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z dnia  10 września 2015 r.

Zatwierdzony przez .........................

2015-84440

Uchwała Nr ....................

Rady Miasta Rybnika

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych„Jesteśmy Razem” dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023

Na podstawie:

- art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 

ze zmianami),

- art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 ze zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej,

Rada Miasta Rybnika

uchwala:

§ 1. Przyjąć Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem” 

dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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WST�P 

Niepełnosprawno�� powoduje obni�on� sprawno�� w codziennym funkcjonowaniu, wymaga szczególnego 

podej�cia w edukacji, na rynku pracy i w �yciu codziennym. Choroba i niepełnosprawno�� jest w Polsce 

trzeci� w kolejno�ci przyczyn� pozostawania biernym zawodowo (po emeryturach oraz nauce i uzupełnianiu 

kwalifikacji) – na koniec I kwartału 2012 r. z tego wła�nie powodu pozostawało biernych zawodowo ponad 

dwa miliony osób w wieku produkcyjnym (około 14% wszystkich osób biernych zawodowo). Nie mo�na 

jednak ogranicza� poj�cia integracji społecznej osób niepełnosprawnych do działa� prozatrudnieniowych. 

Dla wielu osób niepełnosprawnych, zwłaszcza osób niesamodzielnych, wej�cie na rynek pracy jest 

niemo�liwe lub skrajnie trudne. Do nich powinny by� adresowane działania w zakresie integracji społecznej, 

gdy� a� 12,2% ogółu mieszka�ców Polski jest osobami niepełnosprawnymi
1
. W przyj�tej przez Rad�

Ministrów Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, okre�lono priorytetowe kierunki interwencji, które 

maj� si� przyczynia� do ograniczenia skali ubóstwa i zagro�enia ubóstwem, w szczególno�ci w�ród dzieci, 

osób starszych i niepełnosprawnych oraz poprawi� powszechno�� dost�pu do usług publicznych               

oraz aktywno�ci zawodowej na otwartym rynku pracy dla osób niepełnosprawnych. Równie� Strategia 

Polityki Społecznej dla Miasta Rybnika na lata 2009–2015 zakłada, �e „podstaw� skutecznego                       

i efektywnego rozwi�zywania problemów społecznych, a wi�c warunkiem realizacji celu generalnego        

ww. Strategii, jakim jest tworzenie zintegrowanego systemu wsparcia sprzyjaj�cego rozwojowi społecznemu 

Rybnika i jego mieszka�ców oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, jest 

wdro�enie strategii, a nast�pnie systematyczna analiza podejmowanych działa� oraz osi�ganych rezultatów 

(...)”
2
.  

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Jeste�my Razem” dla Miasta 

Rybnika na lata 2015-2023, zwany dalej „Programem”, pozwala na realizacj� zapisów Strategii, gdy�
podejmuje wa�ny poznawczo i społecznie problem zwi�zany z integracj� społeczn� osób niepełnosprawnych 

i ich rodzin. Celem planowanych działa� jest nie tylko integracja społeczna, ale równie� podniesienie 

funkcjonowania społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych z terenu Rybnika, w szczególno�ci 

osób wymagaj�cych pełnego wł�czenia w �ycie społeczne. Pomimo rozpoznanych potrzeb i posiadanej 

kadry, realizacja kompleksowych działa� reintegracyjnych nie byłaby jeszcze długo mo�liwa bez wsparcia 

ze strony finansowej Unii Europejskiej.  

�� Opis sytuacji problemowej 

Zgodnie z ustaw� z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych niepełnosprawno�� oznacza trwał� lub okresow� niezdolno�� do wypełniania ról 

społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawno�ci organizmu, w szczególno�ci 

powoduj�c� niezdolno�� do pracy. W uchwale z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób 

Niepełnosprawnych Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, �e osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których 

sprawno�� fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemo�liwia 

�ycie codzienne, nauk�, prac� oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi                            

i zwyczajowymi, maj� prawo do niezale�nego, samodzielnego i aktywnego �ycia oraz nie mog� podlega�
dyskryminacji.

Jednak�e osoby niepełnosprawne stanowi� bardzo zró�nicowan� grup� pod wzgl�dem stopnia i rodzaju 

niepełnosprawno�ci oraz cech wyznaczaj�cych ich ograniczenia i potrzeby w kwestii wyrównywania szans, 

wł�czenia w główny nurt �ycia społecznego, równego w nim uczestnictwa, zapewnienia im pełni praw.

