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Sprawozdanie z realizacji „Programu Działa ń na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012 – 201 6” za rok 2015 

 
PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i po dwyższania jako ści życia osób niepełnosprawnych 

 
 

Cel 
 

 
Nazwa zadania 

 
Ocena realizacji/charakter 

 
Podmiot 

realizuj ący 
 

 
Podmioty 

współrealizuj ące 

 
1. Zwiększenie 

dost ępu                  
do leczenia                
i opieki 
medycznej,              
w tym 
rehabilitacji 

 
1. Wspieranie procesu leczenia              

i rehabilitacji szerokim 
poradnictwem   i wsparciem 
specjalistów                           
w szczególności: 
psychologów, pedagogów, 
terapeutów  i pracowników 
socjalnych oraz samych 
osób niepełnosprawnych                       
i członków ich rodzin. 

 

 
W 2015 r. na terenie miasta osoby niepełnosprawne mogły w trzech 
punktach uzyskać poradnictwo i wsparcie specjalistów: 
psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników socjalnych, 
specjalistów terapii uzależnień oraz porad prawnych, gdzie  
z bezpłatnych porad skorzystało łącznie 858 osób. 
 
W 2015 roku udzielono 73 osobom niepełnosprawnym 
specjalistycznej pomocy, w tym: 18 osobom udzielono wsparcia  
psychologicznego, 44 osobom porad prawnych i 11 osobom 
wsparcia socjalnego.  
 
 
Szkoły Specjalne, placówki z oddziałami integracyjnymi               
i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zatrudniały specjalistów, 
którzy służyli szerokim poradnictwem  oraz wsparciem dzieciom              
i uczniom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Urząd Miejski –            
Wydział Zdrowia, 
Polityki Społecznej              
i Aktywizacji 
Zawodowej 
 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej 
 
 
7 placówek 
oświatowych w tym: 
Poradnia 
Pedagogiczno – 
Psychologiczna, 3 
Szkoły Specjalne: 
Zespół Szkół 
Specjalnych nr 5, 
Zespół Szkół 
Specjalnych nr 6, 
Specjalny Ośrodek 
Szkolno – 
Wychowawczy dla 
Dzieci Słabo 
Widzących i 
Niewidomych oraz 3 
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Dla 60 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej zrealizowano 
projekt pn. „Kompleksowe i wielospecjalistyczne oddziaływania 
rewalidacyjne wspierające dzieci  i młodzież z terenu Dąbrowy 
Górniczej z zaburzeniami rozwoju – „Droga do przyszłości”.   
W trakcie trwania projektu, w okresie od 03.03.2015 r.     
do 18.12.2015 r. zrealizowano: 
Cel ogólny: 
Profilaktyka i wyrównywanie szans rozwojowych                              
i edukacyjnych dzieci i młodzieży o zróżnicowanym poziomie 
rozległości zaburzeń, obejmujących między innymi: 
niepełnosprawność ruchową, upośledzenie umysłowe,  zaburzenia 
neurologiczne oraz zaburzenia autystyczne. 
 
Cele szczegółowe: 

− integrowanie ze środowiskiem, 
− profilaktyka trudności szkolnych u dzieci w wieku 

przedszkolnym i młodszym szkolnym, 
− wzbogacanie wiedzy i umiejętności o świecie ogólnym, 

poszerzenie słownika, utrwalenie pojęć, 
− usprawnianie sprawności komunikacyjnych i językowych 

dzieci, 
− wspomaganie i usprawnianie rozwoju psychoruchowego        

i korekcja  jego zaburzeń, 
− rozwijanie ekspresji ruchowej, muzycznej, plastycznej,  
− zaspakajanie potrzeb w zakresie samorealizacji, 

współdziałania w grupie, aktywności twórczej, 
− oddziaływanie na sferę emocjonalną dzieci – stwarzanie 

sytuacji sprzyjających ujawnianiu pozytywnych uczuć 
wyzwalających samodzielną aktywność. 
 

 
 

placówki z oddziałami 
integracyjnymi: 
Przedszkole nr 20                     
z Oddziałami 
Integracyjnymi, 
Przedszkole nr 29                       
z Oddziałami 
Integracyjnymi, Szkoła 
Podstawowa nr 20 
 
Dąbrowskie 
Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
„Otwarte Serca” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zespół Szkół 
Specjalnych nr 5 im. 
Jana Pawła II Dąbrowa 
Górnicza, 
ul. Swobodna 59, 
Zespół Szkół 
Specjalnych Nr 6 
Dąbrowa Górnicza,   
ul. Konopnickiej 36 
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W 2015 roku ze wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy 
skorzystało 77 osób z zaburzeniami psychicznymi                                           
i niepełnosprawnych intelektualnie. 
Przeprowadzono łącznie 3303 rozmów i zajęć z zakresu treningu 
umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, których 
celem było zwiększenie kompetencji społecznych w zakresie 
kształtowania pozytywnych relacji z otaczającym światem, 
poprawnego funkcjonowania psychospołecznego, umiejętności 
rozwiązywania problemów, integracji społecznej. W ramach tych 
zajęć 26 osób wzięło udział w zajęciach treningowych, 72 osoby           
w społecznościach terapeutycznych, 74 osoby w rozmowach 
wspierających z asystentem, 35 osób z rodzin uczestników 
Środowiskowego Domu Samopomocy  w rozmowach z asystentem, 
69 osób w zajęciach integracyjnych, 65 osób w relaksacji. Ponadto 
2 osoby wzięły udział w aktywizacji zawodowej. Udzielono pomocy 
26 osobom w 63 sprawach w zakresie załatwiania spraw 
urzędowych oraz poradnictwa socjalnego.  
 
 
Dzienny Dom „Senior – WIGOR” pomagał pensjonariuszom   
w dostępie do usług zdrowotnych, tj. pomoc np. w rejestrowaniu 
i monitorowaniu wizyt w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. 
W ww. Placówce dla 135 osób realizowane były usługi w zakresie 
aktywności ruchowej lub kinezyterapii, usługi sportowo-rekreacyjne, 
usługi aktywizujące społecznie, usługi terapii zajęciowej oraz 
edukacyjne, kulturalno-oświatowe 
                                
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej objął 749 osób pracą socjalną 
poprzez: 

− integrację osoby niepełnosprawnej ze środowiskiem 
zamieszkania, 

− współpracę z rodziną w kierunku motywowania                             
do sprawowania prawidłowej opieki nad niepełnosprawnym 
członkiem rodziny, 

− pomoc w uzyskaniu świadczeń pielęgnacyjnych, 
świadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  

− pomoc w kontaktach z lekarzami i placówkami opieki 
zdrowotnej  oraz  w  prowadzeniu    korespondencji z innymi 
instytucjami, 

− proponowanie wsparcia dziennego w formie pobytu              
w Dziennym Domu „Senior - WIGOR”, 

 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzienny Dom „Senior – 
WIGOR”  
 
 
 
 
 
 
 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
m.in. Dział Pomocy 
Środowiskowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rodziny uczestników 
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− usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, 
− wolontariat, współpraca z pracownikami placówek dla osób 

niepełnosprawnych oraz agencjami opiekuńczymi, 
− pomoc przy ubieganiu się o ustalenie stopnia 

niepełnosprawności. 
Praca socjalna świadczona była na rzecz 70 uczestników 
Środowiskowego Domu Samopomocy. W roku 2015 z usług 
skorzystało 78 osób, a ubiegających się o skierowanie było 18 osób. 
 

 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej – 
Zespół ds. Osób 
Starszych                       
i Niepełnosprawnych 

 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

  
2. Poprawa psychofizycznej 

sprawności osób 
niepełnosprawnych                    
w oparciu  o pełne                           
i adekwatne w stosunku             
do rodzaju i stopnia 
niepełnosprawności  
zaopatrzenie  w sprzęt 
rehabilitacyjny oraz  
w przedmioty ortopedyczne                 
i środki pomocnicze. 

 

 
W  Warsztacie Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” prowadzone były 
od poniedziałku do piątku zajęcia terapeutyczne 
w 10 pracowniach dla 60 uczestników. W ramach zajęć cyklicznych 
Warsztat Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” oferował szereg 
działań prowadzonych przez psychologów, fizjoterapeutę, 
pedagoga. 
Uczestnicy objęci byli zajęciami z zakresu: psychoedukacji, edukacji 
seksualnej, treningu zawodowego, praktyk zawodowych, 
choreoterapii, teatroterapii, treningu ekonomicznego. Ponadto WTZ 
posiada salę do zajęć rehabilitacyjnych, w której rehabilituje się 60 
osób. W 2015 r. Stowarzyszenie zakupiło dodatkowo rowerek 
rehabilitacyjny do prowadzenia zajęć fizjoterapeutycznych 

 
Dąbrowskie 
Stowarzyszenie            
Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
„Otwarte Serca” 

 

  
3. Prowadzenie programów 

prozdrowotnych: 
profilaktycznych                                      
i edukacyjnych dotyczących 
zmniejszenia ryzyka 
wystąpienia  chorób                  
lub zdarzeń prowadzących          
do niepełnosprawności. 

 
W roku 2015 realizowano: 
- Program pn. „Program pilotażowy wczesnego wykrywania 
nowotworów raka jelita grubego”, który uzyskał pozytywną opinię 
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji do programu 
zakwalifikowało się 135 osób, konsultacje proktologiczne wraz 
z kolonoskopią wykonano dla 22 osób. 
- Badania mające na celu określenie zawartości ołowiu we krwi oraz 
ogólne badania krwi (morfologia) u dzieci z dąbrowskich szkół 
podstawowych, urodzonych w latach 2004-2005 (badaniami objęto 
150 dzieci). Wykazały one relatywnie niskie narażenie dzieci na 
ołów. 
- Przyznano dotacje 6 organizacjom pozarządowym w obszarze: 
ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych tj.  
- Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane ich 
Opiekunów i Przyjaciół w Siemianowicach Śl., na zadanie - 
rehabilitacja ruchowa dla dorosłych i przewlekle chorych 
mieszkańców Dąbrowy Górniczej z dysfunkcją narządów ruchu, 
 
 

 
Urząd Miejski – 
Wydział Zdrowia, 
Polityki Społecznej        
i Aktywizacji 
Zawodowej 
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- Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków „SOMA”  
w Dąbrowie Górniczej, na zadanie - rehabilitacja ruchowa dla 
dorosłych i przewlekle chorych mieszkańców Dąbrowy Górniczej  
z dysfunkcją narządów ruchu, 
- Fundacja „Pro-Salute” w Będzinie, na zadanie  – zabezpieczenie 
ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki 
hospicyjnej i paliatywnej dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej, 
- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Dąbrowie 
Górniczej na zadanie  – rehabilitacja dla dorosłych 
niepełnosprawnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej z wadą 
narządu wzroku, 
- Stowarzyszenie dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych 
„RAZEM DO CELU” w Dąbrowie Górniczej, na zadanie  – 
rehabilitacja i terapia dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży  
z Dąbrowy Górniczej metodą EEG Biofeedback i metodą Tomatisa, 
- Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek, na zadanie  – rehabilitacja 
kobiet z Dąbrowy Górniczej po chorobie nowotworowej piersi. 
 
Wystawiony został Spektakl projektu polsko – ukraińskiego    
pn.:„Sztuka mówi jednym językiem”, „Ekspres – Polonia”,  
w wykonaniu młodzieży i dzieci z Młodzieżowego Ośrodka Pracy 
Twórczej oraz dzieci Polonii z miasta Równe na Ukrainie. Miejsce 
wystawienia spektaklu -parking, kąpielisko – Pogoria III. 
W odbiorze spektaklu uczestniczyli zaproszeni goście oraz  
spacerowicze. 
Kontynuacja programu „Mistrzowskie Drogi uczniowskie ścieżki” –   
w stronę integracji europejskiej i współpracy. W odbiorze 
uczestniczyło około 500 osób. 
 
W dąbrowskich szkołach w 2015 r. realizowano programy 
prozdrowotne, profilaktyczne i edukacyjne dotyczące zmniejszenia 
ryzyka wystąpienia chorób lub zdarzeń prowadzących                               
do niepełnosprawności. Ponadto Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna realizowała program dotyczący badań 
przesiewowych słuchu „Słyszę”, dzień bezpłatnych diagnoz 
logopedycznych oraz przeprowadziła warsztaty dla uczniów                       
i prelekcje dla rodziców.  
Realizowane    programy    podniosły    świadomość zagrożeń 
wynikających z niewłaściwych zachowań, stosowania używek, 
nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego, niewłaściwego 
odżywiania się, niezdrowego stylu życia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Młodzieżowy Ośrodek 
Pracy Twórczej, 
Miejski Pałac Dzieci  
i Młodzieży Równe – 
Ukraina 
 
 
 
 
 
 
Szkoły 
ogólnodostępne  
i Poradnia 
Psychologiczno - 
Pedagogiczna 
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W programie Warsztatu Terapii Zajęciowej realizowane były różne 
prelekcje, programy profilaktyczne, zajęcia edukacyjne prowadzone 
przez instruktorów, psychologów, zaproszonych gości m.in. celem 
edukacji prozdrowotnej.  
 
Zrealizowano projekt pn. „Kompleksowe i wielospecjalistyczne 
oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci  i młodzież z terenu 
Dąbrowy Górniczej z zaburzeniami rozwoju – „Droga                                
do przyszłości”. Miał on na celu profilaktykę i wyrównywanie szans 
dzieci i młodzieży o różnym stopniu zaburzeń, z różnymi 
upośledzeniami, profilaktykę trudności szkolnych, terapię osób 
niepełnosprawnych, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
niedosłyszących. Zastosowano terapię EEG Biofeedback RSA. 
Prowadzono zajęcia metodą Warnkego, zajęcia z zakresu 
glottodydaktyki, zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci autystycznych, 
zajęcia metodą Johansena, zajęcia  rewalidacyjne  metodą  
REHACOM, zajęcia z zakresu surdopedagogiki dla dzieci 
niesłyszących i niedosłyszących; zajęcia grupy wsparcia „Tęcza”               
dla rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. 
 
W 2015 roku przeprowadzono łącznie 2145 zajęć z zakresu: 
treningu aktywnego udziału we własnym leczeniu, w którym wzięło 
udział 21 osób, edukacji zdrowotnej (zajęcia dotyczące różnych 
schorzeń jako profilaktyki prozdrowotnej), w której wzięło udział 55 
osób, psychoedukacji (zajęcia edukacyjne z zakresu psychiatrii),           
w których wzięło udział 69 osób, promocji zdrowia (profilaktyczne 
mierzenie ciśnienia tętniczego krwi, kontrola wagi ciała, higieny 
osobistej), w której wzięło udział 60 osób. 
 
Prowadzono wykłady z zakresu profilaktyki  ogólnozdrowotnej wieku 
senioralnego, w szczególności: 

− zapobieganie chorobom układu krążenia i nadciśnieniu 
tętniczemu krwi – regularnie dokonywano pomiarów 
ciśnienia krwi, 

− zapobieganie cukrzycy – regularnie dokonywano pomiarów 
poziomu cukru, 

− podnoszenie świadomości w zakresie aktywnego udziału 
we własnym procesie farmakoterapii – regularnie 
prowadzono treningi samokontroli zażywania leków, 

− prowadzono aktywizację psychoruchową, kinezyterapię. 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Otwarte 
Serca” 
 
 
Dąbrowskie 
Stowarzyszenie             
Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
„Otwarte Serca” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 
 
 
 
 
 
 
 
Dzienny Dom „Senior 
– WIGOR” 

 
 
 
 
 
Zespół Szkół 
Specjalnych nr 5 im. 
Jana Pawła II Dąbrowa 
Górnicza, 
ul. Swobodna 59, Zespół 
Szkół Specjalnych Nr 6  
Dąbrowa Górnicza,  
ul. Konopnickiej 36 
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2. Dążenie do 

wyrównywania 
szans edukacyjnych 
osób 
niepełnosprawnych 
na wszystkich 
poziomach edukacji 

 
1. Zapewnianie ciągłości 

kształcenia dzieciom                      
i młodzieży 
niepełnosprawnej                               
na wszystkich poziomach 
edukacji. 

