych przez osoby niepełnosprawne, w tym dostosowano łazienkę z WC dla 1 dziecka niepełnosprawnego ruchowo na kwotę 4.500 zł.
W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się przyznano 33 dofinansowania na kwotę 36.130
zł. Środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie zakupu: zestawów komputerowych (w tym notebooków) z łączem internetowym oraz telefonów komórkowych i radiomagnetofonu.
Na dofinansowanie kosztów likwidacji barier technicznych wypłacono 8 dofinansowań w kwocie 39.890
zł. Środki te wydatkowano na zakup: osprzętu do pomp insulinowych, schodołazów oraz łóżek wspomagających opiekę nad osobą niepełnosprawną.
f) Zobowiązania dotyczące finansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej
W 2019 roku na finansowanie kosztów działalności 3-ech warsztatów terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Miasta Przemyśla dla 105 uczestników przeznaczono łącznie, z uwzględnieniem
wszystkich źródeł finansowania, kwotę 2.111.939 zł, z tego dofinansowanie ze środków Funduszu wyniosło 1.900.080 zł. Pozostałe koszty pokryte były ze środków samorządowych Gminy Miejskiej Przemyśl w wysokości 211.120 zł oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Przemyślu - w kwocie 739 zł.
Jednostkami prowadzącymi warsztaty terapii zajęciowej na terenie Przemyśla w 2019 roku były:
1) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Przemyśl; WTZ przy ul. Sobótki 23
z 45-cioma uczestnikami – ogółem koszty działalności to kwota 904.800 zł, z czego środki
PFRON to 814.320 zł,
2) Spółdzielnia Niewidomych „START” w Przemyślu; WTZ przy ul. Batorego 22 (na mocy umowy
z dnia 10.10.2019 r. [z aneksem nr 1/2019 z dnia 29.11.2019 r.] od dnia 16.10.2019 r. nowym
podmiotem prowadzącym Warsztat jest Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „PODKARPACIE” z siedzibą w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 24, a nowym adresem WTZ jest ul. Słowackiego 85); terapią zajęciową w roku 2019 objętych było wg umowy
40 osób niepełnosprawnych – ogółem koszty działalności to kwota 804.267 zł, z czego środki
PFRON to 723.840 zł,
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3) Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Przemyślu; WTZ przy ul.
Lelewela 8a, w którym w terapii zajęciowej uczestniczyło 20 osób – ogółem koszty działalności
to kwota 402.872 zł, z czego środki PFRON to 361.920 zł, a środki własne Stowarzyszenia
- 739zł.
Ogółem w roku 2019 w ramach rehabilitacji społecznej realizowanej przez MOPS osobom niepełnosprawnym w oparciu o złożone wnioski i zawarte umowy wypłacono ze środków przekazanych algorytmem Powiatowi Grodzkiemu Przemyśl 1.124 dofinansowania (łącznie z dofinansowaniami dla
105-ciu uczestników przebywających w trzech WTZ-ach), w tym 66 dofinansowań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Wysokość corocznie otrzymywanych środków PFRON nie zapewnia pełnej realizacji zadań stosownie do ilości złożonych wniosków, dlatego też konieczne było ustalenie dodatkowych procedur ich
realizacji w formie zarządzenia Dyrektora MOPS oraz powołanie Zespołu Opiniującego wnioski osób
niepełnosprawnych.
Przygotowywano materiały oraz obsługiwano pracę Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych (4 posiedzenia).
Na podstawie umowy nr AS3/000048/09/D z dnia 24 kwietnia 2018 r. (z aneksami nr 1 z dnia
07 listopada 2018 r., nr 2 z dnia 10 kwietnia 2019 r., nr 3 z dnia 17 września 2019 r. i nr 4 z dnia 18 listopada 2019 r.) w roku 2019 kontynuowany był pilotażowy program „Aktywny samorząd”. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych
w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do informacji.
Przygotowano i wysłano do PFRON Wystąpienie Realizatora programu o przyznanie środków
PFRON na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. MOPS jako realizator programu
„Aktywny samorząd” wprowadził Zasady realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz
Regulamin pilotażowego programu „Aktywny samorząd” obowiązujące w 2019 roku, jak również powołał Zespół Opiniujący wnioski. Równolegle z wersją papierową składanie i realizacja wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w Module I odbywała się w dedykowanym Systemie Obsługi Wsparcia [SOW].
Na wypłatę dofinansowań w ramach programu „Aktywny samorząd” przeznaczono (razem z kosztami realizacji programu) w dwóch transzach łącznie kwotę 498.564,00 zł, w tym na Moduł I
- 268.223,00 zł i na Moduł II - 200.000,00 zł.
Moduły, obszary i zadania programu, które były realizowane w 2019 roku w ramach pilotażowego
programu „Aktywny samorząd”:
Moduł I – Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
a) Obszar A – Likwidacja bariery transportowej
- Zadanie 1: dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (narząd ruchu)
- Zadanie 2: dofinansowanie uzyskania prawa jazdy (narząd ruchu)
- Zadanie 3: dofinansowanie uzyskania prawa jazdy (narząd słuchu)
- Zadanie 4: dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (narząd słuchu)
b) Obszar B – Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
- Zadanie 1: dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (orzeczenie o niepełnosprawności, stopień znaczny; narząd wzroku lub
dysfunkcja obu kończyn górnych)
- Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania
- Zadanie 3: dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (stopień umiarkowany; narząd wzroku)
- Zadanie 4: dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (orzeczenie o niepełnosprawności, st. znaczny, st. umiarkowany; narząd słuchu,
trudności w komunikowaniu się)
- Zadanie 5: dofinansowanie do utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu
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c) Obszar C – Likwidacja barier w poruszaniu się
- Zadanie 1: dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
- Zadanie 2: dofinansowanie do utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
- Zadanie 3: dofinansowanie zakupu protezy kończyny na co najmniej III poziomie jakości
- Zadanie 4: dofinansowanie do utrzymania sprawności posiadanej protezy kończyny na co najmniej III poziomie jakości
- Zadanie 5: dofinansowanie do zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub
oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
d) Obszar D – Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie kosztów opieki nad osobą zależną w różnych formach opieki; wnioskodawca - osoba
niepełnosprawna w stopniu znacznym lub umiarkowanym w wieku aktywności zawodowej, zatrudniona
lub zarejestrowana w PUP)
Moduł II – Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Uzyskana pomoc w ramach programu „Aktywny samorząd” (edycja 2019/20, realizacja w roku
2019):
a) w ramach Modułu I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową) zawarto
33 umowy i wypłacono dofinansowanie w wysokości 144.820 zł,
b) w ramach Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) zawarto 127 umów na
podstawie 141 złożonych wniosków osób niepełnosprawnych oraz wypłacono dofinansowanie na łączną
kwotę 153.695 zł.
Tabela Nr 2. Realizacja programu „Aktywny samorząd” - edycja 2019/2020 (realizacja w 2019 r.)

Zadania

MODUŁ I

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C2
C3
C4
C5
D
Razem M I

MODUŁ II
R A Z E M
(bez kosztów
realizacji programu)

Środki PFRON
przekazane na
realizację programu
[w zł] – limit bez
kosztów realizacji
programu

Realizacja

2
3
0
0
13
10
5
5
0
3
3
2
0
3
5
54

Kwoty dofinansowania
w zawartych umowach
[w zł]
17.255
4.927
0
0
81.560
23.100
19.492
12.500
0
25.500
8.705
32.388
0
13.390
8.204
247.021

Kwoty zrealizowanych wypłat na podstawie
zawartych umów
[w zł]
0
4.757
0
0
63.560
0
19.492
10.000
0
15.500
8.705
0
0
9.165
7.992
139.171