Osoby te napotykaj� w �yciu na wiele barier, których nie s� w stanie samodzielnie pokona�, dlatego 

wymagaj� specjalistycznej – interdyscyplinarnej – pomocy i wsparcia, głównie na poziomie lokalnym, czyli 

w miejscu zamieszkania. Do zada� własnych gminy nale�y zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty,    

do których zaliczono m.in. sprawy pomocy społecznej, która realizowana jest we współpracy                          

z organizacjami społecznymi i pozarz�dowymi, Ko�ciołem Katolickim, innymi ko�ciołami, zwi�zkami 

wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, w celu udzielania pomocy osobom i rodzinom,          

                                                
1 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020, str. 19-43. 
2 Strategia Polityki Społecznej dla Miasta Rybnika na lata 2009-2015, przyj�ta uchwał� Nr 489/XXXV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 stycznia 
2009 r., s. 46.
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by mogły si� usamodzielni� i integrowa� ze �rodowiskiem. 

W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej niepełnosprawno�� umieszczono w�ród zestawu 

powodów uzasadniaj�cych udzielanie �wiadcze� pomocowych, jak i w przepisach dotycz�cych konkretnych 

�wiadcze�: specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (problemy opieki nad osob� niepełnosprawn�), 
specjalistycznych usług opieku�czych (dostosowane do szczególnych, wynikaj�cych z rodzaju schorzenia 

lub niepełnosprawno�ci), pobyt w mieszkaniu chronionym, prawo do umieszczenia w domu pomocy 

społecznej, pomoc maj�ca na celu �yciowe usamodzielnienie i integracj� ze �rodowiskiem osób 

opuszczaj�cych domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzie�y niepełnosprawnej intelektualnie (praca 

socjalna, pomoc w uzyskaniu mieszkania i zatrudnienia)
3
. Pomoc społeczna ma do odegrania wi�ksz� rol�     

w przypadku rehabilitacji społecznej
4
.  

Poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest w Polsce relatywnie niski, a poziom bierno�ci zawodowej 

bardzo wysoki. Niepełnosprawni wskazuj� o�rodek pomocy społecznej jako instytucj�, z której najcz��ciej 

korzystaj�. Jeden z wa�nych elementów systemu rehabilitacji zawodowej – powiatowe zespoły do spraw 

orzekania o niepełnosprawno�ci – słu�� głównie do tego, aby dzi�ki uzyskaniu orzeczenia, naby�
uprawnienia do pomocy społecznej

5
. Wi�kszo�� niepełnosprawnych utrzymuje si� z rent z tytułu 

niezdolno�ci do pracy. 	wiadczenia pomocy społecznej s� �ródłem utrzymania dla nieco ponad 10% osób 

niepełnosprawnych. Dane ze sprawozda� Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wskazuj�, �e w Polsce 

osoby niepełnosprawne to ł�cznie 25% wszystkich �wiadczeniobiorców. Cz��� usług pomocy społecznej   

dla ww. osób udzielana jest poza domem w trybie dziennym (usługi w o�rodkach wsparcia, w tym               

w dziennych domach pomocy i w �rodowiskowych domach samopomocy) lub całodobowym (domy pomocy 

społecznej). Istotn� rol� w systemie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych odgrywaj�
usługi udzielane w warsztatach terapii zaj�ciowej. Stosunkowo rzadko wyst�puje pomoc poprawiaj�ca 

sytuacj� osób niepełnosprawnych pod wzgl�dem umiej�tno�ci społecznych i zawodowych oraz zdobycia 

pracy. Dominuje wsparcie rodziny, wsparcie dost�pu do usług medycznych i rehabilitacyjnych oraz pomoc 

w poprawie sytuacji finansowej i zdrowotnej. Celem pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi jest 

integracja społeczna, w zwi�zku z tym usługi poprawiaj�ce szanse na funkcjonowanie społeczne i zawodowe 

powinny by� cz��ciej stosowane
6
.  

Zło�ono�� i wielowymiarowo�� oraz du�e zró�nicowanie wewn�trzne tej grupy sprawiaj�, �e obszar 

problemów i usług, z jakim mamy tu do czynienia, jest bardzo rozległy. Wsparcie osób niepełnosprawnych 

powinno uwzgl�dnia� specyficzne dla nich układy czynników marginalizuj�cych. Działania, aby były 

skuteczne, musz� by� dostosowane do potrzeb danej osoby, bowiem osoby niepełnosprawne nie s�
jednorodn� grup�. Badania wskazuj�, �e czynnikami zwi�kszaj�cymi szanse utrzymania si� w głównym 

nurcie �ycia społecznego s� wykształcenie i rodzaj niepełnosprawno�ci. Najcz��ciej wykluczeniu podlegaj�
niepełnosprawni intelektualnie i psychicznie, a najrzadziej osoby z chorobami narz�dów wewn�trznych.     