 
Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej wzbogacił ofertę zajęć 
pozalekcyjnych poprzez realizację zajęć w kołach: plastycznych, 
muzycznych, wokalnych, tanecznych, teatralnych, komputerowych, 
językowych, przedszkolu artystycznym i innych, prowadził bezpłatne 
warsztaty artystyczne - warsztaty kreatywne wielopokoleniowe dla 
rodziców i dzieci, zorganizował w okresie wakacyjnym zajęcia 
artystyczne, gry i zabawy dla dzieci. 
 
Uczniowie niepełnosprawni mieli możliwość kształcenia się w dwóch 
Zespołach Szkół Specjalnych tj. Zespole Szkół Specjalnych nr 5 
i Zespole Szkół Specjalnych nr 6 oraz w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących  
i Niewidomych. Ponadto dzieci niepełnosprawne uczęszczały do 
trzech placówek z oddziałami integracyjnymi tj. do Przedszkola 
nr 20, do Przedszkola nr 29 oraz do Szkoły Podstawowej nr 20. 
Dzieci miały dostęp również do przedszkoli i szkół 
ogólnodostępnych, gdzie zapewnione zostały odpowiednie do 
rodzaju niepełnosprawności zajęcia rewalidacyjne. 
W 2015 r. do dąbrowskich placówek oświatowych uczęszczało 661 
dzieci i uczniów niepełnosprawnych, w tym 135 do przedszkoli                       
i szkół ogólnodostępnych. 
 
Warsztat Terapii Zajęciowej w 2015 r. dla 60 osób prowadził zajęcia 
w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej, stwarzając tym 
osobom możliwości pozyskania umiejętności niezbędnych do 
podjęcia zatrudnienia 
 

 
Młodzieżowy Ośrodek 
Pracy Twórczej, 
Miejski Pałac Dzieci  
i Młodzieży Równe - 
UKRAINA 

 
 
 

Szkoły  
i Przedszkola, w tym 
specjalne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej  
„Otwarte Serca” 

 
Urząd Miejski Dąbrowa 
Górnicza, Centrum 
Sportu i Rekreacji 

  
2. Stałe poszerzanie bazy 

specjalnego szkolnictwa 
zawodowego dla młodzieży            
z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności. 

 
Warsztaty kreatywne wielopokoleniowe dla rodziców  i dzieci. 
Festiwal Nauki – Warsztaty multimedialne, warsztaty ze szkła 
artystycznego, warsztaty z filcowania. 
 
W 2015 r. do dwóch Zasadniczych Szkół Zawodowych Specjalnych, 
uczęszczało 45 uczniów. Uczniowie tych szkół w 2015 r. kształcili 
się w następujących zawodach:  
- ogrodnik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  dla Dzieci Słabo Widzących      
i Niewidomych,  
- cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych                               
w budownictwie w Zespole Szkół Specjalnych nr 6. 
 

 
Młodzieżowy Ośrodek 
Pracy Twórczej 
 
 
Zespół Szkół 
Specjalnych nr 6             
i Specjalny Ośrodek 
Szkolno – 
Wychowawczy          
dla Dzieci Słabo 
Widzących                      
i Niewidomych 
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3. Doposażenie placówek 

kształcenia specjalnego                  
w środki pomocnicze i sprzęt 
rehabilitacyjny 

 
W 2015 r. w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 zakupiono lub 
otrzymano w formie darowizny następujący sprzęt rehabilitacyjny: 
− wyposażenie w pomoce dydaktyczne mające na celu 

usprawnianie percepcji słuchowej, dotyku i wzroku – ze środków 
budżetowych, 

− urządzenie wielofunkcyjne oraz laptop – środki z projektu 
Comenius, 

− sprzęt do prowadzenia zajęć metodą  REHA, COM  BrainBOY           
ze środków budżetowych, 

− urządzenie wielofunkcyjne zakupione na użytek pracowni 
dekoratorskiej oraz tkackiej ze środków budżetowych, 

− 2 pionizatory typu „Bafin” oraz platforma wibracyjna –  ze środków 
budżetowych, 

− komputer do świetlicy szkolnej ze środków budżetowych, 
− laptop do prowadzenia zajęć z terapii surdopedagogicznej -               

ze środków budżetowych, 
− testy psychologiczne do prowadzenia badań np. diagnozy 

funkcjonalnej uczniów ze środków budżetowych, 
− płyty (rozszerzenie programu komputerowego) do terapii EEG 

Biofeedbck (ze środków budżetowych), 
− płyty do prowadzenia zajęć Metodą Johansen –   ze środków 

budżetowych.  
 
W Zespole Szkół Specjalnych nr 6 zakupiono:  
− wyposażenie i pomoce naukowe do nowopowstałej pracowni SI 

(terapii integracji sensorycznej), 
− keyboard do zajęć muzykoterapii, 
− pomoce naukowe do socjoterapii i wychowania  do życia   

w rodzinie - filmy edukacyjne. 
W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo 
Widzących i Niewidomych zakupiono i otrzymano darowizny: 
− maszyny brajlowskie, 
− podpórkę rehabilitacyjną, zestaw do pracy metodą Warnkego,  
− Crocodile Standing z wyposażeniem, 
− 2 tablety KIANO ze środków własnych, kije trekkingowe, rower 

tandem, urządzenie wielofunkcyjne, maszyny do szycia, 
radiomagnetofony, laptopy, lampy UV, sztalugi – dochody własne. 

 
 
 
 

 
Zespół Szkół  
Specjalnych nr 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zespół Szkół  
Specjalnych nr 6 
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Warsztat Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” pozyskał              
w 2015 roku fundusze na rozbudowę infrastruktury sieciowej                        
w placówce, co pozwoliło na szerszy dostęp do Internetu na terenie 
Warsztatu Terapii Zajęciowej również w ramach programów 
rehabilitacji społecznej poszczególnych pracowni; w ramach 
prowadzonej terapii zakupiono również sprzęt służący nie tylko 
rehabilitacji ruchowej ale również zawodowej dla poszczególnych 
pracowni. 

 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej  
„Otwarte Serca” 
 

  
4. Włączenie organizacji 

pozarządowych działających 
na rzecz osób 
niepełnosprawnych                    
we wspomaganie procesu 
nauczania, wychowania           
oraz rewalidacji poprzez 
organizację warsztatów 
tematycznych, kulturalnych, 
konkursów  i imprez 
rekreacyjno-sportowych, 
warsztatów rozwijających 
zainteresowania itp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W 2015 r. Gmina udzieliła  dotacji 11 organizacjom pozarządowym               
na upowszechnienie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji 
prowadzącym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.             
W ramach przekazanych dotacji zostały zorganizowane imprezy 
sportowo – rekreacyjne oraz wycieczki turystyczne i przedsięwzięcia 
integrujące środowisko osób niepełnosprawnych. 
 
W Centrum Handlowym Pogoria w nowej, wiosennej odsłonie                    
zorganizowano „Gry Uliczne, czyli wielkanocny piknik miejski”, 
urozmaicony występami wokalistów Młodzieżowego Ośrodka Pracy 
Twórczej. 
 
 
 

 
Urząd Miejski 
Dąbrowa Górnicza – 
Wydział Promocji, 
Kultury  i Sportu 
 
 
 
Centrum Handlowe 
Pogoria, Młodzieżowy 
Ośrodek Pracy 
Twórczej 
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 5. Organizacja 
konferencji, seminariów 
oraz akcji promocyjno - 
edukacyjnych          na 
tematy związane                    
z edukacją i 
kształceniem osób 
niepełnosprawnych. 

 
Organizacja koncertu charytatywnego przez Fundację „Wygrajmy 
Razem” i Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej pt. „Razem łatwiej”. 
Wystąpili: Łukasz Baruch, Karolina Żelichowska oraz Sebastian 
Dudzik wokalista Młodzieżowego Ośrodka pracy Twórczej. 
 
Zorganizowano VIII edycję Przeglądu Piosenki Osób Niewidomych            
i Słabowidzących „Dotyk dźwięku” dni Dąbrowy 2015 – występ 
wokalistów Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej. 
 
 
 
W 2015 r. pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
wspierali nauczycieli udzielając im na bieżąco wskazówek                          
i konsultacji, pomagali przy tworzeniu IPET-ów (Indywidualny 
Program Edukacyjno-Terapeutyczny), natomiast szkoły 
zorganizowały 3 konferencje, 5 seminariów i szkoleń oraz 32 akcje 
promocyjno – edukacyjne. 
Realizacja   tego   zadania   przyczyniła  się  do rozwoju umiejętności 
i poszerzenia wiedzy nauczycieli z obszaru pracy z uczniem 
niepełnosprawnym oraz do uświadomienia rodzicom możliwości 
kształcenia dzieci niepełnosprawnych.    
 
Warsztat Terapii Zajęciowej w 2015 roku przygotował pakiet 
informacyjno-promocyjny placówki w formie plakatów 
przedstawiających działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
Plakaty rozwieszono w centralnych punktach ogólnodostępnych 
m.in. w Warsztacie Terapii Zajęciowej, Urzędzie Miejskim, Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej i innych jednostkach organizacyjnych. 
                                   
 
 
 
 
 W 2015 r. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie 
Górniczej zorganizował 79 szkoleń, 49 spotkań informacyjnych,             
1 wizytę studyjną zawiązaną z  podnoszeniem kwalifikacji                           
i kształceniem kompetencji członków Podmiotów Ekonomii 
Społecznej oraz osób chcących zakładać Podmioty Ekonomii 
Społecznej  (w tym: osób niepełnosprawnych), w Inkubatorze 
Społecznej Przedsiębiorczości  w Dąbrowie Górniczej dostępne były 
poradniki i kwartalniki dotyczące edukacji Osób Niepełnosprawnych. 
 

 
Fundacja „Wygrajmy 
Razem”, Młodzieżowy 
Ośrodek Pracy 
Twórczej – partner 
 
 
Fundacja „Wygrajmy 
Razem”, Urząd 
Miejski, Pałac Kultury 
Zagłębia           
Dąbrowa Górnicza 
 
Placówki oświatowe 
i Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna 
 
 
 
 
 
 
 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Otwarte 
Serca”, 
Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej 
Subregionu 
Centralnego – Rudzka 
Agencja Rozwoju 
„Inwestor” Sp. z o.o. 
 
Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości 
Dabrowa Górnicza 

 
Młodzieżowy Ośrodek 
Pracy Twórczej – 
partner przedsięwzięcia 
 
 
 
Młodzieżowy Ośrodek 
Pracy Twórczej – 
występy wokalne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dąbrowskie 
Stowarzyszenie                       
Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
„Otwarte Serca” 
 
 
 
 
 
organizacje 
pozarządowe 
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6. Zapewnianie zarówno nauki 

jak i rehabilitacji                           
w placówkach szkolnictwa 
specjalnego. 

 
Wszyscy niepełnosprawni uczniowie dąbrowskich szkół                                                 
i przedszkoli w placówkach, do których uczęszczają, zapewnioną 
mieli edukację oraz odpowiednie dla niepełnosprawności zajęcia 
rewalidacyjne, w tym rehabilitację ruchową. 
 
Dąbrowskie Stowarzyszenie „Otwarte Serca” realizowało projekt        
pn. „Kompleksowe i wielospecjalistyczne oddziaływania 
rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy 
Górniczej z zaburzeniami rozwoju – „Droga do przyszłości” przy 
współpracy z placówkami szkolnictwa specjalistycznego.  

 
Dąbrowskie szkoły 
i przedszkola 
 
 
 
Dąbrowskie 
Stowarzyszenie                   
Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
„Otwarte Serca” 

 
 
 
 
 
 
Zespół Szkół 
Specjalnych nr 5                  
im. Jana Pawła II.  
Dąbrowa Górnicza, 
ul. Swobodna 59. 
Zespół Szkół 
Specjalnych Nr 6  
Dąbrowa Górnicza,  
ul. Konopnickiej 36 
 

 
3.Dostosowanie 
przestrzeni miejskiej  
do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 
oraz zapewnienie 
możliwo ści 
swobodnego 
przemieszczania si ę,          
w tym likwidacja 
barier 
architektonicznych 
w obiektach 
użyteczno ści 
publicznej   

 
1. Likwidowanie barier 

utrudniających 
przemieszczanie się osób 
niepełnosprawnych poprzez: 

− zabezpieczenie   dowozu      
osobom niepełnosprawnym            
w   ramach   likwidacji    
barier transportowych. 

− systematyczne    
dostosowanie  urządzeń    
bezpieczeństwa  ruchu 
drogowego  w  obszarze    
styku ruchu kołowego                   
z ruchem osób 
niepełnosprawnych oraz 
zabudowa    urządzeń   
dźwiękowych                               
w sygnalizacjach świetlnych            
w  miarę  możliwości   
terenowych oraz zgodności   
planowanych  zmian                       
z obowiązującymi 

      przepisami  z zakresu 
inżynierii ruchu, 

− przestrzeganie przepisów 
ustawy Prawo budowlane             

 
W 2015 r. dla 285 dzieci i uczniów niepełnosprawnych zapewniono 
dowóz do placówek oświatowych. Dzieci niepełnosprawne 
dowożone były do placówek oświatowych na terenie gminy oraz   
1 uczennica  do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci 
Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.  
 
Warsztat Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” zabezpieczał dowóz 
podopiecznych na zajęcia i z zajęć. 18 osób - uczestników placówki 
stale korzystało z dowozu w 3 turach. Ponadto wszyscy uczestnicy 
korzystali z transportu w przypadku wycieczek, wyjść i udziału                  
w różnego typu działaniach o charakterze integracyjnym, 
aktywizującym zawodowo, szkoleniach itp. 
 
Poprzez zabezpieczenie usługi transportowej, umożliwiono 
niepełnosprawnym seniorom korzystanie ze świadczeń Dziennego 
Domu „Senior – WIGOR” oraz z instytucjami,  oraz podmiotami 
leczniczymi, placówkami kultury, aktywnego uczestnictwa  
w imprezach integracyjnych, sportowych  
i rekreacyjnych. Z usługi korzystało systematycznie 39 osób, 
doraźnie 41, łącznie 80 osób.      
          
 
Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku 
Szkoły Podstawowej Nr 12 w Dąbrowie Górniczej.  
W ramach zadania „Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla 
Mickiewicza i Norwida w tym etap I ul. Majakowskiego” zostały 

 
Placówki oświatowe, 
Urząd Miejski - 
Wydział Oświaty 
 
 
 
Dąbrowskie 
Stowarzyszenie                   
Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
„Otwarte Serca” 
 
 
Dzienny Dom „Senior 
– WIGOR” 
 
 
 
 
 
 
 
Urząd Miejski – 
Wydział Inwestycji 
Miejskich 
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w zakresie likwidacji barier 
architektonicznych przy 
nowo powstałych, 
remontowanych                               
i modernizowanych 
obiektach, 

− likwidacja barier w zakładach 
opieki zdrowotnej                            
i placówkach edukacyjnych           
w zakresie umożliwienia 
osobom niepełnosprawnym 
poruszania się                               
i komunikowania, 

− konsultowanie ze Społeczną 
Powiatową Radą ds.          
Osób Niepełnosprawnych 
koncepcji gminnych 
projektów w zakresie 
likwidacji barier 
architektonicznych, 
 

wykonane bezpieczne przejścia dla pieszych z dostosowaniem              
dla osób niewidomych poprzez zastosowanie pasów stanowiących 
wyraźnie wyczuwalną linię graniczną, oddzielającą strefę 
bezpieczną od strefy zagrożenia (chodnik - jezdnia). 
 