111

104

177.811

117.761

167

158

424.832

256.932

Liczba
złożonych
wniosków

Liczba zawartych umów

268.223,00

2
3
0
0
13
11
5
5
0
4
3
2
0
3
5
56

200.000,00
468.223,00

268.223,00

Zakończenie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” edycji 2019/2020, ze względu na harmonogram wypłat dofinansowań w ramach Modułu I-go i Modułu II-go, następuje w następnym
roku budżetowym. Zawieranie umów oraz wypłaty dofinansowań następują w systemie ciągłym - na bieżąco, aż do zakończenia realizacji i rozliczenia programu „Aktywny samorząd” w kwietniu 2020 r.
Na temat realizowanych zadań oraz możliwości i warunków uzyskiwania dofinansowań, jak również na temat wdrożonych i realizowanych programów i projektów osobom niepełnosprawnym oraz
członkom ich rodzin, a także ich pełnomocnikom albo opiekunom prawnym, Wieloosobowe Stanowisko
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ds. Rehabilitacji Społecznej w MOPS Przemyśl na bieżąco udzielało informacji - w siedzibie MOPS
Przemyśl, pisemnie albo telefonicznie.
Prowadzono także działania promocyjne (ogłoszenia na tablicach informacyjnych w budynku
MOPS, w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych MOPS Przemyśl i UM Przemyśl, zlecenie druku
ulotek i plakatów odnośnie realizacji programu „Aktywny samorząd”, jak również informowanie o programie „Aktywny samorząd” placówek edukacyjnych, szkół wyższych, ośrodków szkolno - wychowawczych i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych). Informowano o możliwości uzyskania przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz TBS-y dofinansowania w ramach rządowego programu „Dostępność Plus”. Powiadomiono WTZ-ty o możliwości wsparcia
w ramach programu pn. „Zajęcia klubowe w WTZ”. Podejmowano działania związane z ewaluacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (ankiety ewaluacyjne beneficjentów). Pracownicy Wieloosobowego stanowiska ds. rehabilitacji społecznej uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym oraz
w szkoleniu odnośnie wdrażania i obsługi Systemu Obsługi Wsparcia [SOW].
Wieloosobowe Stanowisko ds. Rehabilitacji Społecznej współpracowało z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i urzędami, w tym z Powiatowym Urzędem Pracy, Wydziałem Spraw Społecznych UM, Wydziałem Finansowym UM, Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie, PFRON Oddziałem w Rzeszowie, PFRON
w Warszawie oraz z innymi ośrodkami pomocy społecznej, jak również z trzema podmiotami, które na
terenie Gminy Miejskiej Przemyśl prowadzą warsztaty terapii zajęciowej. Przygotowywano propozycje
podziału środków PFRON przypadających wg algorytmu Gminie Miejskiej Przemyśl w 2019 r. Czuwano
nad zgodnością planu finansowego z limitem przyznanych środków PFRON. Wydatkowano i rozliczano
środki przeznaczone na obsługę zadań (środki algorytmowe i program „Aktywny samorząd”). Sporządzano i przekazywano do PFRON w Warszawie okresowe sprawozdania rzeczowo - finansowe, tj. kwartalne i roczne, z realizacji zadań ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych w Mieście Przemyśl (dot. zadań realizowanych przez PUP i MOPS). Sporządzano do PFRON
w Warszawie zapotrzebowania (wnioski) ws. przekazywania Gminie Miejskiej Przemyśl środków finansowych (kolejnych transz) na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (dot. środków na realizację zadań przez PUP [rehabilitacja zawodowa]
i MOPS [rehabilitacja społeczna]). Przeprowadzono kontrole w 3-ech warsztatach terapii zajęciowej.
Sporządzono i przekazano do Księgowości MOPS, do Wydziału Spraw Społecznych UM oraz do Prezydenta Miasta Przemyśla inne sprawozdania, w tym ocenę rocznej działalności warsztatów terapii zajęciowej, sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi, sprawozdanie z realizacji Miejskiego
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej
oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl na lata 2016-2025 oraz
z zakresu zadań realizowanych na Wieloosobowym Stanowisku ds. Rehabilitacji Społecznej.
W sytuacjach wskazujących na możliwość uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności kierowano daną osobę niepełnosprawną do Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Przemyślu przy ul. Jasińskiego 1.
Od roku 2010 przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu działa Wypożyczalnia
Urządzeń Pomocniczych i Sprzętu Rehabilitacyjnego. Jej celem jest ułatwienie obsługi osób niepełnosprawnych przez członków ich rodzin, poprawa jakości codziennego ich życia oraz przyspieszenie procesu adaptacyjnego niepełnosprawnej osoby poprzez nieodpłatne udostępnienie potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzeń pomocniczych, w większości osobom z niskimi dochodami. W roku 2019 w ramach Wypożyczalni z wypożyczonego w latach poprzednich sprzętu na podstawie aneksów do już obowiązujących umów nadal korzystało 8 osób niepełnosprawnych. Sprzęt i wypożyczone wyposażenie to:
chodzik 4-kołowy, wózek inwalidzki ręczny, łóżka ortopedyczne, łóżko ortopedyczne na pilota z uchwytem, łóżka ortopedyczne z barierkami bocznymi i materacami, stolik przyszafkowy, uchwyty.
Realizacja projektu „Przemyślany Rozwój” w 2019 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przemyślany Rozwój”. W wyniku oceny przeprowadzonej przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Rzeszowie projekt „Przemyślany Rozwój” uzyskał wymaganą liczbę punktów i został
skierowany do dofinansowania.
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Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w sierpniu 2018 roku (kwota dofinansowania: 2.904.925,62 zł, ogółem wartość projektu wynosi 3.058.054,14 zł).
Projekt „Przemyślany Rozwój” realizowany jest od dnia 01.08.2018 r. do dnia 30.09.2020 r. Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 204 klientów/klientek MOPS zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie miasta Przemyśla korzystających
ze świadczeń z pomocy społecznej do 30 września 2020 r. Cel zostanie osiągnięty poprzez zakończenie
przez klientów/ki MOPS zintegrowanego i zindywidualizowanego programu opartego o ścieżkę reintegracji obejmującą usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zdrowotnym i zawodowym
zgodnie z podpisanymi kontraktami socjalnymi. Realizacja celu głównego przyczyni się do osiągnięcia
celu szczegółowego RPO WP 2014-2020 poprzez objęcie działaniami aktywnej integracji klientów
MOPS. Uczestnicy projektu (UP) zwiększą swoją szansę na znalezienie zatrudnienia, co w dalszej perspektywie przyczyni się do poprawy sytuacji materialnej rodziny UP oraz ograniczy poziom ich wykluczenia społecznego.
Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Przemyśla na
lata 2016-2022 oraz z Miejskim Programem Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2016-2025.
Projektem zostały objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej bierne zawodowo zamieszkałe na terenie miasta Przemyśla, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, w tym osoby niepełnosprawne i osoby korzystające z Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Łącznie wsparciem w ramach projektu objęte zostaną 204 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Wszyscy
UP to osoby bierne zawodowo (na dzień przystąpienia do projektu nie mogące uzyskać statusu osoby
bezrobotnej), w tym 50 osób niepełnosprawnych, m.in. 50% całej grupy docelowej będą stanowić osoby
korzystające z POPŻ. W projekcie „Przemyślany Rozwój” w 2019 roku uczestniczyło 54 osoby niepełnosprawne, w tym 22 kobiety i 32 mężczyzn. W związku z rekrutacją do projektu osób z niepełnosprawnością wymagających specjalnych udogodnień związanych z ich uczestnictwem zastosowano, po uzyskaniu
zgody Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, mechanizm racjonalnych usprawnień, który będzie
kontynuowany również w 2020 roku.
W ramach działań z zakresu pomocy środowiskowej w roku 2019 MOPS Przemyśl z tytułu niepełnosprawności przyznał 796 osobom pomoc w łącznej kwocie 5.875.367,17 zł. Z pomocy środowiskowej skorzystało 698 rodzin, w których składzie znajdowała się jedna lub więcej osób niepełnosprawnych.
Na świadczenia opiekuńcze wydatkowano kwotę 13.061.370 zł (liczba świadczeń: 38.877) oraz kwotę
408.640 zł z tytułu wypłaty zasiłku dla opiekuna. Usługami opiekuńczymi objęto 237 osób starszych;
wypłacono kwotę 1.149.868,80 zł. Tę formę pomocy w ilości 59.889 godzin świadczyły Polski Czerwony
Krzyż oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. Natomiast specjalistycznymi usługami opiekuńczymi
objęto łącznie 37 osób z zaburzeniami psychicznymi; wypłacono kwotę 402.977,90 zł. Tę formę pomocy
w ilości 16.861 godzin świadczył Polski Komitet Pomocy Społecznej.

II.

REHABILITACJA ZAWODOWA REALIZOWANA PRZEZ POWIATOWY
URZĄD PRACY W PRZEMYŚLU

Realizatorem Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej
Przemyśl na lata 2016-2025 był również Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu. W ramach Miejskiego
Programu Działań… wsparcie otrzymały osoby niepełnosprawne z miasta Przemyśla zarejestrowane
w PUP na podstawie indywidualnych planów działania dostosowanych do profilu pomocy, jak również
indywidualnych potrzeb osoby, w tym o charakterze aktywizacyjno - wspomagającym w ramach usługi
poradnictwa zawodowego oraz szkoleń.
Liczbę osób niepełnosprawnych objętych wsparciem PUP w Przemyślu w 2019 roku przedstawia poniższa tabela:
Porady
Porady
Informacja Szkolenia
Szkolenia
Program
Usługi
Ogółem objęci
indywigrupowe
zawodowa z zakresu
zawodowe PAI
rynku
poradnictwem
dualne
umiejętności
pracy
zawodowym
poszukiwania
i szkoleniami

7

pracy
Liczba
osób

19

4

267, w tym
grupowa 27

2

0

0

292

Ponadto w 2019 roku osoby niepełnosprawne z miasta Przemyśla objęto wsparciem następującymi instrumentami rynku pracy w ramach środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Liczbę osób objętych wsparciem rozpoczynających program (praca subsydiowana) w 2019 roku przedstawia poniższa tabela:
Staże
Prace spo- Prace
Roboty
Jednora- Wyposa- Bony
InstruOgółem
łecznie
interpubliczne zowe
żenie lub na
menty
użyteczne wencyjne
środki na doposaże- zasierynku
podjęcie
nie stano- dlenie
pracy
działalno- wiska praści gospo- cy dla ON
darczej
2019 r.
- w tym:
Projekt
„Aktywizacja osób
młodych
pozostających bez
pracy
w przemyskim (IV)”
POWER

1

0

0

0

0

0

0

1

Projekt
„Aktywizacja osób
powyżej 29
r.ż. pozostających
bez pracy
w przemyskim (V)”
RPO

3

0

1

0

0

3

0
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Projekt
„Moje
miejsce
pracy”
RPO

0

0

1

0

0

0

0

1

PFRON

1

0

0

0

2

2

0

5

FP

1

3

2

1

0

0

1
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Ogółem

6

3

4

1

2

5

1

22

Ogółem niepełnosprawni aktywizowani na subsydiowanych miejscach pracy

22

Ogółem niepełnosprawni zatrudnieni na niesubsydiowanych miejscach pracy

86

W ramach usługi pośrednictwa pracy PUP dysponował ofertami pracy dla osób niepełnosprawnych, ogółem w 2019 r. było to 17 wolnych miejsc pracy.
Ponadto w ramach współpracy z pracodawcami doradcy klienta PUP propagowali tworzenie
miejsc pracy dla niepełnosprawnych i wynikające z tego korzyści.
W 2019 roku 292 osoby niepełnosprawne z miasta Przemyśla zostały objęte usługami rynku pracy oraz 22 osoby niepełnosprawne otrzymały wsparcie instrumentami rynku pracy (praca subsydiowana).
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Efektem jest podjęcie pracy przez 101 niepełnosprawnych, w tym 1 osoba podjęła działalność gospodarczą z miasta Przemyśla.
Z danych przekazanych przez PUP wynika, że na lokalnym rynku pracy istniały 3 zakłady pracy
chronionej:
- Lis Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Żurawicy,
- Spółdzielnia Niewidomych „START” w Przemyślu,
- Biuro Turystyki „Albatros” w Przemyślu.
Spółdzielnia Niewidomych „START” do dnia 15.10.2019 r. była podmiotem prowadzącym warsztat terapii zajęciowej dla 40-tu osób niepełnosprawnych.
Pracownik PUP w 2019 roku uczestniczył w pracach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla jako jej członek.

III.

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PODEJMOWANE
W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU PRZEZ INNE INSTYTUCJE,
JEDNOSTKI, URZĘDY, PLACÓWKI I OŚRODKI