Im wy�sze wykształcenie, tym wi�ksze szanse �yciowe niepełnosprawnych. Płe� nie jest czynnikiem 

ró�nicuj�cym. 

Na zagadnienia niepełnosprawno�ci mo�na patrze� przez pryzmat rodzaju dysfunkcji czy ograniczenia 

sprawno�ci organizmu (np. umysłowa, ruchowa, intelektualna), fazy �ycia osoby oraz rodzaju jej potrzeb. 

Daje to mo�liwo�� dostosowania działa� do potrzeb osoby niepełnosprawnej, znajduj�cej si� w szczególnej 

sytuacji i potrzebuj�cej specjalnego wsparcia. Praca socjalna powinna by� prowadzona: z osobami 

niepełnosprawnymi i ich rodzinami w celu rozwini�cia lub wzmocnienia ich aktywno�ci i samodzielno�ci 

�yciowej, a tak�e ze społeczno�ci� lokaln� w celu zapewnienia współpracy  i koordynacji działa� instytucji    

i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb niepełnosprawnych członków społeczno�ci. Działania, które 

miałyby te cele realizowa�, nie powinny narusza� ich prawa do samostanowienia. 

Dane statystyczne wskazuj�, �e jednym z głównych czynników zgłoszenia si� po pomoc do O�rodka 

Pomocy Społecznej w Rybniku jest niepełnosprawno�� (zaraz po ubóstwie i bezrobociu). Z powodu 

                                                
3 Krajowy raport badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji,                        

red. dr. hab. Ryszarda Szarfenberg, s.122. 
4 Tam�e, s. 99.  
5 Szatur-Jaworska, Wybrane problemy funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawno�ci, w: Niepełnosprawni a praca                 

pod red. L. Fr�ckiewicz, W. Koczur, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2004, s. 122. 
6 Krajowy (…), tam�e, s. 99 – 132. 
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niepełnosprawno�ci w roku 2014 w Mie�cie Rybniku korzystały z pomocy 1034 osoby (w tym 580 kobiet). 

Ze wzgl�du na fakt, i� Rybnik jest miastem na prawach powiatu, w strukturze ww. O�rodka realizowane s�
równie� zadania powiatu z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, współfinansowane ze �rodków 

Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dane znajduj�ce si� w bazie 

prowadzonej przez O�rodek wskazuj�, �e na dzie� 31 grudnia 2014 r. wpisanych było 7198 osób 

niepełnosprawnych, w tym 3881 kobiet (stanowi� 53,98% osób niepełnosprawnych). Najwi�cej osób 

niepełnosprawnych jest ze znacznym stopniem niepełnosprawno�ci lub jego odpowiednikiem (2391 osób,   

w tym 1332 kobiety). Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia tabela nr 1. 

Tabela nr 1  
Liczba osób niepełnosprawnych w bazie O�rodka Pomocy Społecznej w Rybniku, z podziałem na płe�
i stopnie niepełnosprawno�ci 

Stopie� niepełnosprawno�ci Kobiety M��czy�ni Ogółem 

stopie� lekki lub odpowiedni 1122 922 2044 

stopie� umiarkowany lub odpowiedni 1332 1059 2391 

stopie� znaczny lub odpowiedni 983 710 1693 

orzeczenie o niepełnosprawno�ci 

(dot. osób do 16 r.�.) 
371 534 905 

brak danych o stopniu 

niepełnosprawno�ci 
73 92 165 

Razem 3881 3317 7198 

	ródło: Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnych O�rodka Pomocy Społecznej w Rybniku  

Jedn� z form rozwi�zywania problemów osób niepełnosprawnych jest rehabilitacja, która w ustawie              

o rehabilitacji zawodowej (…) jest definiowana jako zespół działa�, w szczególno�ci organizacyjnych, 

leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzaj�cych 

do osi�gni�cia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, mo�liwie najwy�szego poziomu ich 

funkcjonowania, jako�ci �ycia i integracji społecznej. Jak wynika z danych Działu Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym O�rodka Pomocy Społecznej w Rybniku osoby niepełnosprawne najcz��ciej ubiegaj� si�
o pomoc w formie dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i �rodki pomocnicze      

(1275 wniosków, w tym zrealizowanych 1058), co przedstawia tabela nr 2. 