− wykonano dojście do przejścia dla pieszych zlokalizowane               

w ciągu Al. Zagłębia Dąbrowskiego w rejonie przystanku 
komunikacji zbiorowej wraz z zaniżaniem krawężników, 

− wykonano dojście do przejścia dla pieszych zlokalizowane              
w ciągu ul. Legionów Polskich na wysokości budynku nr 17 oraz 
zaniżenie krawężnika na przejściu po stronie północnej ulicy, 

− wykonano remont chodnika w ciągu ul. Górniczej – strona 
południowa wraz z zaniżeniem krawężników przy przejściach 
dla pieszych, 

− wykonano remont chodnika w ciągu ul. Legionów Polskich   
na odcinku od skrzyżowania z ul. Mireckiego wraz z zaniżeniem 
krawężników przy przejściach dla pieszych, 

− wykonano obustronny remont chodnika w ciągu ul. Augustynika 
od skrzyżowania z ul. Cieplaka do skrzyżowania z ul. Królowej 
Jadwigi wraz z zaniżeniem krawężników przy przejściach                   
dla pieszych, 

− wykonano wymianę nawierzchni dojścia do przejścia                       
dla pieszych zlokalizowaną przy skrzyżowaniu ul. Legionów 
Polskich z ul. Mireckiego, 

− wykonano remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Morcinka – 
strona zachodnia wraz z zaniżeniem krawężników przy przejściu 
dla pieszych, 

− wykonano remont cząstkowy chodnika ul. Warszawska                   
na odcinku od posesji nr 71 do skrzyżowania z ul. Kozubka – 
drugi etap, 

− wykonano wymianę nawierzchni w rejonie budynków                 
przy ul. Mickiewicza 12,16-19 – wyznaczono miejsca postojowe 
poprzez ułożenie płyt ażurowych na wysokości budynku przy        
ul. Mickiewicza 16 – wyznaczono 2 miejsca dla osób 
niepełnosprawnych, 

− wykonano remont wraz z zagospodarowaniem nawierzchni                    
w rejonie ul. Krasińskiego – wyznaczono miejsca postojowe 
poprzez ułożenie płyt ażurowych – wyznaczono 2 miejsca dla 
osób niepełnosprawnych, 

− wykonano remont nawierzchni chodników (ul. Kasprzaka – 
droga osiedlowa od ul. Młodych wokół bloków 64/62/60/58/56) 
wraz z zaniżeniem w miejscach przejść dla pieszych, 
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− wykonano wymianę nawierzchni i ułożenie kostki brukowej           
na chodniku przy ul. Łaskowej wraz z zaniżeniem w miejscach 
przejść dla pieszych, 

− wykonano remont drogi dojazdowej wraz z lokalizacją miejsc 
postojowych przy ulicy Legionów Polskich 143-145 – 
wyznaczono dwa miejsca postojowe dla osób 
niepełnosprawnych, 

− wykonano remont nawierzchni drogi dojazdowej przy ul. Ludowa 
23-25, 

− wykonano wymianę nawierzchni i wzmocniono płytami 
ażurowymi miejsca postojowe w rejonie budynków przy                 
ul. Legionów Polskich 101 i 107 – wyznaczono dwa miejsca 
postojowych dla osób niepełnosprawnych, 

− wykonano remont nawierzchni chodnika wzdłuż budynku            
przy ul. Krasickiego 3 (od strony wejścia do klatek schodowych)         
wraz z zaniżeniem w miejscach dla pieszych, 

− odnowiono oznakowania przejścia dla pieszych w ciągu                  
ul. Koksowniczej w rejonie skrzyżowania z ul. Główną, 

− wykonano remont chodników oraz wyznaczono miejsca 
postojowe wzdłuż drogi osiedlowej (pomiędzy ul. 3 Maja                   
a ul. Sienkiewicza) wraz z zaniżeniem w miejscach przejść dla 
pieszych oraz wyznaczono dwa miejsca postojowe dla osób 
niepełnosprawnych, 

− wykonano remont nawierzchni chodników wraz z dojściami              
do klatek schodowych budynku przy ul. Okrzei 7 wraz                        
z zaniżeniem w miejscach przejść dla pieszych, 

− wykonano remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynków 
przy ul. Limanowskiego 55,57,59, 

− wykonano remont chodników w rejonie budynków oraz przy                        
ul. Tysiąclecia 15 wraz z zaniżeniem w miejscach przejść                        
dla pieszych – od końca budynku w kierunku przedszkola                    
i budynku Kasprzaka 24 w kierunku ogrodzenia szkoły  do placu 
Hutnika; ciąg pieszy od budynku Kasprzaka 28 i dalej w kierunku                     
ul. Kasprzaka 24, 

− wykonano wymianę nawierzchni i wyznaczono miejsca 
postojowe w rejonie budynków ul. Wybickiego 4,6,8,1,                      
ul. Szenwalda 1,3 ul. Kwiatkowskiego oraz jedno miejsce dla 
osób niepełnosprawnych, 

− wykonano remont nawierzchni alejek spacerowych wraz                 
z wymianą nawierzchni pod miejsca postojowe w miejscu 
wypoczynku „Wywierzyska” przy ul. Strzemieszyckiej – 
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wyznaczono cztery miejsca postojowe dla osób 
niepełnosprawnych, 

− wykonano remont nawierzchni chodników na osiedlu Młodych 
Hutników wraz z zaniżeniami w miejscach przejść dla pieszych, 

− wykonano remont nawierzchni ciągu pieszego wraz                        
z renowacją zieleńców, montaż ławek i koszy na śmieci – 
Skibińskiego, Górników Redenu, 

− przebudowano nawierzchnię wraz z nowymi miejscami 
parkingowymi  w rejonie ul. Wojska Polskiego 45 w Dąbrowie 
Górniczej – wyznaczono cztery miejsca postojowe dla osób 
niepełnosprawnych, 

− zbudowano chodnik w rejonie Kościoła przy ul. Żołnierskiej. 
Wraz z wykonaniem zaniżeń w miejscach przejść dla pieszych 
wykonano: 

− budowę chodnika na ul. Tworzeń w Dąbrowie Górniczej               
wraz z wykonaniem zaniżeń w miejscach przejść dla pieszych, 

− przebudowę miejsc parkingowych w rejonie budynków przy             
ul. Cedlera 17 w Dąbrowie Górniczej wyznaczono dwa miejsca 
postojowe dla osób niepełnosprawnych. 

 
Realizacja zadania na bieżąco. Projekty nowobudowanych   
i modernizowanych inwestycji miejskich były sprawdzane pod kątem 
dostępności osób niepełnosprawnych. Dotyczyło to zarówno 
budynków, jak i ciągów komunikacyjnych, przejść dla pieszych, itp. 
 
W wyniku przeprowadzenia remontu kapitalnego budynku Pałacu 
Kultury Zagłębia  przy Placu Wolności 1 dostosowano obiekt 
użyteczności publicznej, jakim jest Pałac Kultury Zagłębia,                     
do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym: 
- wyremontowano 2 pochylnie zewnętrzne, 
- zamontowano 2 platformy na schodach zewnętrznych, 
- zamontowano 2 windy z parteru na II piętro, 
- zamontowano 1 windę z II piętra na poddasze. 
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2. Egzekwowanie parkowania 

pojazdów nieoznakowanych          
w miejscach zastrzeżonych      
dla pojazdów przewożących 
osoby niepełnosprawne. 

 
Kontrole prowadzone na bieżąco w ramach codziennych 
obowiązków. Ogółem odnotowano 207 interwencji w tym: 

− 52 – nieprawidłowe oznakowanie miejsc, 
− 22 – parkowanie bez ważnych kart, 
− 61 – pozostawiono zawiadomienie o wykroczeniu w związku           

z brakiem wystawionych ważnych kart parkingowych, 
− 72 – nie potwierdzone (brak pojazdu lub pojazd z kartą 

parkingową). 

 
Straż Miejska 
 

 

 
4. Zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym 
różnorodnych form 
wsparcia socjalnego 
umo żliwiaj ących pełne 
uczestnictwo  
w życiu społecznym 

 
1. Dostęp do bezpłatnej 

pomocy w formie 
poradnictwa 
specjalistycznego 
świadczonego przez 
prawników, psychologów, 
terapeutów, doradców 
zawodowych i innych. 

 
W 2015 roku udzielono osobom niepełnosprawnym specjalistycznej 
pomocy, w tym: 18 osobom porad psychologicznych, 44 osobom 
porad prawnych i 11 osobom wsparcia socjalnego. 
 
 
Wsparcie oferowane przez Klub Integracji Społecznej w postaci 
wsparcia psychologów, terapeutów, doradców zawodowych. 
Udział w programach pozwalał na nabycie umiejętności 
i kompetencji społecznych oraz zawodowych umożliwiających 
pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym. 
 
 
 
 
Liczba miejsc gdzie świadczona była bezpłatna pomoc w formie 
poradnictwa specjalistycznego (zawodowego):  Powiatowy Urząd 
Pracy w Dąbrowie Górniczej, ul Sobieskiego 12.  
Liczba udzielonych porad zawodowych osobom niepełnosprawnym 
zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy: 

− 63 porady indywidualne,  
− 1 porada grupowa, 
− 14 indywidualnych informacji zawodowych. 

 
Współpraca ze stowarzyszeniem w zakresie porad prawnych                        
dla uczestników, opiekunów osób niepełnosprawnych i innych 
mieszkańców miasta zainteresowanych poradnictwem. 
- organizowano prelekcje dla uczestników placówki, poradnictwo 
indywidualne oraz doradztwo zawodowe z prawa pracy i szkolenia      
z zakresu savoir vivre. 
 
 
 

 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej - 
Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej 
 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej – 
Dział Aktywizacji 
Zawodowej                           
i Komunikacji 
Społecznej – Klub 
Integracji Społecznej 
 
 
Powiatowy Urząd 
Pracy  
 
 
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie               
Na Rzecz poradnictwa 
Obywatelskiego 
„Dogma”                         
z Mikołowa  
Rudzka Agencja 
Rozwoju „Inwestor”   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dąbrowskie 
Stowarzyszenie                 
Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
„Otwarte Serca” 
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Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej 
świadczył dla organizacji pozarządowych, w zależności od ich 
potrzeb bezpłatną pomoc prawną, księgową i marketingową. 
 
 
W 2015 roku ze wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy 
skorzystało 77 osób z zaburzeniami psychicznymi                                           
i niepełnosprawnych intelektualnie. 
W zakresie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego 
udzielono łącznie 422 porady,  w ramach których: 

− 55 osób zostało objętych poradnictwem psychologiczno – 
pedagogicznym, 

− 15 osób skorzystało ze wsparcia psychologicznego                              
w sytuacjach kryzysowych, 

− 18 rodzin skorzystało z poradnictwa i spotkań terapeutycznych 
z psychologiem. 

Udzielono pomocy 26 osobom w 63 sprawach  w zakresie 
załatwiania spraw urzędowych oraz poradnictwa socjalnego. 
Ponadto 74 osoby skorzystały z rozmów wspierających 
organizowanych przez Zespół Wspierająco – Aktywizujący 
(terapeuci zajęciowi, asystenci osób niepełnosprawnych, 
opiekunowie). 

 
Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości 
Dąbrowa Górnicza 
 
 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

  
2. Udzielanie wsparcia przez 

organizacje pozarządowe          
dla osób niepełnosprawnych         
i ich rodzin. 

 
W prowadzonym przez Stowarzyszenie Warsztacie Terapii 
Zajęciowej „Otwarte Serca” stale udzielane było wsparcie 
terapeutyczne osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Obecnie 
Ośrodek dysponuje 60 miejscami na potrzeby rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 
 
Dąbrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
realizowało projekt pn. „Kompleksowe i wielospecjalistyczne 
oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci  i młodzież z terenu 
Dąbrowy Górniczej z zaburzeniami rozwoju – „ Droga do 
przyszłości”   

− wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz ich 
rodziców było kontynuacją grupy wsparcia                      
dla rodziców „Tęcza” –  udział wzięło 11 uczestników.  

Celem projektu było nie tylko wparcie dzieci, młodzieży i rodziców, 
ale również przeprowadzono zajęcia z zakresu: 

− udzielania wsparcia rodzinie dziecka z niepełnosprawnością, 
pomoc w rozwiązywaniu problemów i w sytuacji braku radzenia 
sobie z przykrymi emocjami, towarzyszącymi wychowywaniu 

 
Dąbrowskie 
Stowarzyszenie               
Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
„Otwarte Serca” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zespół Szkół 
Specjalnych nr 5 im. 
Jana Pawła II Dąbrowa 
Górnicza, 
ul. Swobodna 59. 
Zespół Szkół 
Specjalnych Nr 6  
Dąbrowa Górnicza,     
ul. Konopnickiej 36 
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dziecka z niepełnosprawnością, pomoc w rozwiązywaniu 
problemów osób o podobnych doświadczeniach życiowych, 

− odreagowywania emocji, 
− wzmacniania więzi społecznych, 
− zapoznania rodziców z alternatywnymi metodami komunikacji, 
− zapoznania z przepisami dotyczącymi świadczeń i zasiłku 

pielęgnacyjnego, 
− tematyki dotyczącej zachowań dziecka z autyzmem i zespołem 

Aspergera. 
 
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej 
pomagał organizacjom pozarządowym działającym na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych uzyskać środki finansowe na realizację                      
ich zadań oraz udzielanie wsparcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości 
Dabrowa Górnicza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
organizacje 
pozarządowe 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
3. Wsparcie przez  Dzienny 

Dom Pomocy Społecznej. 
 
 

 
W Dziennym Domu” Senior WIGOR” w 2015 r. świadczono usługi 
opiekuńcze, udzielono wsparcia dla 160 osób. 

 
Dzienny Dom „Senior 
– WIGOR” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
4. Tworzenie podmiotów 

ekonomii społecznej w celu 
zapewnienia osobom 
niepełnosprawnym 
rehabilitacji zawodowej                 
i społecznej oraz 
przygotowania ich do 
aktywnego życia w otwartym 
środowisku na miarę ich 
indywidualnych możliwości, 
np. spółdzielni socjalnych. 

 

 
W roku 2015 Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Dąbrowa 
Górnicza pomógł w rejestracji 10 nowych podmiotów ekonomii 
społecznej – spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i fundacji, które                       
w swoich celach statutowych miały wskazaną działalność na rzecz 
Osób Niepełnosprawnych.  
 
 
 
 
 
 
  

 
Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości 
Dabrowa Górnicza, 
organizacje 
pozarządowe 

 

  
5. Wspieranie działalności 

Klubów Osiedlowych, 
Świetlic Środowiskowych, 
Klubów Seniora, 
Uniwersytetu III Wieku itp. 

 
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej 
współpracował z klubami i świetlicami, Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku z terenu Dąbrowy Górniczej zajmującymi się wsparciem osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin – m.in. zorganizował 15 spotkań dla 
przedstawicieli ww. podmiotów w celu pokazania możliwości 
rozwoju. 

 
Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości 
Dabrowa Górnicza, 
organizacje 
pozarządowe 
 

 
 
 
 
 
 
 



18 

 

„Akademia Pokoleń” to druga edycja wielokierunkowego 
międzypokoleniowego projektu kulturalno – edukacyjnego. Projekt 
obejmował cykl działań adresowanych do szerokiego grona 
odbiorców: dzieci i młodzieży, dorosłych, ale przede wszystkim osób 
starszych. Głównym celem przedsięwzięcia była integracja 
przedstawicieli różnych grup wiekowych i społecznych poprzez 
współdziałanie oraz zaktywizowanie uczestników projektu                               
do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze. Podstawową formą 
realizacji zadania były wykłady, spotkania  oraz wspólna praca 
różnych grup wiekowych. W przedsięwzięciu wzięło udział prawie 
1000 osób. 
 
Pałac  Kultury  Zagłębia  prowadził  działalność  statutową  w: 
− Domu Kultury w Ząbkowicach, 
− 5 Klubach Osiedlowych - Helikon, Zodiak, Unikat, Krąg, Klubic 

Seniora, 
− 11 Świetlicach Środowiskowych - Antoniów, Błędów, Łosień, 

Trzebiesławice, Ujejsce, Tucznawa, Łęka, Okradzionów, Rudy, 
Kuźniczka Nowa, Strzemieszyce Małe. 
 

Pałac Kultury Zagłębia prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku pod 
patronatem Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. W roku 2015 
uczestniczyło w zajęciach Uniwersytetu około 350 osób, które 
skorzystały z wykładów edukacyjnych, warsztatów artystycznych, 
sekcji zainteresowań, itp. 
 

Miejska Biblioteka 
Publiczna, 
Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pałac Kultury Zagłębia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koła Gospodyń 
Wiejskich, Ochotnicza 
Straż Pożarna 
 
 
 
 
 
Wyższa Szkoła 
Humanitas Sosnowiec 

 
5. Zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym 
pełnego dost ępu                
do rehabilitacji 
społecznej  
i zawodowej 

 
1. Realizacja zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej w 
oparciu o środki PFRON               
w zakresie turnusów 
rehabilitacyjnych, zakupu 
sprzętu rehabilitacyjnego, 
zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i środki 
pomocnicze, dofinansowania               
do sportu, kultury rekreacji               
i turystki osób 
niepełnosprawnych, 
likwidacji barier 
funkcjonalnych                      
w związku z indywidualnymi 

 
W Dziennym Domu „Senior – WIGOR” prowadzono doradztwo, 
informacyjne dla pensjonariuszy w zakresie możliwości pozyskania 
środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, 
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych m.in.: 
aparatów słuchowych, pieluchomajtek, kul  oraz w zakresie 
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. 
 