Zgodnie z zapisami Programu działające na terenie Miasta specjalistyczne ośrodki zapewniają
opiekę, godne warunki życia oraz rehabilitację osobom tego wymagającym w domach pomocy społecznej
oraz w środowiskowych domach samopomocy.
W Przemyślu funkcjonują 2 domy pomocy społecznej, w których przebywają w większości osoby
z orzeczoną niepełnosprawnością (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o grupie inwalidzkiej):
1) Miejski DPS przy ul. Wysockiego 99 (pierwszy obiekt; aktualna statutowa ilość miejsc: 179; na dzień
31.12.2019 r. przebywało w nim 178 mieszkańców) oraz przy ul. Św. Brata Alberta 3 (drugi obiekt; statutowa ilość miejsc: 62; na dzień 31.12.2019 r. przebywało w nim 59 osób),
2) DPS im. Świętego Brata Alberta przy ul. Św. Brata Alberta 1 prowadzony przez Caritas Archidiecezji
Przemyskiej (statutowa ilość miejsc: 70; na dzień 31.12.2019 r. przebywało w nim 70 osób).
W całym 2019 roku w wyniku odejść i nowych skierowań w Miejskim Domu Pomocy Społecznej
przebywało łącznie 237 osoby, natomiast w DPS im. Św. Brata Alberta - 70 osób, co łącznie daje liczbę
307 pensjonariuszy.
Przy ul. Bakończyckiej w Przemyślu działa Środowiskowy Dom Samopomocy zapewniający
dzienny pobyt i rehabilitację osobom niepełnosprawnym. Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. statutowa liczba miejsc wynosiła 54. Z usług ŚDS w 2019 roku skorzystało 54 osoby, z tego: 24 kobiety i 30 mężczyzn,
a spośród nich - 20 osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i 5 osób z zaburzeniami równowagi. W dniu 31.12.2019 r. w ŚDS przebywały 53 osoby - wszystkie z ważnymi orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności. Spośród nich 29 osób to mieszkańcy Gminy Miejskiej Przemyśl,
a 24 osób to mieszkańcy ościennych gmin.
Powyższe placówki spełniają standardy wymagane przepisami szczegółowymi.
Oprócz ww. placówek osoby starsze, w tym osoby z niepełnosprawnością, w roku 2019 mogły
korzystać z usług oferowanych przez Dom Dziennego Pobytu prowadzony przez Caritas Archidiecezji
Przemyskiej przy ul. Popiełuszki 5 (30 uczestników). Caritas Archidiecezji Przemyskiej przy ul. Popiełuszki prowadził także mieszkania treningowe dla niepełnosprawnych, natomiast przy ul. ks. Piotra Skargi 6 na zajęcia w Klubie Seniora w ub. roku uczęszczało codziennie 45 osób, a doraźnie 74 osoby,
w większości były to osoby starsze i niepełnosprawne. Caritas Przemyśl przy ul. Kapitulnej 1 w 2019 r.
prowadził Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego, która obsługiwała osoby niepełnosprawne zarówno
z Miasta Przemyśla, jak też i z powiatów przemyskiego i jarosławskiego. Caritas Przemyśl, jako organizacja pozarządowa, w całej Archidiecezji Przemyskiej w 2019 roku zatrudniał łącznie 26 osób niepełnosprawnych, w tym w Mieście Przemyśl - 19 osób.
Partnerem w realizacji Miejskiego Programu Działań… jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Przemyślu. W 2019 roku osobom zamieszkałym na terenie miasta Przemyśla Zespół wydał 1.963 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w tym:
- 161 o stopniu lekkim,
- 1.000 o stopniu umiarkowanym,
- 802 o stopniu znacznym
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oraz 268 orzeczeń o niepełnosprawności osobom do 16 roku życia. Mieszkańcom Przemyśla wydano też
1.116 legitymacji potwierdzających niepełnosprawność oraz 517 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i 5 takich kart dla placówek zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych.
W trakcie wydawania orzeczeń informowano osoby orzekane i ich opiekunów prawnych o formach wsparcia i pomocy, jaką mogą uzyskać w poszczególnych urzędach, instytucjach i stowarzyszeniach na terenie Miasta Przemyśla. W siedzibie Zespołu na tablicach ogłoszeń umieszczano informacje o:
- możliwości uczestniczenia osób niepełnosprawnych w projektach, między innymi możliwości podjęcia
nauki na bezpłatnych kursach komputerowych i językowych adresowanych do osób niepełnosprawnych,
- możliwości podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej,
- ulgach i przywilejach dla osób niepełnosprawnych,
- projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna przy ul. Kapitulnej 4 w Przemyślu w 2019 roku wydała
264 orzeczenia dla osób niepełnosprawnych - w celu realizacji procesu edukacyjnego, nie dłużej niż do
ukończenia 25 r.ż. (priorytet 5.2 Miejskiego Programu…). W budynku Poradni znajduje się winda oraz
podjazdy dla osób niepełnosprawnych. W razie potrzeby uczniom, w tym niepełnosprawnym, oraz ich
rodzicom na bieżąco udzielano pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Działania Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu: w punkcie piątym
Programu w 1 Priorytecie Zadanie nr 8 było realizowane poprzez współpracę z SOSW Nr 2 w zakresie
realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych dla uczniów w 1 grupie (l. uczestników: 45 osób).
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu w ramach priorytetów określonych w punkcie 5.-tym Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej
Przemyśl na lata 2016-2025 w roku 2019:
- współpracował z 23-ma organizacjami społecznymi, kościelnymi, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami i pracodawcami działającymi na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych,
- realizował program celowy pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze Likwidacji barier architektonicznych (kwota środków PFRON - 70.000,00 zł).
Ponadto w zakresie działalności informacyjnej w ramach kampanii społecznej pn. „Koperta życia” we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych wydano 250 sztuk
kopert. W ramach wspierania publikacji informatorów z zakresu problematyki niepełnosprawności w roku 2019 nadal rozdysponowywano egzemplarze „Informatora przemyskiego seniora” w wersji papierowej. „Informator” w wersji elektronicznej w formacie .pdf jest dostępny na stronie internetowej UM
w Przemyślu. W planie jest jego aktualizacja i dodruk.
Pełnomocnik Prezydenta do Spraw Organizacji Pozarządowych w ubiegłym roku w ramach
współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych współdziałał w zorganizowaniu 2 przedsięwzięć w obszarze działań na rzecz pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, artystycznym,
sportowym oraz rekreacji i turystyce.
Miasto Przemyśl jest organem prowadzącym dla trzech specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola z oddziałami integracyjnymi, które głównie organizują kształcenie specjalne dla dzieci i uczniów z Przemyśla i najbliższych okolic. W ramach działań Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu w odniesieniu do
priorytetu 5.2 Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji
społecznej, zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych… ogółem w 2019 roku kształceniem specjalnym we wszystkich typach i rodzajach szkół objęto 588 uczniów, wydano 358 orzeczeń
i opinii psychologiczno – pedagogicznych, natomiast liczba niepełnosprawnych sportowców uczestniczących w zawodach sportowych na arenie krajowej i międzynarodowej wyniosła 92 osoby.
Realizacja Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych… przez Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Przemyślu:
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5. Cel strategiczny: Tworzenie warunków do pełnego, indywidualnego rozwoju i zaspokajania potrzeb
osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach i na każdym etapie życia, gwarantujących pełne uczestnictwo tych osób w życiu społecznym i zawodowym
5.1 Priorytet 1: Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia
problemów osób niepełnosprawnych
Zadania:
1. Diagnoza i weryfikacja informacji na temat sytuacji, potrzeb i problemów osób niepełnosprawnych
w Przemyślu oraz aktualnych możliwości ich zaspokojenia (liczba osób niepełnosprawnych, którym
udzielono informacji - 250)
4. Podnoszenie świadomości osób niepełnosprawnych o potrzebie edukacji i rozwoju osobistego (liczba
osób niepełnosprawnych, którym udzielono informacji - 250 + 33 rodziców)
5. Promocja aktywności osób niepełnosprawnych (liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono informacji - 250 + 50 rodziców)
8. Współpraca z organizacjami społecznymi, kościelnymi, stowarzyszeniami, fundacjami, urzędami, instytucjami, pracodawcami działającymi na rzecz osób i środowiska osób niepełnosprawnych (liczba organizacji społecznych, kościelnych, stowarzyszeń, fundacji, instytucji i pracodawców działających
i współpracujących na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych - 5)
10. Prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej różnych form pomocy i wsparcia, świadczonych
przez urzędy, instytucje i organizacje dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono informacji - 137)
5.2 Priorytet 2: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do dóbr i usług umożliwiających im
pełne uczestnictwo w życiu społecznym
Zadania:
1. Promocja inicjatyw tworzenia placówek kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin - Koordynowanie Rządowego Programu „Za życiem”
2. Integracja działań podmiotów udzielających wsparcia osobom niepełnosprawnym
5. Zwiększenie dostępności usług diagnostycznych rozwojowo - edukacyjnych dzieci i młodzieży (liczba
uczniów objętych kształceniem specjalnym - 250, liczba wydanych orzeczeń i opinii psychologicznopedagogicznych - 137 opinii)
5.3 Priorytet 3: Zwiększenie szans osobom niepełnosprawnym na zatrudnienie na otwartym rynku pracy
zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami lub umożliwienie im ze względu na stopień
niepełnosprawności pracy w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb
Zadania:
l. Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do usług instytucji rynku pracy - możliwość korzystania
z pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego (liczba osób korzystających z doradztwa zawodowego
i uczestniczących w zajęciach klubu pracy - 53)
2. Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych wśród lokalnych pracodawców - pozyskiwanie subsydiowanych miejsc pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy (staże, przygotowanie zawodowe
w miejscu pracy, prace interwencyjne) (liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych na subsydiowanych i niesubsydiowanych miejscach pracy - 42 osoby; zatrudnienie w SOSW - 1 osoba)
3. Rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania zatrudnienia i efektywnego poruszania się po rynku
pracy (liczba osób korzystających z doradztwa zawodowego i uczestniczących w zajęciach klubu pracy
- 53, liczba zorganizowanych giełd i targów pracy - 53 uczestników)
9. Pomoc osobom niepełnosprawnym w pozyskaniu zatrudnienia w firmach, instytucjach i zakładach pracy na przystosowanych stanowiskach pracy lub w zakładach pracy chronionej - dofinansowywanie stanowisk pracy tworzonych lub dostosowywanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych na subsydiowanych i niesubsydiowanych miejscach pracy - 1 osoba zatrudniona)
5.5 Priorytet 5: Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych. Zapewnienie równych szans osobom niepełnosprawnym w dostępie do kultury, sportu, rekreacji i turystyki
Zadania:
1. Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym (liczba imprez, spotkań, programów realizowanych przy współpracy organizacji pozarządowych w zakresie pełnego uczestnictwa osób
niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce - 250 + 63
rodziców)
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2. Organizowanie, promowanie i finansowanie integracyjnych imprez kulturalnych, rekreacyjno - turystycznych i sportowych (liczba imprez, spotkań, programów realizowanych przy współpracy organizacji
pozarządowych w zakresie pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce - 17)
3. Upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i turystyki z uwzględnieniem problematyki środowiska
osób niepełnosprawnych i ich rodzin (liczba imprez, spotkań, programów realizowanych przy współpracy
organizacji pozarządowych w zakresie pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce - 22)
4. Tworzenie warunków do kulturotwórczej aktywności osób niepełnosprawnych - prezentacja i promowanie ich twórczości (wystawy malarskie, rzeźby, fotograficzne) (liczba imprez, spotkań, programów
realizowanych przy współpracy organizacji pozarządowych w zakresie pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce - 19)
5. Włączanie osób niepełnosprawnych w działania artystyczne, np. teatralne, plastyczne, muzyczne
(liczba imprez, spotkań, programów realizowanych przy współpracy organizacji pozarządowych w zakresie pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz
rekreacji i turystyce - 37)
7. Usuwanie barier w dostępie do sportu amatorskiego i wyczynowego z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności; wspieranie profesjonalnych sportowców niepełnosprawnych. Organizacja zawodów sportowych, uczestnictwo w olimpiadach i spartakiadach (liczba imprez, spotkań, programów realizowanych
przy współpracy organizacji pozarządowych w zakresie pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych
w życiu kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce - 7, liczba niepełnosprawnych
sportowców uczestniczących w zawodach sportowych na arenie krajowej i międzynarodowej - 27).
Realizacja Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych… przez Specjalny
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu:
5. Cel strategiczny: Tworzenie warunków do pełnego, indywidualnego rozwoju i zaspokajania potrzeb
osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach i na każdym etapie życia, gwarantujących pełne uczestnictwo tych osób w życiu społecznym i zawodowym
5.1 Priorytet 1: Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia
problemów osób niepełnosprawnych
Zadania:
1. Prowadzenie diagnozy i weryfikacji informacji na temat sytuacji, potrzeb i problemów wychowanków oraz możliwości ich zaspokojenia (diagnoza pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna, wydawanie opinii dla potrzeb edukacyjnych, orzeczniczych, medycznych - ok. 30).
2. Promocja działań własnych oraz przekazywanie informacji na temat innych podmiotów udzielających wsparcia osobom niepełnosprawnym (m.in. zadania MOPS, GOPS, PCPR, PFRON, PZG,