Tabela nr 2  
Liczba wniosków zło�onych do O�rodka Pomocy Społecznej w Rybniku, z podziałem na poszczególne 
rodzaje zada�  

Rodzaj zadania Wnioski zło�one Wnioski zrealizowane 

Turnusy rehabilitacyjne 537 103 

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne  

i �rodki pomocnicze 
1275 1058 

Likwidacja barier w komunikowaniu si� 26 4 

Likwidacja barier technicznych 42 29 

Likwidacja barier architektonicznych 38 16 

Sprz�t rehabilitacyjny 12 6 

Sport, kultura, turystyka i rekreacja 3 3 

Usługi tłumacza j�zyka migowego Brak wniosków Brak wniosków 

Zlecanie zada� fundacjom i organizacjom 

pozarz�dowym 
Brak wniosków Brak wniosków 

	ródło: Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnych O�rodka Pomocy Społecznej w Rybniku  
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Powy�sze dane wyra�nie ukazuj� skal� potrzeb, jakie s� do zaspokojenia, a jest to tylko obraz 

zidentyfikowanych potrzeb osób niepełnosprawnych, które odczuwaj� i zgłaszaj� potrzeby w tym zakresie.  

Z uwagi na zbyt małe �rodki finansowe nie ma mo�liwo�ci zaspokojenia wszystkich potrzeb. Dział Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnych O�rodka Pomocy Społecznej w Rybniku w celu zwi�kszenia zakresu wsparcia 

realizuje tak�e działania w ramach programu „Aktywny Samorz�d”, finansowanego ze �rodków PFRON. 

Najwi�cej zło�onych wniosków dotyczyło pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wy�szym       

(35 wniosków na 33 zrealizowanych), pomocy  w zakupie sprz�tu elektronicznego lub jego elementów       

oraz oprogramowania (11 wniosków na 3 zrealizowane), pomocy w utrzymaniu aktywno�ci zawodowej 

poprzez zapewnienie opieki dla osoby zale�nej (8 wniosków na 8 zrealizowanych). Tabela nr 3 przedstawia 

liczb� wniosków zło�onych w ramach ww. programu.  

Tabela nr 3  
Liczba wniosków zło�onych i zrealizowanych w ramach programu „Aktywny Samorz�d”

Nazwa zadania 
Liczba zło�onych 

wniosków 
Liczba zawartych 

umów 

Pomoc w zakupie i monta�u oprzyrz�dowania do posiadanego 

samochodu 
1 1 

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B 1 1 

Pomoc w zakupie sprz�tu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania 
11 3 

Dofinansowanie szkole� w zakresie obsługi nabytego w 

ramach programu sprz�tu elektronicznego i oprogramowania 
7 2 

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o nap�dzie 

elektrycznym 
6 5 

Pomoc w utrzymaniu sprawno�ci technicznej posiadanego 

wózka inwalidzkiego o nap�dzie elektrycznym 
2 2 

Pomoc w zakupie protezy ko�czyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwi�zania techniczne, tj. protezy  

na III poziomie jako�ci 

3 3 

Pomoc w utrzymaniu sprawno�ci technicznej posiadanej 

protezy ko�czyny (co najmniej na III poziomie jako�ci) 
0 0 

Pomoc w utrzymaniu aktywno�ci zawodowej poprzez 

zapewnienie opieki dla osoby zale�nej 
8 8 

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wy�szym 35 33 

Razem 74 58 

	ródło: Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnych O�rodka Pomocy Społecznej w Rybniku  

Podstawowe zasady rehabilitacji osób niepełnosprawnych opieraj� si� na zasadzie kompleksowo�ci, czyli 

d��eniu do zaspokojenia wszystkich potrzeb osoby niepełnosprawnej, aby w miar� mo�liwo�ci maksymalnie 

j� usprawni� i przygotowa� do �ycia i pracy, st�d rehabilitacja to jeden kompleksowy i skoordynowany 

proces. Działania te wi��� si� z poj�ciem wyrównywania szans, które pojawiło si� w 	wiatowym Programie 

Działa� na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, przyj�tym na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1982 r., które definiuje si� je jako proces udost�pniania osobom 

niepełnosprawnym wszystkich ogólnych systemów wyst�puj�cych w społecze�stwie, takich jak fizyczne       

i kulturalne �rodowisko, mieszkania i �rodki transportu, �wiadczenia społeczne i lecznicze, placówki 

o�wiatowe i zakłady pracy, �ycie kulturalne i społeczne, wł�czaj�c w to sport i rekreacj�.   