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON na kwotę  
22 840,00 zł. 
W 2015 r. niżej wymienione podmioty zorganizowały następujące 
przedsięwzięcia dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami: 
 
1) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło „Tereny Zielone”,              

ul. Przedziałowa 1, 42-523 Dąbrowa Górnicza: 

 
Dzienny Dom „Senior – 
WIGOR” 
 

 
 

 
 
 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej  - 
Dział ds. Rehabilitacji 
Społecznej  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, 
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potrzebami osób 
niepełnosprawnych. 

− zadanie kulturalno - turystyczne: Bochnia i okolice – 
Wycieczka - uczestniczyło 35 osób, 

 
2) Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło,                                  

ul. Korczaka 6A, 41-300 Dąbrowa Górnicza:  
− zadanie turystyczne: Uroki Szlaków – czterodniowy wyjazd 

w rejon województwa pomorskiego - uczestniczyło 50 osób, 
− zadanie kulturalne – Homer Na Szlaku i Scenie – Dzień 

Białej Laski – uczestniczyło 80 osób 
 
3) „Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek”, ul. Sączewskiego 27, 

42-500 Będzin: 
− zadanie turystyczne: Wycieczka Turystyczna                                      

na Zamojszczyznę - uczestniczyło 25 osób. 
 

4) Fundacja Na Rzecz Promowania Aktywności Osób 
Niepełnosprawnych „Wygrajmy Razem”, ul. Lucjana Szenwalda 
4/14, 41-303  Dąbrowa Górnicza: 
− zadanie kulturalne – Wygrajmy Razem Mimo Wszystko – 

koncert – uczestniczyło 134 osoby, 
 
5) Stowarzyszenie „NEURON” Pomocy Dzieciom i Osobom 

Niepełnosprawnym, ul. Gwardii ludowej 107, 41-303 Dąbrowa 
Górnicza : 
− zadanie turystyczno – rekreacyjne – wycieczka turystyczno 

– krajoznawcza – 1-3 dniowa z cyklu „Poznaj swój kraj” – 
uczestniczyło 51 osób, 

− zadanie sportowo – kulturalne: XVI Paraspartakiada 
Śląska i Zagłębia osób niepełnosprawnych – uczestniczyło 
210 osób, 
 

6) Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków „SOMA”,                      
ul. Adamieckiego 13/5, 41-300 Dabrowa Górnicza: 
− Zadanie turystyczno – rekreacyjne – czterodniowy wyjazd 

w rejon Gór Świętokrzyskich – Kielce i okolice, Jędrzejów   
i okolice – uczestniczyło 22 osoby 

 
7) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski, ul. 3-go Maja 22, 

41-300 Dąbrowa Górnicza: 
− zadanie sportowo-kulturalne: Dzień Dziecka w Nemo – 

uczestniczyło 90 osób, 
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Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych                      
z udziałem środków PFRON. 
 
W 2015 r. 128 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami 
skorzystało z wyżej wymienionego dofinansowania, w tym: 
-  68 osób niepełnosprawnych, 
-  60 opiekunów osób niepełnosprawnych. 
 
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 
niepełnosprawnym z udziałem środków PFRON. Wsparcie uzyskało  
440 osób. 
 
Likwidacja barier architektonicznych z udziałem środków PFRON     
w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 
Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie -  16. 
 
Likwidacja barier technicznych z udziałem środków PFRON poprzez 
zakup odpowiedniego urządzenia, które ułatwi osobie 
niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych 
czynności, powodując sprawniejsze działanie w społeczeństwie.                       
Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie – 15. 
 
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych kosztów działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej dla 60 osób niepełnosprawnych. 
 

  
2. Realizacja programów 

finansowanych ze środków 
PFRON mających na celu 
wyeliminowanie                         
lub zmniejszenie barier 
ograniczających 
uczestnictwo osób 
niepełnosprawnych w życiu 
społecznym, zawodowym                     
i w dostępie do edukacji,              
np. „Aktywny samorząd”, 
program wyrównywania 
różnic między regionami II, 
itp. 

 
W ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej 
przeprowadził  79 szkoleń dotyczących możliwości zmniejszenia 
barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych 
poprzez wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej. 
 
Realizacja pilotażowego  programu „Aktywny Samorząd” 
finansowany ze środków PFRON: 
 
Obszar A - Zadanie 2:  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.  
Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie -1. 
 
 

 
Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości 
Dąbrowa Górnicza 
 
 
 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej  - 
Dział ds. Rehabilitacji 
Społecznej 
 

 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
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Obszar C - Zadanie 2 : pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. 
 Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie - 2. 
 
Obszar C- Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której 
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. 
Ilość  osób, którym przyznano dofinansowanie - 5. 
 
Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez 
zapewnienie opieki dla osoby zależnej. 
Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie - 6. 
 
MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 
wyższym. 
Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie - 57. 
 

  
3. Realizacja projektów 

dotyczących aktywizacji                           
i/lub integracji osób 
niepełnosprawnych, 
współfinansowanych                  
ze środków europejskich              
w ramach Programów 
Operacyjnych. 

 
Ilość projektów, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne, 
współfinansowanych ze środków europejskich: 2. 
Liczba uczestniczących w nich osób niepełnosprawnych:  21. 
Oferowane wsparcie: pośrednictwo pracy, staże, szkolenia i bony 
szkoleniowe, dofinansowanie kosztów podjęcia działalności 
gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia 
stanowisk pracy. 
 
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej       
do końca lutego 2015 r. był częścią projektu „Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Jako wyspecjalizowana jednostka Biura Organizacji 
Pozarządowych  i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego                
w Dąbrowie Górniczej oferował poradnictwo z zakresu 
przedsiębiorczości społecznej oraz w trzecim sektorze (w tym 
pozyskiwania środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
i innych programów granatowych); przekazywał informacje na temat 
nowych wytycznych, przepisów, prawa związanego z prowadzeniem 
podmiotów ekonomii  społecznej; prowadził doradztwo z zakresu 
zakładania podmiotów ekonomii społecznej przedsiębiorczości   
(w tym stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych); doradztwo 
specjalistyczne zakresu księgowości, prawa, marketingu, szkolenia, 
wsparcie infrastrukturalne (zaplecze biurowe, sale szkoleniowe, 
dostęp do komputera, skanera, faksu oraz Internetu, możliwość 
wypożyczenia rzutnika multimedialnego). Swoje działania Inkubator 

 
Powiatowy Urząd 
Pracy  
 
 
 
 
 
Biuro Organizacji 
Pozarządowych/  
Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości 
Dąbrowa Górnicza 
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Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej adresował                              
do podmiotów: stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych –              
oraz osób chcących rozpocząć działalność, zainteresowanych 
aktywnością m.in. na polu kultury, sportu, ekologii, edukacji czy 
pomocy społecznej i wspierania działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Inkubator był otwarty również na współpracę         
z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej na terenie 
województwa śląskiego. 

 
6. Tworzenie warunków 

aktywno ści 
społecznej osób 
niepełnosprawnych 
jako podstawy 
integracji społecznej 

 

 
1. Organizacja imprez 

kulturalnych, sportowo-
rekreacyjnych                               
i turystycznych o charakterze 
integracyjnym dla osób 
niepełnosprawnych. 

 
W 2015 roku zorganizowano warsztaty etnograficzne: 
bożonarodzeniowe, w których uczestnikami były dzieci i młodzież 
z: Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II nr 5 i 6, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo 
Widzących i Niewidomych z Dąbrowy Górniczej oraz młodzież 
z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II z Jaworzna, 
pensjonariusze z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Będzinie. 
 
Wydział Promocji, Kultury i Sportu w 2015 r. udzielił z budżetu Gminy 
11 dotacji dla organizacji pozarządowych na organizację imprez 
integracyjnych dla osób niepełnosprawnych o charakterze sportowo 
– rekreacyjnym i kulturalnym, zorganizował dwa ogólnodostępne 
przedsięwzięcia tj. Dębowy Maj Festiwal oraz Zagłębie Wood,                
w których uczestniczyły również osoby z niepełnosprawnością. 
 
Koncert pt. „Wygrajmy razem mimo wszystko” – projekt 
współfinansowany z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. VIII edycja Przeglądu Piosenki Osób 
Niewidomych  i Słabowidzących „Dotyk dźwięku” Dni Dąbrowy 2015 
– występ wokalistów Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej. 
 
Wernisaż Międzynarodowego konkursu Plastycznego „To co piękne 
wokół nas” – wręczono nagrody laureatom. Występy wokalistów 
Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej. 
 
W Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzone były działania 
związane z teatroterapią. Wystawiano  sztukę „Królowa Śniegu”.  
Przygotowano i przeprowadzono 80 godz. warsztatów aktorskich            
i gry scenicznej.  
 
 
 
 
 

 
Muzeum Miejskie 
„Sztygarka” 
 
 
 
 
 
 
Urząd Miejski – 
Wydział Promocji, 
Kultury i Sportu 
 
 
 
 
Fundacja „Wygrajmy 
Razem”, Urząd 
Miejski, Pałac Kultury 
Zagłębia Dąbrowa 
Górnicza 
 
Młodzieżowy Ośrodek 
Pracy Twórczej 
 
 
Dąbrowskie 
Stowarzyszenie                 
Na Rzecz osób 
Niepełnosprawnych 
„Otwarte Serca” 
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Organizowane w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” 
zajęcia miały charakter kulturalny, sportowo-rekreacyjny  
i turystyczny, m.in. zajęcia prowadzono w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, wyjście do kina, wizyty studyjne w Zakładach Aktywizacji 
Zawodowej, wyjście do Planetarium Śląskiego, uczestnictwo   
w koncertach, np. „Muzyka jest kobietą”, „Optymistą być pozytywnie 
żyć”, zajęcia sportowo rekreacyjne  i turystyczne po okolicach oraz 
na terenie Sosnowca, warsztaty „Majsterkowo”, turnieje sportowe, 
przeglądy artystyczne, zorganizowano wycieczkę do Centrum Nauki 
Kopernika w Warszawie wraz ze zwiedzaniem miasta. 
 
 
 
 
W ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych zrealizowano projekt          
„Na Szlaku” był to cykl wędrówek dąbrowskimi szlakami 
turystycznymi zakończony 3-dniowym pieszym rajdem                             
po grzbietach Worka Raczańskiego, których celem było: 

− przełamywanie barier społecznych i indywidualnych                      
oraz promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród 
niepełnosprawnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej”, 

− zwiększenie sprawności układu ruchu oraz wydolności 
oddechowej i krążeniowej, poprawa kondycji fizycznej osób 
niepełnosprawnych, zwiększenie motywacji do podejmowania 
kolejnych działań sportowych i turystycznych, wykreowanie 
pozytywnych postaw, wzrost poczucia własnej wartości, 
przełamywanie barier, słabości, lęków w dążeniu do osiągania 
celów. 

 
Organizacja integracyjnego pokazu mody „Razem przez sztukę” - 
popularyzacja twórczości osób niepełnosprawnych, stworzenie 
warunków do pełniej integracji, aktywizowanie osób 
niepełnosprawnych do udziału w życiu kulturalnym miasta. 
 
 
 
 
 
 
Prowadzono lekcje biblioteczne dla dzieci niepełnosprawnych,                
w ramach których odbyło się 17 spotkań uczniów o różnym stopniu 
niepełnosprawności. 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Otwarte 
Serca”,  
Miejska Biblioteka 
Publiczna Dąbrowa 
Górnicza wraz z filiami 
Pałac Kultury Zagłębia 
Dąbrowa Górnicza, 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej Będzin, 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej Łazy 
 
 
Dąbrowskie 
Stowarzyszenie Na 
Rzecz osób 
Niepełnosprawnych 
„Otwarte Serca” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dąbrowskie 
Stowarzyszenie Na 
Rzecz osób 
Niepełnosprawnych 
„Otwarte Serca” 
 
 
 
 
 
Miejska Biblioteka 
Publiczna 
 
 

Zespół Szkół 
Specjalnych nr 6 
Dąbrowa Górnicza, 
Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci w Dąbrowa 
Górnicza,  
Szkoła Podstawowa  
nr 11 Dąbrowa 
Górnicza, Firma URSA   
 
 
 
 
 
Miejski Klub Maczki                 
w Sosnowcu, 
Polskie Towarzystwo 
Turystyczno 
Krajoznawcze Dąbrowa 
Górnicza, 
Market Castorama 
i Leroy Merlin, 
 
 
 
 
 
 
 
Polskie Towarzystwo 
Turystyczno 
Krajoznawcze Dąbrowa 
Górnicza, 
Miejski Klub Maczki,  
Klub Turystyki Górskiej 
„Perć”” 
Śląski Walking – Stadion 
Klub Nordic 
 
Katowice - Miasto 
Ogrodów, 
Urząd Miasta Ruda 
Śląska, 
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Klub Książki Mówionej – zorganizowano 9 spotkań dla członków 
Polskiego Związku Niewidomych, w ramach których prowadzono 
dyskusje na temat przesłuchanych książek. 
 
 
 
W 2015 r. Środowiskowy Dom Samopomocy zorganizował                     
„Bal Maskowy”, Zabawę Walentynkową, Dzień Kobiet, zabawę 
integracyjną „Powitanie Wiosny”, imprezę „Przegląd Krótkich Form 
Teatralnych – MASKI 2015”, podczas której odbyła się premiera 
przedstawienia Integracyjnej Grupy Teatralnej „Prometeusz”         
pt. „Brancz” – impreza integracyjna, spotkania integracyjno – 
informacyjne dla pacjentów Pododdziału Dziennego Oddziału 
Psychiatrycznego w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital 
Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, 
spotkanie integracyjne z rodzinami uczestników, podczas którego 
zostały zaprezentowane występy artystyczne poszczególnych grup 
uczestników, spotkanie integracyjne z uczniami Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 6  w Dąbrowie Górniczej, Zabawę Andrzejkową, 
Zabawę Sylwestrową, wycieczkę do Palmiarni Miejskiej w Gliwicach 
oraz do Zamku w Chudowie, zwiedzanie Muzeum Miejskiego 
„Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. 

 
 
 

 
 
Pałac Kultury Zagłębia zorganizował 

− 13 plenerowych festynów „Przystanek Wakacje” – lipiec/sierpień 
2015, zasięg: teren Dąbrowy Górniczej, 710 uczestników. 

− 8 plenerowych festynów „Przystanek Plaża” - lipiec/sierpień 
2015, zasięg: teren Dąbrowy Górniczej, 505 uczestników. 

− 9 plenerowych Festynów Święto Dzielnicy w ramach „Dąbrowa 
Mówi Nie Uzależnieniom” – czerwiec/wrzesień 2015, zasięg: 
dzielnice Dąbrowy Górniczej, 3000 widzów. 

− 4 koncerty plenerowe zespołu Sojka Band – lipiec/sierpień 2015, 
zasięg: Park Zielona, około 1000 widzów. 

− 4 koncerty plenerowe Miejskiej Orkiestry Dętej – sierpień 2015, 
zasięg: ,Park Zielona, około 1200 widzów. 

− Festiwal „Zagłębie Wood” – październik/listopad 2015, zasięg: 
teren miasta Dąbrowa Górnicza, 25 imprez, około 5760 
uczestników Impreza prezentująca różnorodne nurty sztuki                   

 
 
 
 
 
 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pałac Kultury Zagłębia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół Szkół 
Specjalnych nr 5 im. 
Jana Pawła II.  
Dąbrowa Górnicza, 
ul. Swobodna 59 
 
Dzienny Dom „Senior – 
WIGOR” Dąbrowa 
Górnicza z filiami, 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy Zawiercie, 
Środowiskowy Dom  
Samopomocy Czeladź, 
Środowiskowy Dom  
Samopomocy 
Sosnowiec, 
Zespół Szkół 
Specjalnych nr 6 
Dąbrowa Górnicza, 
Zagłębiowskie Centrum 
Onkologii Szpital 
Specjalistyczny im. Sz. 
Starkiewicza – Oddział 
Psychiatryczny  
 
 
 
Urząd Miejski Dąbrowa 
Górnicza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

i kultury – spektakle teatralne, koncerty zespołów, recitale, 
spotkania z podróżnikami, prelekcje filmowe. 