NFZ) - rozmowy z wychowankami, spotkania z rodzicami, rozprowadzanie materiałów informacyjnych.
3. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej praw osób niepełnosprawnych, podejmowanie interwencji
w sprawach wychowanków i ich rodzin - apele, gazetki, zebrania z rodzicami, pomoc w kontaktach z instytucjami i urzędami.
4. Podnoszenie świadomości uczniów i ich rodziców o potrzebie edukacji i rozwoju osobistego:
rozmowy indywidualne, lekcje i zajęcia wychowawcze, spotkania z rodzicami, działania preorientacji zawodowej.
5. Promowanie aktywność wychowanków: imprezy integracyjne - kulturalne, sportowe, zawody,
konkursy, występy, programy telewizyjne i audycje radiowe, strona www.
6. Popieranie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier
utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczności miejskiej. Upowszechnianie manualnych środków komunikacji - zajęcia z języka migowego; promowanie programów PFRON, w tym „Aktywny Samorząd”. Udział w międzyszkolnej Debacie „Niepełnosprawność - wartość czy problem?”.
7. Realizacja programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. Cała działalność wychowawcza i edukacyjna Placówki służy
ww. celowi, ale mówiąc o konkretnych dodatkowych projektach można wymienić:
 Projekt Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących „Rozwijamy swoje umiejętności” obejmujący:
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- zajęcia "Rozwój Sprawności Językowej",
- zajęcia psychologiczno - ogólnorozwojowe – terapeutyczne,
- „Komputer oknem na świat” - rozwój kompetencji w zakresie TIK,
- „Już pływam”- zajęcia na basenie,
- działania Teatrzyku „Pinokio”,
- terapia tańcem,
- popołudniowe zajęcia sportowe dla wychowanków: tenis stołowy, koszykówka.
 Projekt „Głucha młodzież solidarna w działaniu” realizowany przez Polski Związek Głuchych (Lider) w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Obejmuje działania służące rozwojowi osobistemu wychowanków oraz zadania na rzecz innych osób:
- spotkania integracyjne, gdzie wychowankowie prowadzili zajęcia dla uczniów szkół ogólnodostępnych: impreza sportowa, warsztaty ceramiczne, warsztaty kulinarne.
8. Współpraca z organizacjami społecznymi, kościelnymi, stowarzyszeniami, fundacjami, urzędami,
instytucjami, pracodawcami działającymi na rzecz osób i środowiska osób niepełnosprawnych.
Systematycznie z Ośrodkiem współpracuje: Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących, Polski
Związek Sportu Niesłyszących, Polski Związek Głuchych, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Caritas, Przemyska Kongregacja Kupiecka, stowarzyszenie „Róża Wiatrów”, Zakład Karny w Przemyślu oraz w organizacji praktyk zawodowych: restauracja i hotel „Trojka”, Pizzeria „Ramzes”,
Spółdzielnia Socjalna „Pasja”, „Komputronik”, „Infores”. Instytucje takie, jak: Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, MOZU w Przemyślu, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, GOPS
-y, MOPSy, PCPRy, PFRON, Ośrodek wspierają też osoby prywatne: p. Marie Terese Wolfs,
p. Stanisław Kusiński (Fundusz Stypendialny).
9. Prowadzenie działalność informacyjnej dotyczącej różnych form pomocy i wsparcia świadczonych przez urzędy, instytucje i organizacje dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (rozmowy
indywidualne, spotkania rodziców, upowszechnianie materiałów informacyjnych).
10. Ośrodek przygotowuje ulotki i plakaty informujące o jego działalności oraz opracowuje materiały dla rodziców dotyczące wychowania i edukacji.
11. Udzielanie informacji i pomocy w uzyskaniu przez osoby niepełnosprawne sprzętu i urządzeń
oraz dostępu do usług niezbędnych do życia i samodzielnego funkcjonowania. Szczególnie w obszarze: uzyskiwania aparatów słuchowych i innego sprzętu pomocniczego np. system FM; udział
uczniów i rodziców w programie „Likwidacja barier w komunikowaniu się”; formy: m.in. informowanie, pośrednictwo w kontakcie - telefony, ze względu na barierę komunikacyjną oraz pomoc w przygotowaniu wniosków i dokumentów).
12. Pracownicy Ośrodka systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje i uczestniczą w doskonaleniu
zawodowym.
Wskaźni ki:
- liczba osób niepełnosprawnych którym udzielono informacji: uczniowie i ich niesłyszący rodzice
- ok. 100 osób plus pełnosprawni rodzice,
- liczba organizacji społecznych, kościelnych, stowarzyszeń, fundacji, instytucji i pracodawców
działających i współpracujących na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych - systematycznie
współpracujących ok. 20 osób,
- ilość programów celowych na rzecz integracji i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych
- 4 duże projekty.
5.2 Priorytet 2: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do dóbr i usług umożliwiających im
pełne uczestnictwo w życiu społecznym
W SOSW nr 2 uczą się dzieci i młodzież niepełnosprawna (niesłyszący, słabosłyszący,
z autyzmem, z zaburzeniami sprzężonymi); liczba wychowanków objętych działaniami placówki w roku
2019 wynosiła ponad 80 osób, w wieku od 2 do 24 roku życia. W placówce funkcjonują szkoły (wszystkie etapy edukacyjne), grupy przedszkolne dla dzieci z wadami słuchu i z autyzmem oraz prowadzone są
zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.
Ośrodek prowadzi nie tylko działalność edukacyjną. W Placówce wychowankowie wzbogacają
swoje zdolności i zainteresowania, mają różnorodne możliwości wykorzystania czasu wolnego (80%
wychowanków przebywa w grupie wychowawczej, w dni nauki szkolnej). Rozwijają uzdolnienia, uczest-
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niczą w zajęciach rewalidacyjnych, w wycieczkach, wyjściach, imprezach, uroczystościach, konkursach,
zawodach (na terenie Ośrodka i poza nim). Uczniowie mają osiągnięcia artystyczne i sportowe. Wiele
działań służy integracji ze społecznością słyszących. W odniesieniu do oferty organizacji czasu wolnego
i rozwoju zainteresowań uczniów wszystkich szkół Ośrodka należy podkreślić bardzo szeroki zakres proponowanych aktywności.
Są to:
- prowadzone przez wychowawców zajęcia grupowe,
- wycieczki, wyjścia o charakterze poznawczym,
- działania kół zainteresowań: zajęcia teatralne i taneczne, wokalne, informatyczne, sportowe,
- działania Uczniowskiego Klub Sportowego Niesłyszących „Niedźwiadek”,
- zajęcia na basenie,
- nauka jazdy na rowerze i skuterze,
- spotkania integracyjne,
- okolicznościowe imprezy (gry i zabawy, dyskoteki),
- występy artystyczne,
- realizacja działań związanych z „Programami Unijnymi” np. Erasmus + (międzynarodowa wymiana szkół).
Do dyspozycji uczniów w godzinach popołudniowych jest plac zabaw, boiska sportowe, siłownia, sala gimnastyczna, sala zabaw dla młodszych dzieci, biblioteka, teren rekreacyjny, dwie dobrze wyposażone kuchnie, świetlice z telewizorami, komputery i dostęp do Internetu, bilard, piłkarzyki, gry na
konsolę Xbox. Wychowankowie korzystają również z Orlików na terenie miasta.
Dzięki różnorodności form aktywności uczniowie mają możliwość podnoszenia własnej samooceny, osiągania sukcesu, przeżywania przynależności do grupy, bezpośredniego zdobywania wiedzy
o świecie, osobistego doświadczania rzeczywistości i nabywania praktycznych umiejętności.
Na terenie Ośrodka uczniowie korzystają również z różnych form pomocy materialnej. W roku
2019 były to:
- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe: 21 uczniów; łączna kwota: 3.000 zł (środki
z funduszy organu prowadzącego),
- stypendium fundowane im. Jeane Jazowick - Kusiński: 8 osób; łączna kwota 3.000 zł,
- stypendia „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (8 osób),
- pomoc dla uczniów z Funduszu „Surdopedagodzy swoim uczniom” - 5.739 zł (środki gromadzone dobrowolnie przez pracowników Ośrodka).
Dodatkowo pracownicy Ośrodka udzielali pomocy rodzicom w uzyskaniu świadczeń (kontakt
z urzędami w miejscu zamieszkania, pomoc w przygotowaniu wniosków i pism, opracowanie opinii,
wnioskowanie o dofinansowania np. na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci w Ośrodku).
Wskaźni ki:
- liczba uczniów objętych kształceniem specjalnym, łącznie w roku 2019: 80 osób.
5.3 Priorytet 3: Zwiększenie szans osobom niepełnosprawnym na zatrudnienie na otwartym rynku pracy
zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami lub umożliwienie im ze względu na stopień
niepełnosprawności pracy, w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb
Zadania był y reali zowane popr zez:
Dostosowanie kierunków i warunków kształcenia zawodowego wychowanków do wymagań współczesnego rynku pracy.
Dostarczanie wychowankom wiedzy o zawodach, zasadach zatrudniania, możliwościach wsparcia osób
niepełnosprawnych na rynku pracy; spotkania z osobami pracującymi w różnych zawodach, udział
w Targach Pracy, doradztwo zawodowe. Rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania zatrudnienia
i efektywnego poruszania się po rynku pracy.
Udział grupy wychowanków (20 uczniów Technikum i Szkoły Policealnej) w ramach EFS w projekcie:
„Mobilność edukacyjna szansą dla uczniów SOSW nr 2 w Przemyślu” - staż zawodowy w Grecji (listopad 2019 r.).
Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych wśród lokalnych pracodawców - poprzez zachęcanie do
przyjmowania na praktyki zawodowe, budowanie pozytywnego obrazu niesłyszącego pracownika.
Wskaźni ki:
- liczba osób korzystających z doradztwa zawodowego: 50,
- liczba osób niepełnosprawnych objętych kształceniem zawodowym: 53.
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5.4 Priorytet 4: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Likwidacja barier architektonicznych, transportowych utrudniających dostęp do urzędów, obiektów użyteczności publicznej, swobodne
przemieszczanie się, dostęp do informacji i możliwość komunikacji międzyludzkiej
Głównym celem d ziałalności Ośrodka jest przygotowanie wychowanków do dorosłego, samodzielnego życia, na miarę indywidualnych możliwości i ograniczeń. Wszystkie podejmowane działania podporządkowane były wszechstronnemu rozwojowi uczniów, uwzględniały sprawność językową
i komunikacyjną. Nie wszyscy niesłyszący mogą opanować język polski w stopni zapewniającym dobry
kontakt werbalny, czy językowy. SOSW Nr 2 podejmował więc starania o upowszechnianie manualnych
środków komunikacji. Organizował zajęcia języka migowego dla rodziców uczniów, pracownicy Ośrodka służyli pomocą jako tłumacze w kontaktach z urzędami, instytucjami.
Włączanie osób niepełnosprawnych do nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Na każdym poziomie edukacyjnym w szkołach Ośrodka prowadzona jest nauka informatyki, w procesie dydaktycznym
wykorzystuje się w szerokim zakresie TIK, odbywają się również zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności korzystania z technologii komputerowych.
5.5 Priorytet 5: Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych. Zapewnienie równych szans osobom niepełnosprawnym w dostępie do kultury, sportu, rekreacji i turystyki
Działania aktywizujące uczniów prowadzone są na terenie placówki w formie: imprez szkolnych,
akcji charytatywnych, ekologicznych, prac społeczno - użytecznych, imprez cyklicznych, wycieczek. Ponadto młodzież brała udział w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych, projektach edukacyjnych. Ważny był też udział w zajęciach pozalekcyjnych wspierających wszechstronny rozwój wychowanków (ok. 80% uczniów).
Uczniowie są zaangażowani w zajęcia organizowane przez Ośrodek, włączają się w działania proponowane przez nauczycieli i wychowawców oraz prowadzone z inicjatywy uczniów. W Ośrodku uczniowie
byli systematycznie zachęcani do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności placówki i wielokierunkowego rozwoju; każdemu nowemu uczniowi proponuje się udział w różnego typu dodatkowych aktywnościach i w poszukiwaniu obszaru dla własnego rozwoju. Nauczyciele, wychowawcy oraz kadra kierownicza oczekują na inicjatywy wychowanków. Każda propozycja jest rozważana; jeżeli jest to możliwe
oraz może przynieść korzyści uczniom, wdrażana jest do realizacji.
Wszyscy wychowankowie mają możliwość udziału w różnych formach działań i zajęć dodatkowych.
Około 80% uczniów uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. Ośrodek umożliwia rozwijanie różnorodnych uzdolnień. Również rodzice uważają, że Ośrodek stwarza warunki uczniom do rozwijania ich zainteresowań, a pobyt w placówce wpływa pozytywnie na samodzielność i aktywność ich dzieci (konkretne
formy wymieniono w punkcie 5.2).
Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w szkolnych i ogólnopolskich i konkursach przedmiotowych.
Ośrodek był również organizatorem takiego przedsięwzięcia - w dniach 12-14 kwietnia 2019 r. odbyły się
w Ośrodku XXIX Ogólnopolskie Zawody Matematyczne Szkół Ponadgimnazjalnych dla Niesłyszących
i Słabosłyszących pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta
Przemyśla.
Współpracujemy również z przemyskim stowarzyszeniem „Róża Wiatrów”; wychowankowie uczestniczyli w zajęciach „Niebieskiej szkoły” zdobywając umiejętności żeglarskie.
W Ośrodku cyklicznie organizowane są różnego typu przedsięwzięcia; warto wymienić te mające charakter integracyjny odbywające się we współpracy ze środowiskiem lokalnym:
- „Jasełka” - 3 występy: dla zaprzyjaźnionych placówek oświatowych (szkoły podstawowe w Lesznie,
Wyszatycach, II LO Przemyśl, zaprzyjaźnione przedszkola i dla rodziców wychowanków),
- Śniadanie Wielkanocne - IV 2019 r.,
- „Camp In Greece” - obóz dla uczestników programu Erasmus + „Let’s Discovery Europe together finding harmony in differences” - V 2019 r.,
- „Mikołajki” z uczniami II LO w Przemyślu,
- „Spotkanie Wigilijne” z udziałem władz, sponsorów i przyjaciół Ośrodka - XII 2019 r.
Wskaźni ki:
- liczba imprez, spotkań, programów realizowanych przy współpracy organizacji pozarządowych
w zakresie pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, artystycznym,
sportowym oraz rekreacji i turystyce - trudno określić,
- liczba niepełnosprawnych sportowców uczestniczących w zawodach sportowych na arenie krajowej i międzynarodowej - ok. 20.
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Realizacja Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych… przez Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy Nr 3 w Przemyślu:
5.1 Priorytet 1
Lp.

Wskaźniki

Zadanie

1.

Diagnoza i weryfikacja nt. sytuacji, potrzeb i problemów osób niepełnosprawnych

115 uczniów

2.

Promocja działań podmiotów udzielających informacji oraz wsparcia osobom
niepełnosprawnym
Promocja aktywności osób niepełnosprawnych
Podnoszenie świadomości osób niepełnosprawnych o potrzebie edukacji i rozwoju osobistego
Współpraca z organizacjami społecznymi, kościelnymi, stowarzyszeniami, urzędami instytucjami, pracodawcami działającymi na rzecz osób i środowiska osób
niepełnosprawnych
Prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej różnych form pomocy
i wsparcia, świadczonych przez urzędy, instytucje i organizacje dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
Udzielanie informacji i pomocy w uzyskaniu przez osoby niepełnosprawne
sprzętu i urządzeń oraz dostępu do usług niezbędnych do życia i samodzielnego
funkcjonowania

115 uczniów
19 rodziców
115 uczniów
115 uczniów
rodzice
15 organizacji

3.
4.
5.

6.

7.

5.2 Priorytet 2
Lp.
1.
2.
3.

2.

3.
4.

Zadanie

Wskaźniki
115 uczniów

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym

2.

Organizowanie, promowanie, finansowanie integracyjnych imprez kulturalnych,
rekreacyjno - turystycznych i sportowych
Upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i turystyki z uwzględnieniem
problematyki środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin
Tworzenie warunków do kulturotwórczej aktywności osób niepełnosprawnych,
prezentacja i promowanie ich twórczości
Włączanie osób niepełnosprawnych w działania artystyczne
Usuwanie barier w dostępie do sportu amatorskiego i wyczynowego z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, wspieranie profesjonalnych sportowców
niepełnosprawnych

4.
5.
6.

78 uczniów
12 uczniów
praktyki zawodowe
78 uczniów
18 uczniów

115 uczniów

Wskaźniki

Zadanie

1.

3.

4 uczniów

Wskaźniki

Zadanie

Włączanie osób niepełnosprawnych do nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego

5.5 Priorytet 5
Lp.

15 rodziców

Wskaźniki

Zadanie

Zwiększanie dostępu osób niepełnosprawnych do usług instytucji rynku pracy,
możliwość korzystania z pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego
Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych wśród lokalnych pracodawców,
pozyskiwanie subsydiowanych miejsc pracy dla bezrobotnych i poszukujących
pracy (staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, prace interwencyjne)
Rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania zatrudnienia i efektywnego
poruszania się po rynku pracy
Ułatwienie osobom niepełnosprawnym kontaktu z pracodawcą poprzez organizowanie spotkań, giełd oraz targów pracy

5.4 Priorytet 4
Lp.
1.

19 osób

Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
dostępu do edukacji i wychowania pozaszkolnego
Szkolenia rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie wsparcia
socjalnego
Wykorzystanie pracy socjalnej w zakresie pomocy osobie niepełnosprawnej
w uniezależnieniu się, stymulowanie do samodzielnego rozwiązywania własnych
problemów życiowych

5.3 Priorytet 3
Lp.
1.

47 uczniów
23 rodziców

16

18 imprez
96 uczniów
7 imprez
22 osoby
29 uczniów
7 imprez
34 uczniów
1 uczeń

7.

Organizacja zawodów sportowych, uczestnictwo w olimpiadach

8.

Wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach zmierzających do realizacji
prawa osób niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym,
społecznym, kulturalnym , artystycznym i sportowym

35 uczniów
2 imprezy sportowe
4 organizacje

Realizacja Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych… przez Wydział
Promocji i Kultury UM w Przemyślu prezentuje się następująco:
Lp.

Nazwa zadania

Wykonawca zadania

Wskaźnik / opis

Kwota

1.

Niewidomi w świecie
książek
- konkurs literacki;
28.05.2019 r.

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe
i Grodzkie w Przemyślu

2.000,-

2.

VI Dzień Dziecka
dla dzieci niepełnosprawnych w ramach
100-lecia TPD;
1 czerwca 2019 r.;

1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu
2.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
3. Przemyska Kongregacja Kupiecka
4. Stowarzyszenie
Zmieniamy Przemyśl
Studio Tańca Golden
Dance Dorota Zakielarz
Rafał Zakielarz

W konkursie wzięło udział 12 osób,
a w konkursie czytania brajlem
- 7 osób oraz słuchacze.
Uczestnicy udoskonalili swoją wiedzę odnośnie pisma brajla i nośników cyfrowych oraz wiedzę literacką.
Impreza charytatywna dla grupy
około 340-350 dzieci wraz z opiekunami / rodzicami.

Bieg Kilometry Dobra;
2 czerwca 2019 r.

3.

XXI Mistrzostwa
Polski w Tańcach na
wózkach w Łomiankach

Bezfinansowe

Finał kampanii charytatywnej
„Kilometry Dobra”, w biegu brało
udział 50 uczestników (osoby
sprawne).
Wsparcie wyjazdu uczestników na
Mistrzostwa w dniach 5 – 6 października 2019 r. - 2 dziewczynki
na wózkach, ich partnerzy, rodzice
i trener.

400 zł
(paliwo)

Zapewnienie busa do przejazdu na
trasie Przemyśl – Łomianki, Łomianki – Przemyśl.

Przemyska Biblioteka Publiczna w 2019 roku podjęła następujące działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
W ramach Priorytetu 5.1 Programu Przemyska Biblioteka Publiczna współpracowała z organizacjami
społecznymi, stowarzyszeniami, instytucjami i środowiskami osób niepełnosprawnych. Są to:
- Polski Związek Niewidomych – Koło Powiatowe i Grodzkie w Przemyślu,
- Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Ośrodek Rehabilitacyjno
- Edukacyjno - Wychowawczy w Przemyślu,
- Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów w Przemyślu,
- Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy,
- Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Przemyślu.
Wskaźniki: Łącznie współpracowano z sześcioma podmiotami.
W ramach Priorytetu 5.4 Programu w 2019 roku Przemyska Biblioteka Publiczna pozyskała nowy lokal
dla Filii nr 8, przy ulicy Glazera 9, który posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, przez co ułatwiono
dostępność do Filii dla osób poruszających się na wózkach.
Wskaźniki: Pozyskano jeden podjazd dla wózków inwalidzkich.
W ramach Priorytetu 5.5 Programu stworzono warunki dla kulturotwórczej aktywności osób niepełnosprawnych oraz włączono je w działania artystyczne:
 przeprowadzono siedem zajęć z cyklu warsztatów bibliotecznych z mieszkańcami Domu Pomocy
Społecznej Braci Albertynów w Przemyślu: „W świątecznym nastroju” (17 stycznia), „Wiosna”
(15 marca), „Święta wielkanocne” (12 kwietnia), „Samochody wyścigowe” (24 maja), „Już jesień”
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(4 października), „Niepodległość” (8 listopada), „W oczekiwaniu na Boże Narodzenie” (13 grudnia).
Warsztaty zgromadziły 121 uczestników,
 odbyły się warsztaty papieroplastyczne dla mieszkańców DPS w Sośnicy i Moszczanach (6 kwietnia)
- 30 osób,
 zajęcia edukacyjne „Bądź kumplem nie dokuczaj” (7 marca), SOSW nr 1 – 7 osób,
 zajęcia czytelnicze „Tropem książek” (23 maja), SOSW nr 1 – 15 osób,
 zajęcia edukacyjne „Barwy emocji” (28 września), SOSW nr 1 – 7 osób,
 zajęcia czytelnicze „Magiczna skrzynko, otwórz się. Kotka Milusia” (20 września), OREW
– 30 osób,
 zajęcia czytelnicze „Magiczna skrzynko, otwórz się. O Panach Palcach” (10 października), OREW
– 30 osób,
 zajęcia czytelnicze „Tropem książek” (4 czerwca), SOSW nr 1 – 25 osób,
 przedstawienie teatralne „Trzy świnki” w wykonaniu Teatru Nemno (29 maja), OREW - 20 osób,
 odbyła się II-ga edycja, organizowanego wspólnie z przemyskim Kołem Polskiego Związku Niewidomych, Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego dla Niewidomych pod hasłem „Niewidomi
w świecie książek” (28 maja) – 30 osób,
 „Współczesny człowiek w obliczu niepełnosprawności” – pod takim tytułem 12 czerwca 2019 r.
w Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbyła się współorganizowana przez Bibliotekę konferencja naukowo-szkoleniowa, która zgromadziła pedagogów, psychologów, nauczycieli i inne osoby stykające
się z problemem niepełnosprawności dzieci i młodzieży. Jej celem było przybliżenie uczestnikom
różnych form wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin – 30 osób.
Wskaźniki: Zorganizowano łącznie 17 wydarzeń, w których uczestniczyło 345 osób.
Realizacja priorytetów określonych w punkcie 5.4. Miejskiego Programu… przez Zarząd Dróg
Miejskich oraz Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg UM w Przemyślu w roku 2019:
5.4 Priorytet 4: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Likwidacja barier architektonicznych, transportowych utrudniających dostęp do urzędów, obiektów użyteczności publicznej, swobodne
przemieszczanie się, dostęp do informacji i możliwość komunikacji międzyludzkiej
Zadania:
1. Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacyjnych ulic i chodników poprzez:
- poprawę nawierzchni komunikacyjnych: 29.855 m2 (wg załączonej tabeli),
- obniżanie krawężników:
a) wykonanie nowych przejść dla pieszych wraz z obniżeniem krawężnika, oznakowaniem poziomym
i pionowym - 3 szt. (ul. Lipowicka - 1 szt., droga 4KDD - 2 szt.),
b) przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych z obniżeniem krawężnika - 1 szt. (ul. Dworskiego),
c) wykonywanie obniżeń krawężników / spadków podłużnych chodników na zjazdach publicznych przy
okazji realizowanych zadań inwestycyjnych,
- oznakowanie przejść:
a) wykonanie nowych przejść dla pieszych z oznakowaniem poziomym i pionowym - 2 szt. (ul. Goszczyńskiego),
b) odnowienie oznakowania poziomego P-10 "przejście dla pieszych" na terenie miasta Przemyśla
– powierzchnia malowania: 12.968 m2,
c) odnowienie oznakowania poziomego P-10 "przejście dla pieszych" w kolorze biało - czerwonym
w obrębie szkół - 644 m2,
- właściwą lokalizację przystanków publicznego transportu zbiorowego:
a) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103 R klasy "Z"
- zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu km 2+164,40 - 4+559,69 z odwodnieniem, oświetleniem oraz rozbudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej - ETAP II od km
2+700,00 do km 3+360,00" zrealizowano II etap rozbudowy ulicy Wysockiego w Przemyślu na odcinku o dług. 660 m, w wyniku którego wybudowano 2 nowe zatoki autobusowe z kostki granitowej, z przystankami autobusowymi posiadającymi wiaty przystankowe - tym samym lokalizując jeden z nich w całkowicie nowym miejscu,
b) zlokalizowano nowe przystanki autobusowe na żądanie z oznakowaniem pionowym D-15 "przystanek
autobusowy" wraz z tabliczką "Na żądanie" oraz oznakowaniem poziomym P-17 "linia przystankowa"
- 5 szt. (ul. Stanisława Augusta - 1 szt., ul. Bolesława Śmiałego - 2 szt., ul. Jasińskiego - 2 szt.),
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- wydzielanie i oznakowywanie miejsc postoju dla uprawnionych osób niepełnosprawnych na parkingach
miejskich i przed budynkami użyteczności publicznej:
a) wyznaczenie i oznakowanie miejsca dla pojazdu osoby niepełnosprawnej - 1 szt. (ul. Tarnawskiego),
b) odnowienie oznakowania poziomego P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" wraz z odnowieniem nawierzchni barwy niebieskiej - 90 szt., w tym przeniesienie 1 stanowiska postojowego
w nowe miejsce na ul. Tarnawskiego.
Działania podejmowane w 2019 roku przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg:
Cel strategiczny B: Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych
Cel operacyjny B.1: Zminimalizowanie uciążliwości i ograniczeń wynikających z różnych form niepełnosprawności
Zadanie B.1.1: Eliminowanie barier komunikacyjnych poprzez m.in.: ułatwienie przemieszczenia się
osób niepełnosprawnych na terenie miasta, jak i pomiędzy miastami ościennymi
Zadanie B.1.1: Eliminowanie barier komunikacyjnych poprzez m.in.: ułatwienie przemieszczenia się
osób niepełnosprawnych na terenie miasta, jak i pomiędzy miastami ościennymi
Liczba zrealizowanych działań na rzecz
likwidacji barier