− różnorodne imprezy kulturalne: spektakle teatralne, koncerty 
zespołów, recitale – działania całoroczne 62 imprezy, około 
10 200 widzów. Dane nie zawierają imprez w ramach Festiwalu 
Zagłębie Wood. 

− KINO  - działania całoroczne: program edukacyjno - kulturalny 
„KINO - SZKOŁA” integracja dzieci i młodzieży, w tym osób 
niepełnosprawnych – działania całoroczne w kinie „KADR”. 
Zrealizowano 89 seansów z prelekcjami, 32 warsztaty 
zajęciowe.  

− Program „Dzieciaki na horyzoncie” – ilość seansów 41, ilość 
widzów 746. 

− Ferie z filmem – 43 seanse, 1698 widzów. 
− Letnie Kino Plenerowe, czerwiec/sierpień 2015, zasięg: Park 

Hallera, dzielnice miasta Będzin – 19 seansów, około 2500 
widzów.  

 
W 2015 roku zorganizowano imprezy sportowe dla dzieci                           
i młodzieży niepełnosprawnej: 
− XVI Mistrzostwa Śląska i Zagłębia w DART Szkół Specjalnych – 

28.04.2015 r. – uczestnikami imprezy były dzieci i młodzież 
Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Zawodowych Szkół 
Specjalnych z województwa śląskiego. Ilość osób: 70.              

− Mistrzostwa Śląska i Zagłębia Szkół Specjalnych  w siatkówce 
plażowej – 12.06.2015 r. – rozgrywki siatkówki plażowej                  
dla uczniów Szkół Specjalnych z województwa śląskiego. Ilość 
osób: 70. 

− VI Mistrzostwa Śląska i Zagłębia w piłce nożnej Szkół 
Specjalnych – 07.10.2015 r. – turniej piłkarski dla uczniów Szkół 
specjalnych  z województwa śląskiego. Ilość osób: 80. 

− XVI Spartakiada Sportowa – 17.11.2015 r. – zawody sportowe 
dla uczniów Szkół Specjalnych  z województwa śląskiego. Ilość 
osób: 150. 

− XVI Paraspartakiada Sportowa – 26.11.2015 r. –  w imprezie 
sportowej przygotowanej dla osób niepełnosprawnych brały 
udział szkoły i placówki z regionu. Ilość osób: około 400. 

Powyższe imprezy miały charakter sportowo-rekreacyjny. Poza 
sportowymi zmaganiami pełniły funkcję integracyjną. Uczestnikami 
byli uczniowie Szkół Specjalnych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centrum Sportu 
i Rekreacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zespół Szkół 
Specjalnych nr 6, 
Uczniowski Klub 
Sportowy DART, 
Stowarzyszenie 
„Neuron”, V Liceum 
Ogólnokształcące 
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Organizowano wycieczki turystyczno – krajoznawcze, imprezy 
integracyjne, obchody świąt religijnych, państwowych                                   
i międzynarodowych. 
Umożliwiono udział w wydarzeniach kulturalnych  i sportowych 
ogólnodostępnych  w mieście: 
− realizowano potrzeby kulturalne m.in poprzez grupowe wyjścia 

do kina, muzeum, udział w wystawach, pokazach, 
− organizowano wystawy prac rękodzielniczych seniorów. 
         

Dzienny Dom „Senior 
– WIGOR” 
 

  
2. Pomoc w nauce i rozwoju 

samodzielności życiowej 
osób niepełnosprawnych 
poprzez organizację zajęć 
kompensacyjnych, 
usprawniających oraz 
ogólnorozwojowych 

 
Zorganizowano otwarte warsztaty didżejskie dla młodzieży                      
w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej. Lekcja współczesnej 
muzyki klubowej, niepowtarzalna okazja, aby przyjrzeć się pracy 
didżeja od kuchni. 
Warsztaty kaligrafii chińskiej – nauka pisania, mówienia  i jedzenia 
ryżu pałeczkami.  
 
W ramach projektu „Razem przeciw” w Młodzieżowym Ośrodku 
Pracy Twórczej zorganizowano warsztaty artystyczne dla  
podopiecznych MOPS.   
 
 
Pomoc w nauce i rozwoju samodzielności życiowej osób 
niepełnosprawnych realizowały 3 Szkoły Specjalne, a ponadto 
Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna, która prowadziła 
indywidualną terapię dla dzieci z wadą słuchu, autyzmem, zespołem 
Aspergera oraz zaburzeniami sfery emocjonalno – społecznej, 
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z wadą słuchu, 
terapię grupową dla uczniów upośledzonych umysłowo, 
niepełnosprawnych ruchowo i z niedosłuchem centralnym                 
oraz indywidualne porady zawodowe dla uczniów 
niepełnosprawnych i ich rodziców. Ponadto poradnia wydała 55 
opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, 240 orzeczeń 
o potrzebie kształcenia specjalnego, 25 orzeczeń o potrzebie zajęć 
rewalidacyjno – wychowawczych. 
Pomocą objęci byli uczniowie niepełnosprawni, co pozytywnie 
wpłynęło na ich wyniki w nauce oraz samodzielność i samoocenę. 
 
Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz osób Niepełnosprawnych 
„Otwarte Serca” realizowało projekt pn. „Kompleksowe 
i wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające 
dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej z zaburzeniami 
rozwoju – „Droga do przyszłości”.   Wsparciem terapeutycznym 

 
Młodzieżowy Ośrodek 
Pracy Twórczej  
 
 
 
 
 
Młodzieżowy Ośrodek 
Pracy Twórczej, 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
 
Szkoły Specjalne           
i Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dąbrowskie 
Stowarzyszenie           
Na Rzecz osób 
Niepełnosprawnych 
„Otwarte Serca” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zespół Szkół 
Specjalnych nr 5 im. 
Jana Pawła II Dąbrowa 
Górnicza, 
ul. Swobodna 59 
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zostało objętych 94 osoby w tym: dzieci i młodzież, u których 
wystąpiły zaburzenia rozwojowe ograniczające ich możliwości  
w funkcjonowaniu intelektualnym, społecznym, emocjonalnym, 
w uczeniu się, mieszkających w Dąbrowie Górniczej, 
uczęszczających do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, 
integracyjnych, specjalnych, posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego oraz opinie poradni psychologiczno-
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, 11 rodziców dzieci 
z autyzmem i zespołem Aspergera w ramach działalności grupy 
wsparcia „Tęcza” – uczestniczyło w 918 godzinach 
specjalistycznych zajęć terapeutycznych. 
 
W Środowiskowym Domu Samopomocy w zakresie treningu 
funkcjonowania w życiu codziennym odbyły się łącznie 932 zajęcia, 
których celem było zwiększenie kompetencji w zakresie czynności 
samoobsługowych, nabywania umiejętności gospodarowania 
własnymi środkami finansowymi, przygotowywania posiłków               
oraz obsługi komputera. W ramach tych zajęć: 

− 63 osoby wzięły udział w grupowych zajęciach 
treningowych, 

− 43 osoby wzięły udział w zajęciach indywidualnych, 
− 71 osób wzięło udział w treningu kulinarnym,  
− 67 osób wzięło udział w treningu umiejętności 

praktycznych, 
− 12 osób wzięło udział w zajęciach komputerowych. 

W zakresie postępowania przygotowującego do uczestnictwa                  
w Warsztacie Terapii Zajęciowej  lub podjęcia pracy odbyło się 
łącznie 325 zajęć mających na celu rozwój umiejętności manualnych 
i poprawę koordynacji, poprawę koncentracji uwagi, rozwój 
wyobraźni  i wrażliwości artystycznej, odkrycie własnych zasobów - 
zwiększenie stopnia samopoznania, a także aktywne poszukiwanie 
pracy. W ramach tych zajęć 60 osób wzięło udział w terapii 
zajęciowej, 2 osoby w zajęciach z aktywizacji zawodowej.                      
W zakresie terapii ruchowej odbyło się łącznie 348 zajęć mających 
na celu dbałość o kondycję fizyczną i sprawność ruchową, 
propagowanie aktywnego stylu życia, kompensację indywidualnych 
deficytów sprawności ruchowej. W ramach tych zajęć 54 osoby 
wzięły udział  w zajęciach z zakresu turystyki i rekreacji, 63 osoby 
wzięły udział w gimnastyce ogólnousprawniającej, 45 osób wzięło 
udział w gimnastyce na przyrządach. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Zespół Szkół 
Specjalnych Nr 6  
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W Dziennym Domu „Senior – WIGOR”  w 2015 r. prowadzono: 
− trening higieniczny i czystościowy, 
− trening umiejętności ekonomicznych, 
− trening umiejętności załatwiania spraw codziennych, 
− usprawnianie ruchowe, gimnastykę  i kinezyterapię, 
− trening usprawniania pamięci, trening organizacji wolnego czasu  

i wypoczynku, 
− prowadzono poradnictwo i wsparcie w sytuacjach 

problemowych, 
− przeprowadzono interwencje domowe, 
− pilotowano sprawy związane z utrzymaniem lokalu 

mieszkalnego i pozyskania dotacji do opłat czynszowych. 
 

Dzienny Dom 
„Senior – WIGOR” 

 

  
3. Wspieranie  realizacji 

projektów  i inicjatyw  
popularyzujących 
osiągnięcia osób 
niepełnosprawnych. 

 
W 2015 r. zorganizowano Światowy Tydzień Przedsiębiorczości                
w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej, w ramach którego 
odbyła się giełda przedsiębiorczości i warsztaty rękodzieła 
artystycznego. W spotkaniu uczestniczyły również osoby 
niepełnosprawne.  
 
W Warsztacie Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” odbyły się  zajęcia 
teatralne w ramach zajęć z zakresu teatroterapii – udział w licznych 
przedstawieniach teatralnych (przeglądy, spotkania artystyczne).  
 
Udział w wielu różnych konkursach, projektach artystycznych 
popularyzujących sztukę osób niepełnosprawnych: konkurs „Świat 
Nikiforów”, konkurs plastyczny Sztuka Osób Niepełnosprawnych, 
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Naiwnej Art. Najf, Magia Kolorów, 
V Czeladzkie Spotkania Plenerowe Osób Niepełnosprawnych, 
„Rudzka Jesień”, Integracyjny pokaz mody – Razem przez Sztukę.  
Udział w wielu innych konkursach i iventach popularyzujących 
osiągnięcia osób z niepełnosprawnościami mających na celu 
integrację osób niepełnosprawnych, znaczenie kulturalne                           
i edukacyjne dla osób z upośledzeniem umysłowym; podniesienie 
motywacji i poczucia pewności siebie wśród osób                                          
z niepełnosprawnością poprzez propagowanie sztuki osób 
niepełnosprawnych szerokiemu gronu odbiorców. 
 
Zorganizowano „Przegląd Krótkich Form Teatralnych: 

− ”MASKI 2015”, podczas którego odyła się premiera 
przedstawienia Integracyjnej Grupy Teatralnej 
„Prometeusz” pt. „Brancz” – impreza integracyjna                        

 
Młodzieżowy Ośrodek 
Pracy Twórczej  
 
 
 
 
Warsztat Terapii   
Zajęciowej „Otwarte 
Serca” 
 
Fundacja „Wspólna 
Droga” 
z Warszawy, 
Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, 
Galeria Szyb Wilson, 
Fundacja Sztuki Osób 
Niepełnosprawnych                  
w Krakowie 
 
 
 
 
Środowiskowy Dom 
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Warsztat Terapii       
Zajęciowej „Otwarte 
Serca” Dąbrowa 
Górnicza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzienny Dom „Senior – 
WIGOR” Dąbrowa 
Górnicza, 
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z Środowiskowego Domu Samopomocy Zawiercie, 
Środowiskowego Domu Samopomocy Czeladź, 
Środowiskowego Domu Samopomocy Sosnowiec, 
Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej                        
z filiami. 

Zorganizowano: 
− spotkanie integracyjne z rodzinami uczestników, podczas 

którego zostały zaprezentowane występy artystyczne 
poszczególnych grup uczestników, 

− spotkanie integracyjne, podczas którego uczniowie 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 z Dąbrowy Górniczej 
zaprezentowali występ artystyczny dla uczestników 
Środowiskowego Domu Samopomocy, 

− spotkanie integracyjno – informacyjne dla pacjentów 
Pododdziału Dziennego Oddziału Psychiatrycznego 
Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Miejski 
w Dąbrowie Górniczej, podczas których zaprezentowano 
przedstawienie Integracyjnej Grupy Teatralnej 
„Prometeusz” pt. „Brancz” oraz pokazy układów 
tanecznych w ramach zajęć z choreoterapii. 

 
 
Odbył się Ogólnopolski Przegląd Piosenki Osób Niewidomych                                      
i Słabowidzących „Dotyk Dźwięku” – koncert finałowy 30.05.2015 r., 
dla około 800 widzów. 
 
Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” był organizatorem  
XXI Krajowego a VI Międzynarodowego Przeglądu Umiejętności 
Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób 
Niepełnosprawnych PUMA 2015 – (29.09 – 02.10.2015 r.), ilość 
uczestników 62 zespoły, liczba odbiorców około 1200 widzów. 
 
W dniu 16 kwietnia 2015 r. zorganizowano Koncert Charytatywny 
Fundacji Godne Życie przy udziale Zespołu Szkół nr 2, dla około 400 
widzów. 
 
Odbył się Koncert „Wygrajmy razem” 12 grudnia 2015 r. promujący 
działalność artystyczną  osób niewidomych  i  niedowidzących, dla 
około 600 widzów. 
 
Realizowano wewnętrzne projekty w ramach kontynuacji działań 
aktywizacji społecznej i integracji międzypokoleniowej seniorów 
„Aktywny Senior”.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pałac Kultury Zagłębia 
 
 
 
Dom Pomocy 
Społecznej „Pod 
Dębem” 
 
 
 
Pałac Kultury Zagłębia 
 
 
 
 
Pałac Kultury Zagłębia 
 
 
Dzienny Dom 
„Senior – WIGOR” 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy Czeladź, 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 
Sosnowiec, 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy Zawiercie,  
Zespół Szkół 
Specjalnych nr 6 
Dąbrowa Górnicza, 
Zagłębiowskie Centrum 
Onkologii Szpital 
Specjalistyczny im. Sz. 
Starkiewicza 
w Dąbrowie Górniczej, 
rodziny uczestników 
 
 
 
 
 
 
Fundacja „Wygrajmy 
Razem” 
 
 
Pałac Kultury Zagłębia 
Urząd Miejski 
Wydział Zdrowia, 
Polityki Społecznej 
i Aktywizacji Zawodowej 
 
Zespół Szkół nr 2, 
Fundacja „Godne Życie” 
 
Fundacja „Mimo 
wszystko”, Fundacja 
 „Wygrajmy Razem” 
 
Instytucje i organizacje           
w Dąbrowie Górniczej, 
Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej 
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Zrealizowano 23 projekty, w tym promowano twórczość artystyczną 
i rękodzielniczą oraz zorganizowano wystawy prac, wystawiano 
przedstawienia tematyczne, aktywnie uczestniczono                                 
w organizowanych w mieście imprezach skierowanych do osób 
niepełnosprawnych: Paraspartakiada, Marszu Seniora, 
prezentowano prace w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 
Urzędzie Miejskim, Pałacu Kultury i Zagłębia. 
Popularyzowano osiągnięcia niepełnosprawnych seniorów                    
na spotkaniu studyjnym, z udziałem 40 gości zagranicznych, 
przedstawicieli 10 euroregionów, którego Dzienny Dom „Senior – 
WIGOR” był współorganizatorem, w ramach realizowanego przez 
Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Budowanie 
mostów między pokoleniami – współpraca międzynarodowa                    
na rzecz osób starszych”. 
                       

 
 
 
 
 

  
4. Rozwój wolontariatu 

działającego na rzecz osób 
niepełnosprawnych                 
w Dąbrowie Górniczej. 