W roku 2019 dokonano gruntownej optymalizacji przemyskiej
komunikacji miejskiej. Dzięki nowym liniom autobusowym oraz
nowym przystankom zdecydowanie zwiększył się obszar dostępności do usług publicznego transportu zbiorowego. Wprowadzono
nową taryfę biletową, w której nie tylko pozostawiono wszystkie
dotychczasowe ulgi dla osób niepełnosprawnych, lecz - co więcej
- wprowadzono dodatkowe uprawnienie do przejazdów bezpłatnych dla osób z symbolem niepełnosprawności 12-C.

Zadanie B.1.2: Dostosowywanie komunikacji miejskiej do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
Stopień (%) dostosowywania komunika- 42,50 % (40 autobusów, w tym 17 autobusów niskopodłocji miejskiej do potrzeb osób z różnymi
gowych)
rodzajami niepełnosprawności

Zadanie B.1.3: Dostosowywanie przystanków komunikacji miejskiej do potrzeb ludzi z niepełnosprawnością
Udział % przystanków komunikacji
52,21 % (226 wszystkich przystanków, z czego 118 spełnia
miejskiej do potrzeb ludzi z niepełnowarunki techniczne do potrzeb osób niepełnosprawnych)
sprawnością

Działania realizowane w 2019 r. przez Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miejskiego w Przemyślu:
Gmina Miejska Przemyśl w roku 2019 zakończyła inwestycję ”Dostosowanie budynku przy ulicy
Ratuszowej 1 w Przemyślu do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Ratuszowej 1 dla potrzeb administracyjnych Urzędu
Miejskiego w Przemyślu”.
W wyniku realizacji ww. projektu zlikwidowane zostały bariery architektoniczne i stworzone zostały odpowiednie warunki do sprawnego i samodzielnego poruszania się osób niepełnosprawnych,
w tym na wózkach inwalidzkich, korzystających z usług Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Zakres projektu obejmował dostosowanie budynku przy ul Ratuszowej 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez
adaptację pomieszczenia na higieniczno - sanitarne dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażenie
budynku w windę oraz przystosowanie drzwi wewnętrznych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na realizację tego projektu Gmina Miejska Przemyśl otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
Wyżej wymienione zadanie wpisuje się w nast. priorytety:
- Cel strategiczny 5, priorytet 4, zadanie 6 – udostępnianie obiektów użyteczności publicznej dla osób na
wózkach inwalidzkich,
- Cel strategiczny 5, priorytet 4, zadanie 7 – pozyskiwanie środków PFRON w ramach programów celowych na likwidację barier architektonicznych.
Liczba projektów: 1, całkowita wartość projektu: 314.965,31 zł, w tym dofinansowanie PFRON
113.753,18 zł.
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Realizacja priorytetów określonych w Miejskim Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych
w Gminie Miejskiej Przemyśl… przez Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu:
Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr 222/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Miejskiej Przemyśl oraz tymczasowych pomieszczeń istnieją następujące możliwości udzielenia pomocy
osobom niepełnosprawnym:
1. Gmina na wniosek najemcy może dokonać zamiany na inny wolny lokal o równorzędnym
metrażu, położony na niższej kondygnacji, ze względu na stan zdrowia, poruszanie się na
wózku inwalidzkim lub inne schorzenie uzasadniające zamianę.
2. Na obowiązujących listach mieszkaniowych umieszczane są osoby, które spełniają warunki
określone w ww. uchwale. O kolejności umieszczenia na liście, w danej kategorii liczebności
rodziny, decyduje ocena warunków mieszkaniowych, socjalno - bytowych i rodzinnych dokonana w oparciu o kwestionariusz kwalifikacji punktowej. Dodatkowe punkty przydzielane
są między innymi osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym, przy czym wymagane
jest orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane przez Powiatowy Zespół ds.
Orzekania o Niepełnosprawności lub lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3. Do wynajęcia lokalu z zasobu mieszkaniowego tut. gminy uprawnione są osoby, które są stałymi mieszkańcami Gminy i pozostają w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej lub społecznej. Wówczas zawarcie umowy najmu może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
W ubiegłym roku miały miejsce nast. działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami podejmowane przez Wydział Gospodarki Lokalowej UM w Przemyślu:
1) zawarto 1 umowę najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy mieszkaniowej na lata
2018-2019 w kat. rodzin 2-osobowych z osoba wychowująca dziecko niepełnosprawne,
2) w jednym przypadku, po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej, nastąpił
wynajem lokalu mieszkalnego usytuowanego na parterze na rzecz osoby niepełnosprawnej poruszającej
się na wózku inwalidzkim.

IV.

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REALIZOWOWANE
W RAMACH PROGRAMU PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Z TERENU MIASTA PRZEMYŚLA

Działania wymienione wśród priorytetów Miejskiego Programu Działań… na rzecz osób niepełnosprawnych i środowiska osób niepełnosprawnych realizowały, także we współpracy z MOPS Przemyśl,
PUP Przemyśl i wydziałami Urzędu Miejskiego, jak również i z innymi podmiotami, niżej wymienione
organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego:
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu,
- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Regionu Ziemi Przemyskiej,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Przemyskie Koło Terenowe Nr 15,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe Nr 2 Miejsko - Powiatowe w Przemyślu,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe i Grodzkie w Przemyślu,
- Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Przemyślu,
- Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „PODKARPACIE”,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z/s w Przemyślu,
- Caritas Archidiecezji Przemyskiej,
- Polski Czerwony Krzyż,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej,
- Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu,
- Spółdzielnia Niewidomych „START”,
- Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Przemyślu,
- Koło Przemyskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.
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Wyżej wymienione stowarzyszenia, związki i kluby realizowały przedsięwzięcia skierowane zarówno do dorosłych osób niepełnosprawnych, jak też i na rzecz niepełnosprawnych dzieci i niepełnosprawnej młodzieży. Były to m.in.:
- organizacja turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek, kolonii i wyjazdów,
- organizacja imprez okolicznościowych oraz obchodów rocznic i jubileuszy dla niepełnosprawnych
członków organizacji i stowarzyszeń, ich opiekunów oraz członków ich rodzin,
- organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych przy dofinansowaniu ze
środków PFRON, którymi w 2019 roku dysponowała Gmina Miejska Przemyśl,
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,
- informowanie o przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnieniach,
- pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie zadań ze środków PFRON,
- pomoc w kontaktowaniu się z instytucjami i urzędami, pośrednictwo w załatwianiu spraw urzędowych.
Opis poszczególnych działań i aktywności zamieszczono poniżej.
1) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu organizował w roku 2019 następujące
działania dla dzieci i osób niepełnosprawnych:
- Dzień Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych - 250 dzieci niepełnosprawnych,
- turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i osób niepełnosprawnych - 6 osób,
- pomoc materialną na leczenie i rehabilitację dla 16-tu osób niepełnosprawnych,
- poradnictwo obywatelskie dla rodzin.
2) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu:
Całkowita
Nr i data
kwota
Lp.
zawarcia
Cel
zadaumowy
nia/imprezy
1)

2)

3)

Aneks Nr 3/2019
z dnia 29.11.2019 r. do
Umowy Nr 1/2012
Aneks Nr 3/2019
z dnia 02.12.2019 r. do
umowy Nr 676/2013
Aneks nr 1 z dnia
03.07.2019 r. do Umowy
nr ZZO/000153/09/D

Dysponent środków PFRON
(centrala PFRON,
oddział, powiat)

814.320,00

Warsztat Terapii Zajęciowej, Przemyśl,
ul. Sobótki 23 - 45 dorosłych osób niepełnosprawnych

PFRON
- Gmina Miejska
Przemyśl

90.480,15

Warsztat Terapii Zajęciowej, Przemyśl,
ul. Sobótki 23 - 45 dorosłych osób niepełnosprawnych

Gmina Miejska
Przemyśl

639.485,00

„Zmieniamy świat dzieci z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu” – 116 dzieci

PFRON W-wa

972,00

Wycieczka „Poznajemy ciekawe zakątki
Polski” – Bóbrka – Krosno;
28 dorosłych niepełnosprawnych
i 6 opiekunów

4)

Umowa Nr
6/2019/SKRT z dnia
10.07.2019 r.

5)

Umowa Nr
RPPK.09.01.00-180074/17-00 z dnia
21.12.2017 r.