 
W Warsztacie Terapii Zajęciowej w 2015 r. było zaangażowanych 
26 wolontariuszy, którzy przepracowali na rzecz WTZ – 669,5 
godzin. 
 
Wolontariat w ramach projektu „Kompleksowe i wielospecjalistyczne 
oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu 
Dąbrowy Górniczej z zaburzeniami rozwoju „Droga do przyszłości”,  
34 godz. – wolontariat specjalistyczny, 112 godz. – wolontariat 
studencki. 
 
 
 
 
Wolontariat przy realizacjach projektów: „Królowa Śniegu” „Razem 
przez sztukę” i „Na Szlaku”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej 
prowadził działania zmierzające do rozwoju wolontariatu na rzecz  
osób niepełnosprawnych poprzez organizację kilku szkoleń np. 

 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Otwarte 
Serca” 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
Dąbrowa Górnicza 
Dąbrowskie 
Stowarzyszenie              
Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
„Otwarte Serca” 
 
 
Dąbrowskie 
Stowarzyszenie            
Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
„Otwarte Serca” 
Kluby wolontariusza, 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
 
 
Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości 
Dąbrowa Górnicza 
 

 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej Dąbrowa 
Górnicza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zespół Szkół 
Specjalnych nr 5 im. 
Jana Pawła II.  
Dąbrowa Górnicza, 
ul. Swobodna 59, Zespół 
Szkół Specjalnych Nr 6  
Dąbrowa Górnicza,            
ul. Konopnickiej 36 
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wolontariatu, pośrednictwa wolontariatu czy współpracę                          
ze szkolnymi klubami wolontariusza. 
 
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 8 wolontariuszy działało 
na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych oraz promowało 
wolontariat na Festiwalu Ludzi Aktywnych Zagłębiowskiego Forum 
Inicjatyw Pozarządowych. 
 

 
 
 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej – 
Zespół ds. Osób 
Starszych i 
Niepełnosprawnych 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
5. Popularyzowanie wśród 

osób niepełnosprawnych 
form aktywnego spędzania 
czasu wolnego poprzez 
organizowanie akcji 
promocyjnych. 

W Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej w 2015 r. zorganizowano                      
kiermasz świąteczny, na którym prezentowano przedmioty 
wykonane w Pracowni Ceramiki i Tkaniny, prezentacja otwarta dla  
zainteresowanych.                   
 
Warsztat Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” zorganizował wyjazdy 
o charakterze rehabilitacyjno - integracyjnym dla osób 
niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej          
do Kudowy Zdrój i Warszawy oraz zorganizował liczne wyjazdy              
i  wyjścia o charakterze integracyjnym i zajęć sportowych. 
 
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej 
prowadził działania zmierzające do pomocy w popularyzowaniu 
wśród osób niepełnosprawnych aktywnego spędzania czasu 
wolnego poprzez wsparcie merytoryczne zmierzające                              
do pozyskania środków na ww. działalność; popularyzowano 
aktywne spędzanie czasu wolnego realizowane przez organizację 
dorocznego Festiwalu Ludzi Aktywnych.  
 
W Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzono w zakresie 
treningu umiejętności spędzania czasu wolnego łącznie 455 zajęć, 
mających na celu rozbudzenie zainteresowań poprzez organizację 
zajęć o określonej tematyce, nabycie umiejętności organizowania 
sobie czasu wolnego, wdrażanie różnych form aktywności, 
integrację społeczną poprzez udział  w różnego typu imprezach 
i przedsięwzięciach. W ramach tych zajęć 70 osób wzięło udział 
w zajęciach treningowych, 25 osób wzięło udział w zajęciach 
klubowych, 67 osób uczestniczyło w kąciku poezji, 64 osoby wzięły 
udział w zajęciach z cyklu globtroter, 68 osób wzięło udział w 
zajęciach z cyklu wiedza o świecie, 66 osób wzięło udział w klubie 
filmowym. 64 osoby wzięły udział w imprezach na terenie 
Środowiskowego Domu Samopomocy i innych ośrodkach wsparcia. 

Młodzieżowy Ośrodek 
Pracy Twórczej 
 
 
 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Otwarte 
Serca” 
 
 
 
Biuro Organizacji 
Pozarządowych, 
organizacje 
pozarządowe 
 
 
 
 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości 
Dabrowa Górnicza 
 
 
 
 
 
Dom Pomocy 
Społecznej „Pod 
Dębem” Dąbrowa 
Górnicza, 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy Zawiercie, 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy Czeladź, 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 
Sosnowiec, Dzienny 
Dom „Senior – WIGOR” 
Dąbrowa Górnicza                        
z filiami,  
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Zorganizowano 15 wyjść do groty solnej, 3 wyjścia na basen, 8 wyjść 
do kina, wycieczkę do Palmiarni Miejskiej w Gliwicach oraz do 
zamku w Chudowie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popularyzowano aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez 
aktywizację i rozwój zainteresowań w tym m.in.: utrwalanie więzi 
rodzinnych, kulturę i sztukę, sport i rekreację, historię, aktywny ruch, 
promowanie umiejętności posługiwania się komputerem      
i Internetem. Organizowano wyjścia na koncerty                       
odbywające się w Pałacu Kultury Zagłębia, do obiektów 
botanicznych i naukowych, do kina, muzeum. 
Promowano twórczość seniorów oraz ich aktywne działania                 
w środowisku lokalnym m.in. uczestnictwo w Paraspartakiadzie – 
najstarsza, aktywna uczestniczka imprezy, otrzymała specjalne 
wyróżnienie od organizatorów, uczestniczono w  Marszu Seniora                    
i  Konferencji Senioralnej, zorganizowano koncert kolęd przez 
niepełnosprawnych seniorów z Dziennego Domu „Senior – WIGOR”              
z udziałem mieszkańców  Parafii Św. Antoniego z Padwy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzienny Dom „Senior 
– WIGOR” 

Park Wodny „Nemo”,  
Zagłębiowskie Centrum 
Onkologiczne Szpital     
im. Sz.Starkiewicza, 
Dąbrowa Górnicza 
Oddział Psychiatryczny, 
Park Wodny 
Kino „Nowość” Będzin, 
Zespół Szkół 
Specjalnych nr 6  
Dąbrowa Górnicza, 
Muzeum Miejskie 
„Sztygarka” 
 
 
Instytucje publiczne, 
szkoły, Parafie, kino 
„Jedność” w Będzinie, 
Miejska Biblioteka 
Publiczna Dąbrowa 
Górnicza 
 

  
6. Propagowanie wiedzy                                                 

o niepełnosprawności wśród 
dzieci  i młodzieży poprzez 
pogadanki, warsztaty, 
pokazy filmowe. 

 
W 2015 r. w dąbrowskich szkołach i przedszkolach organizowane 
były warsztaty oraz pogadanki o niepełnosprawności. Realizowano 
zadania mające na celu edukację w zakresie pozytywnego 
nastawienia wobec osób niepełnosprawnych, tolerancji wobec ich 
wyglądu, odmiennych zachowań.  
 
Propagowano integrację międzypokoleniową poprzez 
organizowanie imprez międzypokoleniowych, obchody świąt 
religijnych i państwowych, organizację warsztatów 
międzypokoleniowej twórczości i wymiany doświadczeń warsztatów 
tanecznych, teatralnych, muzycznych. Jak corocznie uczestniczono 
w mszy organizowanej przez Parafię Najświętszej Marii Panny 

 
Placówki oświatowe 
 
 
 
 
 
Dzienny Dom „Senior 
– WIGOR” 
 

 
 
 
 
 
 
 
Placówki oświatowe,            
a w szczególności: 
Szkoła Podstawowa  
Nr 7 i nr 8, Szkoła  
Muzyczna,  
Przedszkola, Zespół 
Szkół  
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Królowej Polski w intencji niepełnosprawnych seniorów z Dziennego 
Dom „Senior – WIGOR” z udziałem dzieci z Katolickiej Szkoły. 

Ekonomicznych,  
Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
Nr 2, Katolicka Szkoła 
Podstawowa 
Żłobek Miejski,  
Parafia Najświętszej 
Marii Panny Królowej 
Polski 
 

  
7. Aktywizowanie osób 

niepełnosprawnych lub ich 
przedstawicieli do brania 
czynnego udziału w 
działaniach podejmowanych            
na ich rzecz np. opiniowanie, 
tworzenie programów i 
projektów. 

 
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej  
wspierał działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich 
przedstawicieli do brania czynnego udziału w działaniach 
podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych – zachęcał do 
opiniowania oraz tworzenia projektów i programów              w 2015 
r. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości zorganizował 15 spotkań 
w/w tematyce. 
 
Zorganizowano spotkanie informacyjne dla uczestników i ich rodzin 
mające na celu omówienie bieżącego funkcjonowania placówki oraz 
planów na 2016 rok. 
 
Realizowano kompleksowe działania i inicjatywy  w kierunku 
aktywizacji społecznej i reintegracji seniorów we współczesnym 
społeczeństwie. 
Prowadzono działania na rzecz seniorów, które obejmowały 
realizację projektów m.in.: 
− integracji międzypokoleniowej i walki z negatywnymi 

stereotypami, 
− usprawniania i poprawy kondycji fizycznej, 
− poprawy sprawności umysłowej, 
− praktycznych umiejętności w stosowaniu nowoczesnych 

technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, 
− poprawy bezpieczeństwa i jakości życia, 
− rozwijanie pasji i zainteresowań, w tym terapii zajęciowej, 

aktywnego udziału w tworzeniu kultury, działania kółek 
zainteresowań. 

Zrealizowano 23 projekty. 
 
 

 
Biuro Organizacji 
Pozarządowych 
 
 
 
 
 
 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 
 
 
Dzienny Dom „Senior  
- WIGOR” 

 
Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości 
Dabrowa Górnicza, 
Organizacje 
pozarządowe 
 
 
 
Rodziny uczestników 
 
 

 
Instytucje i organizacje 
na terenie miasta 
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7. Usprawnienie 

systemu informacji 
oraz zwi ększenie 
dost ępu                          
do informacji                    
w zakresie 
podnoszenia 
świadomo ści osób 
niepełnosprawnych. 

 
1. Współpraca w zakresie 

zapewnienia osobom 
niepełnosprawnym 
szerszego dostępu                       
do informacji  
o możliwościach wsparcia 
poprzez wykorzystanie           
oraz upowszechnianie 
różnorodnych źródeł 
przekazu np. Internet, 
publikacje typu broszury, 
poradniki, infolinie, środki 
masowego przekazu itp.              
a także wspieranie 
wydawnictw o charakterze 
informacyjnym i 
edukacyjnym dotyczących 
różnych aspektów życia 
społecznego osób 
niepełnosprawnych oraz 
przysługujących im praw,        
ulg  i uprawnień. 

 

Portal miejski: www.dabrowa-gornicza.pl zakładka Niepełnosprawni 
– nie jest możliwe ustalenie ilości osób niepełnosprawnych, które 
korzystały ze strony internetowej portalu miejskiego. 
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowy Górniczej 
umieszczone są informacje w zakresie ułatwień dla osób 
niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim. 
 
Realizacja zadania poprzez zatrudnienie w ramach projektu 
systemowego „INTEGRA – program integracji zawodowej                           
i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej” pracownika  socjalnego 
specjalizującego się w informowaniu i doradztwie dla osób 
niepełnosprawnych. W ramach działań Klubu Integracji Społecznej 
zrealizowane zostały następujące programy: 

− integracja osób niepełnosprawnych  z otoczeniem, 
− system wsparcia dla rodzin osób starszych 

i niepełnosprawnych. 
 
Przygotowano i rozpowszechniono dwie publikacje o tematyce 
niepełnosprawności tj. 
- informacje dla pracodawców, którzy chcą zatrudnić osoby 
niepełnosprawne, 
- informacje dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. 
Ww. informacje udostępniono w formie papierowej oraz 
elektronicznej (tekst wyświetlany na ekranach, w poczekalni PUP). 
Liczba osób, które gościły na stronach internetowych dotyczących 
osób niepełnosprawnych (tu: zakładka tematyczna strony głównej 
15 597). 
 
Stowarzyszenie „Otwarte Serca” prowadziło stronę internetową,                    
z której  korzystają, a także pomagają  w redagowaniu, również 
osoby z niepełnosprawnością. Strona internetowa 
www.otwarteserca.com ma także swój fanpage na Facebooku, 
gdzie informuje na bieżąco o wydarzeniach  w placówce (strona ma 
232 sympatyków); średni zasięg postów: 1098; aktywność kliknięcia 
postu 17056. Celem było propagowanie działalności Placówki  
i informowanie  o bieżących wydarzeniach. 
 
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej                
w ramach wsparcia infrastrukturalnego udostępnia nieodpłatnie 
dostęp do komputera, Internetu (Wi-Fi) oraz podstawowego sprzętu 
biurowego w swojej siedzibie w budynku przy ul. Sienkiewicza 6a 
w Dąbrowie Górniczej. Ponadto można było skorzystać  
z wydawnictw o charakterze edukacyjnym i informacyjnym 

Urząd Miejski – 
Wydział Zdrowia, 
Polityki Społecznej       
i Aktywizacji 
Zawodowej 
 
 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej – 
Dział ds. Rehabilitacji 
Społecznej, Dział 
Aktywizacji Zawodowej 
i Komunikacji 
Społecznej – Klub 
Integracji Społecznej 
 
 
Powiatowy Urząd 
Pracy 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Dąbrowskie 
Stowarzyszenie               
Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
„Otwarte Serca” 
 
 
 
 
Biuro Organizacji 
Pozarządowych 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości 
Dabrowa Górnicza, 
organizacje 
pozarządowe  
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dotyczącym osób niepełnosprawnych i działań podejmowanych na 
rzecz osób niepełnosprawnych. 
 
Systematyczne przekazywanie ważnych informacji                    
i komunikatów dla osób niepełnosprawnych za pośrednictwem 
mediów własnych (portal miejski, Przegląd Dąbrowski)                         
oraz lokalnych - TV, radio, prasa, np.  

− https://dabrowa-gornicza.pl/aktualnosc-9-128053-
24maja2015iiturawyborow.html  
informacja dla niepełnosprawnych wyborców przed II turą 
wyborów prezydenckich, 

− https://ngo.dabrowa-
gornicza.pl/dotacje/40/175/oferta_stowarzyszenia_neuron_pom
ocy_dzieciom_i_niepelnosprawnym.html, 
informacja o organizowanej przez stowarzyszenie Neuron 
wycieczce dla osób niepełnosprawnym, 

− https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosc-3-128380-
referendum_ogolnokrajowe.html  
informacja dla niepełnosprawnych dotycząca głosowania 
podczas referendum 6.09.2015 r., 

−  http://ngo.dabrowa-
gornicza.pl/aktualnosci/20150824/942/sprawni_w_    pracy.html  
informacja o programie „Sprawni w pracy”,  

− http://dabrowa-gornicza.pl/aktualnosc-3-128518-
wybory_parlamentarne_2015.html  
informacje dla niepełnosprawnych dotyczące wyborów 
parlamentarnych, 
http://ngo.dabrowa-
gornicza.pl/aktualnosci/20150819/927/festiwal_ludzi_aktywnych
2015.html 
informacja o uczestnictwa w Festiwalu Ludzi Aktywnych 
organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, 

− https://dabrowa-gornicza.pl/aktualnosc-3-128589-
swiatowy_dzien_cukrzycy.html  
informacja o konferencji w Światowym Dniu Cukrzycy 

− https://dabrowa-gornicza.pl/aktualnosc-3128055-
dzien_otwarty_dla_osob_niepelnosprawnych.html  
dzień otwarty w ZUS dla osób niepełnosprawnych, 

− https://dabrowa-gornicza.pl/aktualnosc-3-
127762_dyzury_koordynatora_ds_niepelnosprawnych.html  
informacja o dyżurach społecznego koordynatora ds. osób 
niepełnosprawnych, 

 
 
 
Biuro Prasowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Media lokalne 
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− https://dabrowa-gornicza.pl/aktualność-3-29088-
o_sporcie_niepelnosprawnych_i_udanych.htm  
informacja planach na zajęcia karate osób niepełnosprawnych, 
zaproponowanych przez Klub Sportowy RONIN. 