611.200,56

Rozwój Niepublicznego Przedszkola
Specjalnego „Nad Jaworem” w Przemyślu – 19 dzieci

6)

Wniosek na dotację Niepublicznego Przedszkola
Specjalnego „Nad Jaworem” - subwencja

496.658,52

Niepubliczne Przedszkole Specjalne
„Nad Jaworem” w Przemyślu
– 19 dzieci

Urząd Miejski
Przemyśl

Wojewódzki Urząd
Pracy w Rzeszowie

Urząd Miejski
Przemyśl

Ponadto TWK udostępniało osobom niepełnosprawnym - dzieciom, młodzieży i dorosłym - subkonta, na które mogły zbierać środki finansowe z darowizn oraz odpisu z 1% na swoje leczenie i rehabilitację. W 2019 r. z tej formy pomocy korzystało 147 osób.
Przedstawiciel TWK w Przemyślu w roku 2019 brał udział w pracach Powiatowej Społecznej
Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
3) Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe i Grodzkie w Przemyślu:
W zakresie Priorytetu 5.1:

22

- zadanie 5:
Promocja aktywności osób niepełnosprawnych
Angażowano osoby niepełnosprawne do większej aktywności społecznej, towarzyskiej oraz do ściślejszej
współpracy z PZN.
- zadanie 8:
Współpraca z organizacjami społecznymi, kościelnymi, stowarzyszeniami, fundacjami,
urzędami, instytucjami, pracodawcami działającymi na rzecz osób i środowiska osób niepełnosprawnych
Współpracowano z Miejską Biblioteką Publiczną w zakresie kultury (Wojewódzki konkurs literacki
i czytania brajlem, udział w konkursie Cała Polska czyta) oraz z Przemyskim Klubem Sportu i Rekreacji
Niewidomych i Słabowidzących „PODKARPACIE”, Spóldzielnią Niewidomych ,,START”, Urzędem
Miasta Przemyśl.
- zadanie 10: Prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej różnych form pomocy i wsparcia,
świadczonych przez urzędy, instytucje i organizacje dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
Informowano osoby niepełnosprawne o wsparciu możliwym do uzyskania w ramach zadań realizowanych przez urzędy, instytucje i organizacje, w tym przez MOPS, PCPR, PFRON.
- zadanie 12: Udzielanie informacji i pomocy w uzyskaniu przez osoby niepełnosprawne sprzętu
i urządzeń oraz dostępu do usług niezbędnych do życia i samodzielnego funkcjonowania
Jak wyżej oraz rozprowadzano wśród osób niepełnosprawnych sprzęt ułatwiający czynności życia codziennego, w tym widzenie (np. sprzęt optyczny).
W roku 2019 miesięcznie udzielano informacji około 30-ciu osobom niepełnosprawnym oraz członkom
ich rodzin lub opiekunom.
W zakresie Priorytetu 5.5:
- zadanie 2:
Organizowanie, promowanie i finansowanie integracyjnych imprez kulturalnych, rekreacyjno - turystycznych i sportowych
W 2019 r. zorganizowano 7 imprez o ww. charakterze dla niepełnosprawnych oraz ich opiekunów
i członków rodzin, w tym 2 imprezy dofinansował MOPS ze środków PFRON.
- zadanie 4:
Tworzenie warunków do kulturotwórczej aktywności osób niepełnosprawnych
– prezentacja i promowanie ich twórczości
oraz
- zadanie 5:
Włączanie osób niepełnosprawnych w działania artystyczne np. teatralne, plastyczne,
muzyczne
Udział członków w warsztatach muzycznych w Horyńcu Zdroju.
- zadanie 8:
Uwzględnienie w ofercie turystycznej i wypoczynkowej potrzeb osób niepełnosprawnych
W roku 2019 zorganizowano 2 imprezy o charakterze turystycznym dla członków Koła PZN. Jedną dofinansował MOPS ze środków PFRON.
Przedstawiciel Koła Powiatowego i Grodzkiego PZN w Przemyślu w roku 2019 brał udział
w pracach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
4) Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”:
Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” jest organizacją
pożytku publicznego, która zajmuje się profesjonalnie szkoleniem i treningami zawodników niewidomych
i słabowidzących z terenu województwa podkarpackiego do uczestnictwa w zawodach sportowych krajowych
i międzynarodowych oraz prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej. Liczba członków na koniec 2019 roku wynosiła 178 osób, aktywnie działało 15 sekcji sportowych (strzelectwa pneumatycznego, strzelectwa laserowego, szachowa, warcabowa, showdowna, nordic walkingu, kręgli klasycznych, bowlingu, kajakarstwa, narciarstwa zjazdowego, narciarstwa biegowego, brydża sportowego, kolarstwa, biathlonu, wioślarstwa halowego).
W minionym roku działalność Klubu finansowana była ze środków PFRON w ramach kontynuacji
zadania „Drogowskaz 5”, dzięki któremu realizowane były treningi sportowe w Przemyślu, Rzeszowie, Jaśle
i Krośnie, a także finansowane były starty zawodników w zawodach krajowych i międzynarodowych.
Imprezy sportowe realizowane były ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki poprzez: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”, Związku Kultury Fizycznej „OLIMP”, Urzędu Miasta i Gminy Miejskiej Przemyśl, Miasta Krosna, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Przemyślu, Rzeszowie, Stalowej Woli, Krośnie i Jarosławiu, MOPS w Przemyślu, ROPS
w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, a były to: „Wojewódzka Spartakiada Niewidomych o Puchar
Podkarpacia” w Przemyślu, „XIV Wojewódzka Impreza Sportowo - Integracyjna” w Przemyślu, obóz sportowo - szkoleniowy dla dzieci i młodzieży „Razem Możemy Więcej 2” w Bukowcu.
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W ramach sprawdzianów zawodnicy Klubu licznie uczestniczyli w zawodach klubowych i ogólnopolskich, w tym rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski, odnosząc wiele wspaniałych indywidualnych i drużynowych sukcesów. W powyższych zawodach uczestniczyło 111 zawodników naszego Klubu, natomiast 6 zawodników reprezentowało nasz Klub na arenie międzynarodowej.
W ramach działalności sportowej w 2019 roku Klub prowadził stałe zajęcia: przez okres całego roku
w szachach, warcabach stupolowych, brydżu, showdownie, wioślarstwie halowym na ergometrach, kręglach
klasycznych i bowlingu, strzelectwie z broni laserowej i pneumatycznej oraz okresowo w kolarstwie, narciarstwie zjazdowym i biegowym oraz w biathlonie.
Z naszego Klubu w 2018 roku powołanie do kadry Reprezentacji Polski na 2019 r. uzyskali: w strzelectwie pneumatycznym - 2 osoby, w showdownie - 1 osoba, w biathlonie - 5 osób, w kręglach klasycznych
- 2 osoby, w bowlingu - 1 osoba, w warcabach - 1 osoba. Za wyniki uzyskane w 2019 roku, powołanie do kadry Reprezentacji Polski na 2020 r. uzyskało: w showdownie - 2 osoby, w biathlonie - 5 osób, w strzelectwie
- 3 osoby.
PKSiRNiS zatrudniał sprawdzoną kadrę instruktorską i trenerską mającą duże doświadczenie w pracy
z osobami z dysfunkcją narządu wzroku.
Poza sportem prowadził zajęcia kulturalne z rękodzieła artystycznego oraz warsztaty teatralne i wokalno - muzyczne. Prace swoich twórców wystawiał we własnym Ośrodku Rehabilitacji Społecznej przy ul. Mickiewicza 20 w Przemyślu, na Przemyskim Rynku oraz w Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Dzieła literackie
prezentował na stronie internetowej Klubu oraz na okolicznościowych wieczorkach. Najlepsze utwory literackie wydrukowane zostały w tomiku poezji Centrum Kulturalnego w Przemyślu. Przez cały rok prowadzono
również bibliotekę książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących.
Od dnia 16 października 2019 r. Klub prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej, w którym przebywa
40 uczestników o różnych schorzeniach zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Zajęcia z uczestnikami prowadzi 13 instruktorów. Koszty prowadzenia WTZ dofinansowywane są ze
środków PFRON.
W listopadzie 2019 r. Prezydent Polski, doceniając zaangażowanie w społecznie potrzebną pracę
Przemyskiego Klubu, z okazji 25-lecia jego istnienia odznaczył pięciu trenerów i działaczy Krzyżami Zasługi
- złotym, dwóch - srebrnymi i dwóch - brązowymi. Minister Sportu doceniając zasługi dla sportu odznaczył
4 osoby, zaś Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył 4 osoby odznaką Zasłużony dla Kultury
Polskiej.
Przedstawiciel Klubu „Podkarpacie” w roku 2019 brał udział w pracach Powiatowej Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla.
5) Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Przemyślu:
Cel Strategiczny: Tworzenie warunków do pełnego, indywidualnego rozwoju i zaspokajania potrzeb osób
niepełnosprawnych we wszystkich sferach i każdym etapie życia, gwarantujących pełne uczestnictwo
tych osób w życiu społecznym i zawodowym
Priorytet 2: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do dóbr i usług umożliwiających im pełne
uczestnictwo w życiu społecznym
W ramach projektu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pn. „Krok ku samodzielności” zajęcia ułatwiające osobom niesłyszącym dostęp do informacji
i wydarzeniach z kraju i świata
Priorytet 4: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Likwidacja barier architektonicznych,
transportowych utrudniających dostęp do urzędów, obiektów użyteczności publicznej, swobodne przemieszczanie się, dostęp do informacji i możliwości komunikacji międzyludzkiej
W ramach projektu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pn. „Krok ku samodzielności” pomoc tłumacza języka migowego w załatwianiu spraw bytowych
Priorytet 5: Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych. Zapewnienie równych szans osobom niepełnosprawnych dostępu do kultury, sportu, rekreacji i turystyki
W ramach projektu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pn. „Krok ku samodzielności” zajęcia z integracji i aktywizacji społecznej osób niesłyszących
W 2019 roku Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Przemyślu, realizował zadanie pn. „RAZEM”,
które realizowane było ze środków Województwa Podkarpackiego (konkurs ogłoszony przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie). Celem zadania było stworzenie szans dostępu do kultury
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i rekreacji dla osób niesłyszących i z innymi niepełnosprawnościami. Między innymi były to wycieczki,
a także spotkania integracyjne.
6) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz
i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i opiekunów prawnych.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu
jest organem prowadzącym dla 4 placówek wpisujących się w realizację zadań określonych w priorytecie
1,2,4,5 Programu. Są to następujące placówki z zakresu edukacji dzieci i młodzieży oraz z zakresu rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej:
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju
świadcząca usługi zakresie terapii dzieci od wykrycia potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju do rozpoczęcia obowiązku szkolnego. W poradni zajęcia specjalistyczne dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością prowadzone są przez: logopedę, pedagoga, psychologa. Prowadzone jest
też wsparcie dla rodziców. W okresie sprawozdawczym z usług Poradni korzystało 36 dzieci.
- Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy to niepubliczna placówka oświatowa
umożliwiająca dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także
dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze
sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację wychowania przedszkolnego (w tym rocznego przygotowania przedszkolnego) oraz obowiązku szkolnego (etap szkoły podstawowej). OREW w okresie sprawozdawczym prowadził zajęcia edukacyjno - terapeutyczne i rewalidacyjno - wychowawcze dla 54 wychowanków posiadających orzeczenie z poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie uczestniczenia w tego typu zajęciach.
- Ośrodek Wczesnej Interwencji udziela wielospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych na rzecz
małych dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo
- porodowego) oraz na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, z niepełnosprawnością
intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Świadczenia te udzielane są obecnie przez
lekarza - neurologa dziecięcego, pediatrę, fizjoterapeutów, pedagoga, logopedę i psychologa dla około
220 dzieci.
- Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 55 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi powyżej 18-go roku życia. Środowiskowy Dom Samopomocy udziela wsparcia osobom dorosłym z zaburzeniami psychicznymi, będącym mieszkańcami
Przemyśla oraz ościennych gmin. ŚDS świadczy usługi przeciwdziałające marginalizacji osób z wieloraką niepełnosprawnością, zapewnia możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym z zachowaniem związków rodzinnych, poczucia więzi z ludźmi oraz środowiskiem lokalnym w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji.
Realizowane są następujące zadania:
- inicjowanie działań w zakresie przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
- podnoszenie świadomości osób niepełnosprawnych o potrzebie edukacji i rozwoju osobistego,
- promocja aktywności osób niepełnosprawnych,
- inicjowanie i popieranie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności
i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczności miejskiej,
- realizacja programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu,
- współpraca z organizacjami społecznymi, kościelnymi, stowarzyszeniami, fundacjami, urzędami, instytucjami, pracodawcami działającymi na rzecz osób i środowiska osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej różnych form pomocy i wsparcia świadczonych przez urzędy, instytucje i organizacje dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
- wspieranie publikacji informatorów w zakresie problematyki niepełnosprawności,
- udzielanie informacji i pomocy w uzyskaniu przez osoby niepełnosprawne sprzętu i urządzeń
oraz dostępu do usług niezbędnych do życia i samodzielnego funkcjonowania,
- stała poprawa jakości usług i podniesienie profesjonalizmu służb działających na rzecz środowiska niepełnosprawnych,
- integracja działań podmiotów udzielających wsparcia osobom niepełnosprawnym,
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- zwiększanie dostępności usług medycznych poprzez wspieranie rozwoju bazy rehabilitacyjnej
i placówek służby zdrowia,
- tworzenie warunków umożliwiających dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej dostępu do edukacji i wychowania pozaszkolnego,
- zwiększanie dostępności usług diagnostycznych rozwojowo - edukacyjnych dzieci i młodzieży,
- promocja i dofinansowanie projektów zwiększających uczestnictwo osób niepełnosprawnych
w życiu społecznym,
- wspieranie inicjatyw organizowania mieszkań chronionych i adaptacji lokali mieszkalnych
i użytkowych na potrzeby osób niepełnosprawnych,
- tworzenie nowych miejsc w dziennych ośrodkach wsparcia, w środowiskowych domach samopomocy - stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- udostępnianie obiektów dla osób na wózkach inwalidzkich poprzez budowę podjazdów i dostosowanie wc,
- utworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych (w planie),
- uwzględnianie w planach przebudowy obiektów likwidacji wszelkich barier architektonicznych
mogących utrudniać poruszanie się osobom niepełnosprawnym,
- zwiększanie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
- organizowanie, promowanie i finansowanie integracyjnych imprez kulturalnych, rekreacyjno
- turystycznych i sportowych,
- upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i turystyki z uwzględnieniem problematyki środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
- tworzenie warunków do kulturotwórczej aktywności osób niepełnosprawnych, prezentacja
i promowanie ich twórczości,
- włączanie osób niepełnosprawnych w działania artystyczne, np. teatralne, plastyczne, muzyczne,
- usuwanie barier w dostępie do sportu amatorskiego i wyczynowego z uwzględnieniem rodzaju
niepełnosprawności, organizacja zawodów sportowych, uczestnictwo w olimpiadach i spartakiadach.
PSONI Koło w Przemyślu współpracowało z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych.
Przedstawiciel PSONI brał udział w pracach Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych (kadencja obejmująca lata 2015 - 2019).
PSONI Koło w Przemyślu posiada również swojego reprezentanta w Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Przemyślu, przez co czynnie uczestniczyło w pracach Rady i reprezentowało
interesy Stowarzyszenia na szczeblu lokalnym i wojewódzkim, oraz dwóch przedstawicieli w Społecznej
Komisji opiniującej wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
Zarząd Koła PSONI lub przedstawiciele placówek utrzymywali stały kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przemyślu w sprawach związanych z sytuacją życiową i rodzinną podopiecznych i wychowanków wspólnie ustalając drogę postępowania i pomocy.
Stowarzyszenie i poszczególne placówki włączały się w organizację różnego rodzaju spotkań
i imprez dla osób niepełnosprawnych lub mających na celu integrację ze społeczeństwem. Ważnym wydarzeniem jest coroczne organizowanie przez PSONI Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, który ma ukazać radości i sukcesy tych osób, ale też różnorakie problemy związane z pokonywaniem ograniczeń wynikających z niepełnosprawności oraz szerzyć działania integracyjne.
7) Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przemyślu w roku 2019 na