 
Umożliwiono dostęp do informacji  o możliwościach wsparcia              
dla osób niepełnosprawnych poprzez wykorzystanie różnorodnych 
środków przekazu tj. Internet, środki masowego przekazu, 
prowadzono akcje informacyjne dla niepełnosprawnych seniorów           
i ich rodzin/opiekunów.          

 
 
 
 
 
Dzienny Dom „Senior 
– WIGOR” 

 
 
 
 
 
Urząd Miejski, Miejski 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej, TOM 
Telewizja Osiedlowa 
Mydlice, prasa lokalna 

  
2. Aktualizacja internetowego 

wydania „Informatora dla 
osób niepełnosprawnych              
w Dąbrowie Górniczej”. 

 
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej na 
bieżąco współpracował z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Dąbrowie Górniczej w zakresie prowadzenia szkoleń dla osób 
niepełnosprawnych dot. programu integracji zawodowej 
i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej INTEGRA. 

 
Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 

 
Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości 
Dabrowa Górnicza, 
Organizacje 
pozarządowe 

  
3. Tworzenie i wydawanie 

informatorów zawierających 
informacje na temat 
niepełnosprawności 

 
Powiatowy Urząd Pracy przekazał 135 informatorów pracodawcom  
z lokalnego rynku pracy w formie kontaktu osobistego pracownika 
PUP z pracodawcą. 
 
Warsztat Terapii Zajęciowej opracował plakaty informacyjno-
promocyjne nt.: czym jest rehabilitacja zawodowa i społeczna i jakie  
korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych mają potencjalni 
pracodawcy, które zostały rozpowszechnione w Urzędzie Miejskim  
i jednostkach organizacyjnych Urzędu. 
 
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej              
w roku 2015 zamieścił blisko 600 publikacji – artykułów, relacji 
dotyczącej działalności osób niepełnosprawnych na portalach 
ngo.dabrowa-gornicza.pl, oraz ekonomiaspoleczna.pl, facebook. 

 
Powiatowy Urząd 
Pracy  
 
 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Otwarte 
Serca” 
 
 
 
Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości 

 
 
 
 
 
OWES – Rudzka 
Agencja Rozwoju 
„Inwestor” sp. z o.o. 
Ruda Śląska 
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4. Opracowanie we współpracy                            

z instytucjami użyteczności 
publicznej i organizacjami 
pozarządowymi systemu 
zbierania danych z zakresu 
osób niepełnosprawnych 
zamieszkujących Dąbrowę 
Górniczą. 

 
Wydział Oświaty gromadził następujące dane dotyczące zakresu 
osób niepełnosprawnych: 

− liczba dzieci i uczniów niepełnosprawnych uczęszczających            
do dąbrowskich placówek oświatowych, 

− liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, 
− liczba dzieci i uczniów niepełnosprawnych dowożonych              

do placówek oświatowych, 
− wyniki egzaminów zewnętrznych uczniów niepełnosprawnych. 

Dane te wykorzystywane są min. przy opracowaniu gminnych 
programów. 
 
 
Wymiana informacji dot. osób niepełnosprawnych (w zakresie ilości 
osób i stopnia niepełnosprawności) – uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej, beneficjentów projektów Stowarzyszenia „Otwarte 
Serca”, osób oczekujących na miejsce w placówce – wymiana 
informacji z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

 
Urząd Miejski - 
Wydział Oświaty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Otwarte 
Serca” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej         
Dąbrowa Górnicza 
 
 
 
 

  
5. Organizowanie konferencji, 

seminariów, kampanii                     
i imprez integracyjnych 
mających na celu 
podnoszenie społecznej 
świadomości dotyczącej 
problematyki 
niepełnosprawności. 

 
Dom Pomocy Społecznej  „Pod Dębem” w 2015 r. zorganizował: 
1. XXI Krajowy a VI Międzynarodowy Przegląd Umiejętności 

Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób 
Niepełnosprawnych PUMA 2015. 

2. Konferencję naukowo – szkoleniową pt.: „Artystyczny, literacki              
i medialny obraz starości  i niepełnosprawności”.  

3. Obchody „Światowego Dnia Chorego”. 
 
W 2015 r. placówki oświatowe podjęły 66 inicjatyw mających na celu 
podniesienie społecznej świadomości dotyczącej problematyki osób 
niepełnosprawnych. Ponadto Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna opracowała wskazówki dla rodziców i nauczycieli  
dotyczące pracy z dzieckiem słabo słyszącym oraz prowadziła 
kampanię informacyjną  wśród  rodziców, dotyczącą możliwości 
kształcenia i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych. Działalność          
ta miała na celu poszerzanie wiedzy o potrzebach osób 
niepełnosprawnych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. 
 

 
Dom Pomocy 
Społecznej                     
„Pod Dębem”                               
 
 
 
 
 
Placówki oświatowe 
i Poradnia 
Psychologiczno - 
Pedagogiczna 
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Przeprowadzono akcje promujące działalność Dziennego Domu 
„Senior – WIGOR” na rzecz niepełnosprawnych seniorów wśród 
społeczności lokalnej w prasie lokalnej, Internecie, na stronach BIP 
Urzędu Miejskiego. 
Przedstawiono mieszkańcom ofertę działań Dziennego Domu 
„Senior – WIGOR” na I Konferencji Senioralnej w Pałacu Kultury 
Zagłębia, która odbyła się 20 października 2015 r. 
 

Dzienny Dom „Senior 
– WIGOR” 

Instytucje i organizacje 

  
6. Upowszechnianie wizerunku 
osób niepełnosprawnych jako 
aktywnych członków 
społeczeństwa poprzez 
promowanie wszelkich form 
twórczości artystycznej                       
i kulturalnej osób 
niepełnosprawnych oraz 
zapewnienie wybitnym 
jednostkom możliwości 
indywidualnego 
zaprezentowania swoich 
osiągnięć. 

 
Szkoły podjęły 71 inicjatyw promujących osoby niepełnosprawne 
oraz ich twórczość artystyczną. Uczniowie dąbrowskich szkół 
specjalnych z powodzeniem uczestniczyli w konkursach 
plastycznych, literackich, wystawili swoje prace w placówkach 
oświatowych, instytucjach użyteczności publicznej na kiermaszach.                             
 
Warsztat Terapii Zajęciowej upowszechniał wizerunek 
niepełnosprawnego artysty podczas organizowanych przedstawień 
teatralnych: 
− rozwijał kreatywne i twórcze myślenie, poprzez udział                            

w zajęciach aktorskich, 
− integrował osoby z niepełnosprawnościami poprzez udział 

uczestników Warsztatu Terapii  Zajęciowej  w konkursach, 
wystawach, innych przedsięwzięciach promujących sztukę osób 
niepełnosprawnych m.in. w  konkursie na kartkę wielkanocną, 
konkursie „Świat Nikiforów”, konkursie plastycznym Sztuka Osób 
Niepełnosprawnych, Międzynarodowym Festiwalu Sztuki 
Naiwnej Art. Najf, Magia Kolorów, V Czeladzkie Spotkania 
Plenerowe Osób Niepełnosprawnych, „Rudzka Jesień”, 
zorganizował pokaz mody – Razem przez Sztukę – materiały            
i informacje prasowe i telewizyjne: przygotował artykuły                  
o placówce, wydarzeniach i informacje o uczestnikach do prasy 
(także w wydaniach internetowych): 

− wiadomoscingo.pl,  
− dabrowa-gornicza.pl, 
− ngo.dabrowa-gornicza.pl, 
− pelniakultury.pl, 
−  dabrowagornicza.naszemiasto.pl;  
 
W zakresie arteterapii odbyło się łącznie 280 zajęć, których celem 
było odkrycie twórczych zasobów uczestników, rozbudzenie 
zainteresowań, wspieranie postaw twórczych, samokreacji                        
i poznawania siebie, poznanie tańców różnych kultur, nauka dykcji         
i ruchu scenicznego. W wyniku tych zajęć Integracyjna Grupa 

 
Placówki oświatowe 
 
 
 
 
 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Otwarte 
Serca”, Fundacja 
„Wspólna Droga”, 
Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
Warszawa,  
Galera „Szyb Wilson”, 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej Jaworzno, 
Stowarzyszenie               
Na Rzecz osób 
Niepełnosprawnych 
„Familia” w Czeladzi 
Muzeum Miejskie 
Ruda Śląska 
 
 
 
 
 
 
Zespół Szkół 
Specjalnych nr 5 
Dąbrowa Górnicza 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dąbrowskie 
Stowarzyszenie                  
Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
„Otwarte Serca”  
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Teatralna „Prometeusz” przygotowała przedstawienie pt. „Brancz”, 
55 osób brało udział w przygotowaniach prezentacji artystycznych 
na spotkanie integracyjne z rodzinami uczestników, 36 osób wzięło 
udział w zajęciach choreoterapii, 39 osób w zajęciach teatralnych            
i 19 osób w psychorysunku. 
 
 
 
Regularne publikacje materiałów poświęconych osobom 
niepełnosprawnym, aktywnym lokalnie, realizującym swe marzenia 
– portal miejski www.dabrowa-gornicza.pl oraz Przegląd Dąbrowski 
np.: 
− https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosc-3-128222-

dolacz_do_druzyny_pilkarskiej.html  
nabór osób po amputacji  do drużyny piłki nożnej, 

− https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosc-3-128475-
seniorzy_i_sztuka_puma_2015.html 
informacja  o odbywającym się Międzynarodowym Przeglądzie 
Umiejętności Artystycznych PUMA 2015, 

− https://dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/news/id/128531.html 
akcja „Choinki Jedynki” na rzecz dąbrowskiej fundacji 
„Wygrajmy razem”, 

− https://dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/news/id/128576.html 
działalność dąbrowskiej fundacji „Wygrajmy razem”, 

− https://dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/news/id/128688.html 
informacja o grudniowym koncercie fundacji „Wygrajmy razem”, 

− https://dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/news/id/128131.html 
występ niewidomych artystów: Karoliny Żelichowskiej i Łukasza 
Barucha w krakowskich „Dniach Integracji”, 

− https://dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/news/id/128548.html 
sukces dąbrowskich wokalistów na festiwalu „Widzieć inaczej”                  
w Turku, 

− https://dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/news/id/128063.html 
występ niepełnosprawnych artystów na festiwalu EtnoArt, 

− https://dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/news/id/128002.html 
występ Łukasza Barucha w Łazienkach Królewskich, 

− https://dabrowa-gornicza.pl/aktualnosc-3-128629-
srebrny_jubileusz_dabrowskiej_placowki.html 
25-lecie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                        
dla Dzieci Niewidomych  i Słabowidzących, 

− https://dabrowa-gornicza.pl/aktualnosc-3-128301-
miss_popularnosci.html  

Dąbrowskie 
Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
„Otwarte Serca”, 
 Miasto Ogrodów 
Katowice  
 
Urząd Miejski - Biuro 
Prasowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Komórki organizacyjne 
Urzędu Miejskiego, 
instytucje, 
stowarzyszenia  
i organizacje działające      
na rzecz osób 
niepełnosprawnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

 

Wybory Miss na Wózku, dąbrowianka otrzymała tytuł Miss 
Popularności, 

− https://dabrowa-gornicza.pl/aktualnosc-3-128213-
podium_dla_dabrowy.html 

      zwycięstwo dąbrowskiej drużyny podczas XI Festiwalu 
      Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych, 

− https://dabrowa-gornicza.pl/aktualnosc-3-127983-
miedzynarodowy_turniej_goalballa.html  
Międzynarodowy Turniej Goaballa, 

− https://dabrowa-gornicza.pl/aktualnosc-3-127831-
niezykly_ping_pong.html  
rozgrywki w ping-pongu dźwiękowym w Specjalnym Ośrodku, 
przekazywanie pozytywnego wizerunku niepełnosprawnych                      
za pośrednictwem mediów lokalnych. 

 
W 2015 roku odbyły się wystawy promujące twórczość osób 
niepełnosprawnych: w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej,                   
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dąbrowie Górniczej,              
w Pałacu Kultury Zagłębia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzienny Dom „Senior 
– WIGOR” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urząd Miejski, 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, 
Pałac Kultury Zagłębia 

  
7. Bezpłatne udostępnianie 

sprzętu komputerowego                          
z dostępem do Internetu. 

 
W ramach projektu „STOP wykluczeniu cyfrowemu” oferowano 
bezpłatne korzystanie ze sprzętu komputerowego z dostępem                 
do Internetu z możliwością wyszukiwania informacji zawodowych, 
sporządzania dokumentów aplikacyjnych, wysyłania i odbierania 
poczty elektronicznej oraz bezpłatnego wydruku przygotowanych 
dokumentów. 
 
 
 
Na terenie Powiatowego Urzędu Pracy zapewniono dostęp do 
punktu, gdzie osoby niepełnosprawne mogły korzystać ze sprzętu 
komputerowego. 
 
W Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez 
Stowarzyszenie, osoby z niepełnosprawnościami miały dostęp              
do sprzętu komputerowego i Internetu w ramach prowadzonych 
zajęć terapeutycznych. 
W roku 2015 zmodernizowano sieć internetową by zwiększyć dostęp 
do Internetu dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
W ramach umów darowizny pozyskano sprzęt potrzebny                        
na wyposażenie serwerowni Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
 

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

Powiatowy Urząd 
Pracy  
 
 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma Jonson Controls 
sp. z o.o. Siemianowice 
Śląskie 
– Program Blue Sky 
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Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w swojej siedzibie przy  
ul. Sienkiewicz 6a w Dąbrowie Górniczej w ramach wsparcia 
infrastrukturalnego udostępniał nieodpłatnie dostęp do komputera, 
Internetu (Wi-Fi) oraz podstawowego sprzętu biurowego. 
 
 
W Bibliotece Głównej i kilku filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej 
prowadzony był bezpłatny kurs komputerowy – Komputer                       
dla młodych duchem, z którego mogły skorzystać osoby starsze                     
i niepełnosprawne. Poza tym we wszystkich placówkach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej znajdują się stanowiska komputerowe                       
z możliwością bezpłatnego skorzystania z Internetu.  
 
Prowadzone były zajęcia warsztatowe dla pensjonariuszy z obsługi 
komputera i Internetu. Dostęp do sprzętu zgodnie z potrzebami 
miały wszystkie osoby, które wykazywały chęć skorzystania z wyżej 
wymienionych warsztatów. 
 

Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości 
Dabrowa Górnicza 
 
 
 
Miejska Biblioteka 
Publiczna 
 
 
 
 
 
Dzienny Dom „Senior 
– WIGOR” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOM Telewizja 
Osiedlowa Mydlice 
Dąbrowa Górnicza  

  
8. Dostosowywanie stron  
    internetowych urzędów,   
    instytucji, organizacji  
    pozarządowych do potrzeb   
    osób niepełnosprawnych. 

 
Dostosowano stronę internetową (www.pup-dg.pl) do potrzeb osób 
niepełnosprawnych: 
- strona Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej dostępna 
była w wersji dla osób słabo widzących (z funkcją powiększenia 
czcionki oraz zwiększonego kontrastu). W jej ramach funkcjonuje 
osobna zakładka, w której zebrane były w jednym miejscu wszystkie 
ważne informacje związane z aktywizacją zawodową osób 
niepełnosprawnych.                              
 
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej  
pomaga organizacjom pozarządowym w dostosowaniu swoich stron      
internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 
Portal miejski (www.dabrowa-gornicza.pl) to nowoczesny serwis 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – niewidomych – 
spełnia standardy W3C, WAI, WCAG 1.0 LEVEL DUBLE – A oraz 
inne powszechnie przyjęte standardy dostępności informacji 
publicznej dla niepełnosprawnych, zapewnia zwiększenie 
dostępności dla osób    z upośledzeniem narządu wzroku. Wysoki 
kontrast, powiększenie lub pomniejszenie czcionki, współpraca z 
oprogramowaniem, wspomagającym czytanie, możliwość nawigacji 
z poziomu klawiatury (bez użycia myszki). 
Portal miejski zawiera specjalny, stale rozbudowywany moduł 
poświęcony osobom niepełnosprawnym, ich usprawnieniom, 

 
Powiatowy Urząd 
Pracy  
 
 
 
 
 
 
 
Organizacje 
pozarządowe 
 
 
Biuro Prasowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości 
Dąbrowa Górnicza 
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dostępności obiektów, pomocy prawnej, możliwości znalezienia 
pracy, itp. 
Niezależnie od specjalnego działu, informacje dla                   
niepełnosprawnych umieszczane są regularnie    w rubryce            
aktualności dla mieszkańców. 
Portal miejski oraz podportale zostały dostosowane do potrzeb          
osób niepełnosprawnych. 
 
Dostosowano stronę internetową (www.sds24.pl) do potrzeb 
niepełnosprawnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 
 

8. Współpraca                 
z organizacjami 
pozarz ądowymi                  
i tworzenie 
partnerstwa 
lokalnego                    
na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

1. Wspieranie projektów 
organizacji pozarządowych 
działających w środowisku 
osób niepełnosprawnych             
w zakresie sportu, kultury, 
rekreacji i innych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W obszarze pn.: Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych, dotacje otrzymały niżej wymienione 
organizacje pozarządowe: 
1. Fundacja Pro – Salute w Będzinie – (opieka paliatywna), 
2. Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek w Będzinie – 

(rehabilitacja kobiet po chorobie nowotworowej piersi), 
3. Stowarzyszenie dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych 

„Razem do celu”    w Dąbrowie Górniczej – (rehabilitacja i terapia 
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży metodą EEG Biofeedback 
i metodą Tomatisa), 

4. Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków „SOMA”                   
w Dąbrowie Górniczej – (rehabilitacja ruchowa dla dorosłych  
niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu), 

5. Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski – Koło w Dąbrowie 
Górniczej – (rehabilitacja dla dorosłych niepełnosprawnych  
z wadą narządu ruchu), 

6. Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane                          
ich Opiekunów i Przyjaciół w Siemianowicach Śląskich – 
(rehabilitacja ruchowa dla dorosłych niepełnosprawnych  
i przewlekle chorych z dysfunkcją narządów ruchu). 

W ramach realizowanych zadań z usług ww. organizacji skorzystało 
392 osoby. 
 
W 2015 r. Gmina udzieliła 11 dotacji organizacjom pozarządowym 
prowadzącym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 
realizację przedsięwzięć w zakresie upowszechniania i rozwoju 
sportu, turystyki  i rekreacji. 
 
 
 
 

 
Urząd Miejski – 
Wydział Zdrowia, 
Polityki Społecznej           
i Aktywizacji 
Zawodowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urząd Miejski – 
Wydział Promocji, 
Kultury i Sportu 
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Dni Dąbrowy 2015 – VII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Osób 
Niewidomych i Słabowidzących „Dotyk Dźwięku”. Występ artystów    
z całej Polski. Gościem Koncertu był Sebastian Dudzik                            
z Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej. 
 
 
W 2015 r. w Centrum Handlowym Pogoria w Dąbrowie Górniczej 
odbył się koncert charytatywny Młodzieżowego Ośrodka Pracy 
Twórczej i Fundacji „Wygrajmy razem” pt. „Razem łatwiej”. Wystąpili: 
Łukasz Baruch, Karolina Żelichowska i gość Grzegorz Dawigiałło 
oraz wokaliści Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej: Kasia 
Jankowiak, Sebastian Dudzik, Wiktoria Chwisek i Kamila 
Zdankowska. 
 
 
Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w 2015 r. udzielił 
Dąbrowskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Otwarte Serca” w Dąbrowie Górniczej dotację na realizację zadania 
pt. Kompleksowe i wielospecjalistyczne oddziaływania 
rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy 
Górniczej z zaburzeniami rozwoju. Wsparciem terapeutycznym 
zostało objętych 94 dzieci i uczniów, u których wystąpiły zaburzenia 
rozwojowe. W ramach projektu zrealizowano 918 godzin zajęć 
specjalistycznych. Każdy uczestnik został poddany diagnozie 
wstępnej oraz końcowej, co pozwoliło wskazać postępy                            
po zakończeniu terapii. Ponadto zorganizowano grupy wsparcia          
dla 11 rodziców. 
 
 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym 
„NEURON” zorganizowało XVI Paraspartakiadę Śląska i Zagłębia 
Osób Niepełnosprawnych, w której uczestniczyło 210 
niepełnosprawnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej wraz  
z opiekunami. 
 
 
 

Urząd Miejski, 
Fundacja „Wygrajmy 
Razem”, Młodzieżowy 
Ośrodek Pracy 
Twórczej  
 
Młodzieżowy Ośrodek 
Pracy Twórczej, 
Fundacja „Wygrajmy 
Razem” pt. „Razem 
łatwiej” 
 
 
 
 
Urząd Miejski – 
Wydział Oświaty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom                         
i Osobom 
Niepełnosprawnym 
„NEURON” 
 
 
 

Młodzieżowy Ośrodek 
Pracy Twórczej – 
(występy) 
 
 
 
Młodzieżowy Ośrodek 
Pracy Twórczej – 
(partner) 
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2. Wspieranie organizacji  
   pozarządowych mające           
   na celu aktywizację                     
   i integrację osób   
   niepełnosprawnych                   
   w środowisku lokalnym. 

 
Współpracowano z organizacjami pozarządowymi, innymi 
działającymi non-profit – zawieranie partnerstw na szczeblu 
organizacji/współorganizacji imprez promujących sztukę osób 
niepełnosprawnych. 
 
 
 
 
 
 
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej            
prowadził działania merytoryczne (doradztwo bieżące, 
specjalistyczne, działania na rzecz animacji partnerstw, wizyty 
studyjne, spotkania informacyjne), które przyczyniają się do 
wspierania organizacji pozarządowych w realizacji działań mających 
na celu aktywizację i integrację osób niepełnosprawnych                               
w środowisku lokalnym; w ramach działalności Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości wsparł 120 osób niepełnosprawnych,  w tym: 
kobiet - 69, mężczyzn - 51. 
 

 
Dąbrowskie 
Stowarzyszenie                 
Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
„Otwarte Serca” 
 

 
Fundacja „Wygrajmy 
Razem”, Fundusz 
Inicjatyw Lokalnych 
Zawiercie, 
Zagłębiowskie 
Stowarzyszenie 
Rehabilitacyjno-
Sportowe „Wulkan” 
Sosnowiec 
 
Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości 
Dąbrowa Górnicza 

  
3. Prowadzenie i aktualizowanie  
   bazy danych organizacji  
   pozarządowych. 
 

 
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej                      
na bieżąco prowadził i aktualizował bazę danych organizacji 
pozarządowych. 
 

 
Biuro Organizacji 
Pozarządowych 

 
Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości 
Dąbrowa Górnicza 

  
4. Promowanie działalności  
    organizacji pozarządowych  
    działających dla i na rzecz 
    osób niepełnosprawnych. 
 

 
W roku 2015 Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie 
Górniczej zamieścił blisko 600 publikacji – artykułów, relacji 
dotyczącej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na                      
portalach: 
-  ngo.dabrowa-gornicza.pl, 
- ngo.pl oraz ekonomiaspoleczna.pl i facebook’u 
 
Biuro Prasowe regularnie zamieszczało publikacje materiałów 
poświęconych prowadzonym działaniom przez organizacje   
i stowarzyszenia portal miejski www.dabrowa-gornicza.pl; portal 
organizacji pozarządowych www.dabrowa-gornicza.pl; portal 
organizacji pozarządowych www.ngo.dabrowa-gornicza.pl oraz 
Przegląd Dąbrowski. 
Ilość publikacji ok.120 
Realizacja materiałów dziennikarskich dla i o niepełnosprawnych        
w ramach współpracy z lokalnymi mediami (TV, radio, prasa). 

 
Urząd Miejski 
 
 
 
 
 
 
Biuro Prasowe 

 
Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości 
Dąbrowa Górnicza 
 
 
 
 
Wydziały Urzędu 
Miejskiego, instytucje, 
stowarzyszenia i 
organizacje działające         
na rzecz osób 
niepełnosprawnych 
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5. Prowadzenie przez  
    organizacje pozarządowe  
    szkoleń, prelekcji                              
    i konferencji dla i na temat   
    osób niepełnosprawnych. 

 
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej 
pomagał pozyskiwać środki  na organizację takich działań przez 
organizacje pozarządowe, np. środki Urzędu Miejskiego, Urzędu 
Marszałkowskiego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz zamieszczał informacje dotyczące 
możliwości czynnego udziału w działaniach przez osoby 
niepełnosprawne na portalach branżowych – ngo.pl                               
czy ekonomiaspoleczna.pl 

 
Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości 
Dąbrowa Górnicza 
 
 
 

 
organizacje 
pozarządowe 

 

 
PRIORYTET II. Rozwój rehabilitacji zawodowej osób n iepełnosprawnych. Poprawa poziomu przygotowania zaw odowego i mo żliwo ści zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych oraz tworzenie nowych i doskonale nie dotychczasowych instrumentów zwi ększających mo żliwo ści osób niepełnosprawnych na rynku 
pracy. 
 
 
1. Usługi 

 i instrumenty rynku 
pracy wspieraj ące 
aktywizacj ę 
zawodow ą osób 
niepełnosprawnych 
zarejestrowanych  
w Powiatowym 
Urzędzie Pracy jako 
bezrobotne albo 
poszukuj ące pracy 
niepozostaj ące  
w zatrudnieniu 

 

 
1. Zapewnienie wygodnego dostępu do 

informacji na temat możliwości aktywizacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych. 

 
Liczba źródeł informacji dotyczących aktywizacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych 4: 
1. Przekaz bezpośredni pracowników na terenie 

Powiatowego Urzędu Pracy. 
2. Ulotki dla osób niepełnosprawnych. 
3. Prezentacja multimedialna dla osób 

niepełnosprawnych emitowana w głównej 
poczekalni Powiatowego Urzędu Pracy. 

4. Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy.    
 
 

1. Wizyta studyjna w Zakładzie Aktywizacji 
Zawodowej w Bytomiu, zapoznanie                                  
z zakresem obowiązków  oraz warunkami pracy - 
wizyta studyjna w ANL Plastics – spotkanie na 
stanowisku pracy z byłym uczestnikiem.  

2. Udział w konferencji i targach pracy 
„Niepełnosprawni na śląskim rynku pracy”                       
w Katowicach.  

3. Spotkania z byłymi uczestnikami Warsztatu 
Terapii Zajęciowej zatrudnionymi na chronionym i 
otwartym rynku pracy, promocja pracy, dzielenie 
się doświadczeniami. 

4. Spotkanie informacyjne w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych w Dąbrowie Górniczej – dzień 
otwarty. 

 
Powiatowy Urząd 
Pracy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Otwarte 
Serca” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polska Organizacja 
Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych, 
Młodzieżowe Centrum 
Kariery przy OHP, 
Firma KALICH Agencja 
Zatrudniania 
i Dofinansowania PFRON, 
Fundacja „Aktywizacja”  
z Opola, ZUS Dąbrowa  
Górnicza, firma ANL 
Plastics sp. z o.o. 
Dąbrowa Górnicza 
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5. Udział w Targach Pracy organizowanych przez 
Ochotnicze Hufce Pracy Sosnowiec. 

6. Szkolenie z zakresu problematyki zatrudniania 
osób niepełnosprawnych – firma KALICH. 

7. Udział w Mikołajkowych Targach Pracy dla osób 
niepełnosprawnych w Katowicach. 

 
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Dąbrowa 
Górnicza zapewniał, informacje na temat możliwość 
aktywizacji zawodowej poprzez wykorzystanie 
narzędzi ekonomii społecznej. 
 
 
2 osoby wzięły udział w zajęciach z aktywizacji 
zawodowej, których celem było aktywne poszukiwanie 
pracy, nauka pisania CV, prezentacja na rozmowie 
kwalifikacyjnej. 

 
 
 
 
 
 
 
Powiatowy Urząd 
Pracy 
 
 
 
 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

 
 
 
 
 
 
 
Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości 
Dabrowa Górnicza, 
organizacje pozarządowe 

  
2.  Podejmowanie działań umożliwiających     
     osobom niepełnosprawnym włączenie się   
     w aktywne życie zawodowe poprzez: 
− przygotowywanie przez doradcę 

zawodowego Indywidualnych Planów 
Działania, 

− organizowanie szkoleń zawodowych, 
− organizację staży, 
− pośrednictwo pracy, 
      współpraca z podmiotami ekonomii 

społecznej, np. WTZ. 

 
Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywizacją 
zawodową: 
− liczba osób, dla których opracowano 

Indywidualny Plan Działania: 335, 
− liczba osób skierowanych na szkolenie 

zawodowe: 8, 
− liczba osób skierowanych na staż: 36, 
− liczba osób korzystających z usług pośrednictwa 

pracy: 308, 
− liczba działań na rzecz podmiotów ekonomii 

społecznej: brak zainteresowania. 
 

Organizacja praktyk przez Zakład Pracy Chronionej              
i Zakład Aktywizacji Zawodowej oraz na otwartym 
rynku pracy.  
Stanowisko: pracownik produkcji, pakowacz, operator 
drukarki laserowej. 
Pracownik produkcji (MTM Wytwórnia tworzyw 
sztucznych), pomoc kuchenna w firmie kateringowej, 
pracownik gospodarczy, pracownik obsługi hotelowej 
oraz organizacja zajęć w pracowniach aktywizacji 
zawodowej I i II, celem rozwinięcia kompetencji 
społecznych i zawodowych, niezbędnych do podjęcia 
zatrudnienia. 
 

 
Powiatowy Urząd 
Pracy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Otwarte 
Serca” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podmioty organizujące 
staże, ośrodki 
szkoleniowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„MTM” Wytwórnia 
Artykułów z Tworzyw 
Sztucznych  
Zakład Aktywizacji 
Zawodowej „Opoka” 
w Chechle  
ANL Plastics w Dąbrowie 
Górniczej  
Ośrodek Rehabilitacyjno-
Szkoleniowy – Zakład 
Aktywizacji Zawodowej  
w Lalikach 
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Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości                      
w Dąbrowie Górniczej zapewnia możliwość 
aktywizacji zawodowej poprzez wykorzystanie 
narzędzi ekonomii społecznej i włączenie osób 
niepełnosprawnych w aktywne życie zawodowe 
poprzez szkolenia i doradztwo (indywidualne           
i grupowe), organizację wolontariatu oraz współpracę 
z podmiotami ekonomii społecznej. 
 
Zorganizowano staż w ramach projektu „JA TEŻ 
MOGĘ PRACOWAĆ”. 
 

 
Powiatowy Urząd 
Pracy 
 
 
 
 
 
 
 
Firma OŚWIATA sp. 
z o.o. w Katowicach, 
Straż Miejska  
 
 

 
Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości 
Dąbrowa Górnicza, 
organizacje pozarządowe, 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

  
3. Prowadzenie działań edukacyjnych           

dla osób niepełnosprawnych w zakresie 
funkcjonowania na rynku pracy w ramach 
poradnictwa zawodowego 
(indywidualnego i grupowego). 

 
Liczba udzielonych porad w ramach poradnictwa 
zawodowego indywidualnego i grupowego: 
- 63 porady indywidualne, 
- 1 porada grupowa, 
- 14 indywidualnych informacji zawodowych. 
 
Udział uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej                       
w szkoleniach:  
− „Nie daj się stresowi”, „Moje mocne strony”, 
− „Rozmowa kwalifikacyjna”,  
− „Zawód dla mnie” - zawody dla osób                           

z niepełnosprawnością intelektualną,  
− „Odkryj swoje zalety z doradcą” w ramach 

Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery,  
− podstawy prawa pracy i ubezpieczenia społeczne 

– szkolenie i konsultacje indywidualne                           
z prawnikiem „Mobilny Prawnik”. 

 
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości   w Dąbrowie 
Górniczej prowadził działania edukacyjne dla osób 
niepełnosprawnych w zakresie funkcjonowania na 
rynku pracy w formie poradnictwa indywidualnego                 
i grupowego, coachingu oraz szkoleń, czy 
indywidualnej ścieżki rozwoju. 

 
Powiatowy Urząd 
Pracy 
  

 
 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Otwarte 
Serca” 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mobilne Centrum Informacji 
Zawodowej  
w Dąbrowie Górniczej  
Młodzieżowe Centrum 
Kariery w Katowicach  
Wojewódzki Urząd Pracy   
w Katowicach  
Stowarzyszenie Na Rzecz 
Poradnictwa 
Obywatelskiego „Dogma”     
z Mikołowa 
 
Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości 
Dabrowa Górnicza, 
organizacje pozarządowe,  
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