wtorkowych spotkaniach z seniorami, w tym z osobami z orzeczonym stopniem niepełnosprawności albo z grupą inwalidzką, organizował prelekcje na temat zdrowego trybu życia, właściwego odżywiania się i potrzeby ruchu. Organizował i propagował piesze wycieczki oraz spotkania
w terenie. Organizował też dwutygodniowe wyjazdy, najczęściej do miejscowości nadmorskich,
w których w ubiegłym roku wzięło udział 130 osób. Osoby niepełnosprawne korzystały tam z zabiegów usprawniających. Członków Związku informowano o możliwościach korzystania z różnych
form rehabilitacji na terenie miasta Przemyśl i powiatu przemyskiego oraz udzielano informacji na
temat możliwości skorzystania z dofinansowań ze środków PFRON w ramach wniosków składanych
w MOPS i w PCPR, gdzie kierowano zainteresowane osoby.
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8) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Regionu Ziemi Przemyskiej w roku 2019 podejmowało
działania dla dobra mieszkańców, integrowało i aktywizowało społeczność uzupełniając działania podejmowane w tym względzie przez lokalny samorząd. Stowarzyszenie swoim działaniem otaczało opieką
i wsparciem osoby niepełnosprawne, chore na cukrzycę i inne choroby. Zorganizowano 2 spotkania
opłatkowe dla osób niepełnosprawnych. Pierwsze spotkanie odbyło się dla osób miejscowych, natomiast
2-gie - dla osób z innych powiatów, tj. z Lubaczowa, Cieszanowa, Oleszyc i Jarosławia. Jak co roku zorganizowano Dzień Kobiet dla pań chorych na cukrzycę i dla innych osób niepełnosprawnych.
W ramach otrzymanego dofinansowania z MOPS w kwocie 3.056,00 zł i z PCPR w kwocie
3.000,00 zł Zarząd Regionu Ziemi Przemyskiej PSD zorganizował wyjazd do Częstochowy na światowe
dni walki z cukrzycą, następnie udano się do Zakopanego i zwiedzano wiele ciekawych i nieznanych
miejsc. Wraz z emerytami z Zakładu Karnego w Medyce zorganizowano wyjazd do Rzymu we własnym
zakresie. Ponadto organizowano spotkania integracyjne z innymi Kołami terenowymi PSD.
9) Przemyskie Koło Terenowe Nr 15 PSD w Przemyślu w ramach realizacji Programu w 2019 roku podejmowało następujące działania:
1. styczeń: Spotkanie integracyjne - ,,Opłatek Wielokulturowy" dla trzech wyznań: rzymskokatolickiego,
grekokatolickiego i prawosławia - 135 osób,
2. spotkanie integracyjne ,,Bal Maskowy"; luty - 120 osób,
3. organizacja turnusów rehabilitacyjnych od maja do września dla 130 osób (diabetyków),
4. Ogólnopolska Pielgrzymka Diabetyków do Częstochowy i wycieczka na baseny termalne do Zakopanego i okolic - 5 dni w czerwcu, częściowo dofinansowana przez PFRON - 21 osób,
5. turnus rehabilitacyjny w Iwoniczu Zdroju częściowo dofinansowany przez PFRON - lipiec,
6. turnus rehabilitacyjny w Kołobrzegu - sierpień, częściowo dofinansowany ze środków PFRON,
7. wycieczka na baseny termalne do Chochołowa z noclegami w Zakopanem - 5 dni, wrzesień,
8. turnus rehabilitacyjny w Krynicy Zdroju - październik,
9. spotkanie integracyjne ,,Andrzejki" - listopad, 130 osób.
10) Działania Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła Terenowego Nr 2 Miejsko - Powiatowego
w Przemyślu:
Członkowie Koła wzajemnie udzielali sobie wsparcia jako osoby niepełnosprawne. Udzielono informacji
około 81 osobom niepełnosprawnym. Około 40 osób skorzystało z różnego rodzaju pomocy. Liczba imprez, spotkań, programów w zakresie pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystycznej - 6 imprez.
11) Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Przemyślu na podstawie odrębnej umowy świadczy
usługi opiekuńcze dla osób starszych, wykluczonych, chorych psychicznie oraz niepełnosprawnych najczęściej w miejscu ich zamieszkania. Usługi te obejmują pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, jak robienie zakupów, wsparcie w dostępie do placówek medycznych i administracji publicznej.
Opieką objęto 100 osób (87 kobiet i 13 mężczyzn). Zrealizowano 29.620 godzin usług. Dodatkowo PCK
w Przemyślu świadczył również nast. usługi: wsparcie informacyjne dla osób potrzebujących oraz ich
rodzin, wydawanie odzieży, wypożyczanie niezbędnego sprzętu wspomagającego osoby niepełnosprawne
(chodziki, wózki, kule), współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym (np. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu, Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Przemyślu).
12) Działania Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu:
5.2 Priorytet 2: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do dóbr i usług umożliwiających im
pełne uczestnictwo w życiu społecznym
Zadanie 10: Zapewnienie usług opiekuńczych w domach osobom chorym, niedołężnym, niepełnosprawnym, pozbawionym opieki rodziny
- realizacja zadania publicznego pod nazwą „Finansowanie organizowania i świadczenia na terenie miasta
Przemyśla usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, które z powodu
wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione”.
Wskaźnik: liczba osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez kadrę opiekunek domowych - 95 osób.
ponadto
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Zadanie 10 określa zapewnienie usług opiekuńczych w domu osobom chorym, niedołężnym, niepełnosprawnym pozbawionym opieki ze strony rodziny, dot. także działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie miasta Przemyśla.
Wskaźnik: liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi - zrealizowanych przez specjalistów - 37 (w tym 20 dzieci do 18 roku życia).
5.3 Priorytet 3: Zwiększenie szans osobom niepełnosprawnym na zatrudnienie na otwartym rynku pracy
zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami lub umożliwienie im ze względu na stopień
niepełnosprawności, pracy w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb
Zadanie 2: Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych wśród lokalnych pracodawców - pozyskiwanie subsydiowanych miejsc pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy (staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, prace interwencyjne)
Wskaźnik: liczba osób niepełnosprawnych objętych programem, mającym na celu uzyskiwanie wykształcenia oraz aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych
Działanie dotyczyło realizacji zadania publicznego „Zorganizowanie na terenie Miasta Przemyśla aktywizacji zawodowej 204 uczestników/uczestniczek projektu „Przemyślany Rozwój” 50 staży zawodowych” - w ramach Projektu „Przemyślany Rozwój”.
Wskaźnik: liczba osób zatrudnionych w ramach zorganizowanych staży pod zatrudnienie zgodnie z ich
Indywidualnym Planem Działania - 10 osób z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności).
13) Spółdzielnia Niewidomych „START” - prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 40-tu uczestników (do dnia 15.10.2019 r.).
14) Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Przemyślu - prowadzenie
Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 20-tu uczestników.
15) Działania podejmowane przez Koło Przemyskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych mężczyzn w roku 2019 w ramach realizacji Miejskiego
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych… .
W schronisku na koniec 2019 r. przebywało 26 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
W czerwcu przy dofinansowaniu MOPS-u Przemyśl osoby z niepełnosprawnością odbyły 2 pielgrzymki:
1. Przemyśl - Kraków Sanktuarium „Ecce Homo” (8 osób); zwiedzanie Domu Generalnego Sióstr Albertynek, Krakowa (Rynek) oraz Łagiewnik - pobyt jednodniowy,
2. Przemyśl – Częstochowa Jasna Góra (9 osób); zwiedzanie sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej
- pobyt dwudniowy.

Sporządził:
Bartosz Kołeczek
MOPS Przemyśl

Przemyśl, dnia 31.03.2020 r.
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