Dane Powiatowego Urz�du Pracy w Rybniku wskazuj�, �e na koniec 2014 r. zarejestrowanych było          

4297 osób (w tym 2608 kobiet), bezrobotnych było 4237 osób oraz 60 osób poszukuj�cych pracy. Osoby 

niepełnosprawne zarejestrowane stanowiły 287 osób, z czego najwi�ksz� liczb� stanowiły osoby                    

z wykształceniem zasadniczym zawodowym (38,33%), a nast�pnie z gimnazjalnym i ni�szym (34,49%), 
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policealnym i �rednim zawodowym (16,03%). Grupa zarejestrowanych jest tak�e zró�nicowana ze wzgl�du 

na stopie� niepełnosprawno�ci. Stopie� lekki ma 69,66% osób, umiarkowany 27,72%, a jedynie 2,62%       

ma znaczny stopie�. Sytuacja utraty lub braku pracy oraz niemo�no�� jej ponownego znalezienia poci�ga     

za sob� wiele negatywnych konsekwencji, zarówno w wymiarze jednostkowym jak i społecznym.      

Przyczynia si� do obni�enia dochodów, deprywacji potrzeb, braku celu, niskiej samooceny,                          

co w konsekwencji prowadzi do marginalizacji i wykluczenia społecznego – wykluczenia z ró�nych sfer 

�ycia, od edukacji, pracy, a potem cz�sto do dziedziczenia biedy przez wpadni�cie w „zakl�ty kr�g 

ubóstwa”, z którego nie ma wyj�cia bez pomocy i wsparcia innych osób lub instytucji. 

�� Cele Programu 
�

Podniesienie funkcjonowania społecznego i zawodowego, integracja społeczna osób niepełnosprawnych  

z terenu Miasta Rybnika, w szczególno�ci osób wymagaj�cych pełnego wł�czenia w �ycie społeczne  

w latach 2015-2023 

Cel szczegółowy Wska�nik pomiar celu* Warto�� wska�nika* 	ródło weryfikacji/pozyskania 
danych do pomiaru wska�nika 

oraz cz�stotliwo�� pomiaru* 
Kobiety M��czy�ni Ogółem 

Zdobycie umiej�tno�ci 

umo�liwiaj�cych wej�cie na rynek 

pracy, nauka ł�czenia �ycia 
zawodowego z �yciem rodzinnym, 

poprawa stanu zdrowia  

oraz podwy�szenie statusu 
zawodowego poprzez zwi�kszenie 

kwalifikacji zawodowych 

Liczba osób, które podwy�szyły 

kwalifikacje poprzez kursy, 
szkolenia ułatwiaj�ce podj�cie 

zatrudnienia 

12 8 20 

Liczba certyfikatów, ankieta 

(pocz�tek i koniec realizacji 

wsparcia) 

Liczba osób, która zwi�kszyła 

wiedz� z zakresu poruszania si�
po rynku pracy - doradca 

zawodowy 

12 8 20 
Lista obecno�ci z zaj��, ankieta  

(pocz�tek i koniec realizacji 

wsparcia) 

Wzmocnienie potencjału 

osobowo�ciowego poprzez 

zwi�kszenie motywacji do działania 
i wiary we własne siły, wytworzenie 

umiej�tno�ci interpersonalnych  

oraz poprawa funkcjonowania  
w społecze�stwie 

Liczba osób, które podniosły 
kompetencje społeczne po udziale 

w grupie wsparcia 

12 8 20 

Liczba certyfikatów  
z uczestnictwa, opinia pracownika 

socjalnego 

(pocz�tek i koniec realizacji 

wsparcia) 

Liczba osób, która wzmocniła 

umiej�tno�ci psychospołeczne  

po udziale w warsztatach 
motywacyjnych 

12 8 20 

Liczba certyfikatów uko�czenia 

treningu, ankieta  

(pocz�tek i koniec realizacji 
wsparcia) 

* Wska�nik pomiaru celu, warto�� wska�nika oraz �ródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wska�nika oraz cz�stotliwo�� pomiaru dotyczy 

pierwszego okresu finansowania Programu, czyli lat 2015–2017.  

Efekt dodatkowy: 
− uczestnictwo w Programie pozwoli na przeprowadzenie dogł�bnej diagnozy sytuacji rodzin z osobami 

niepełnosprawnymi pod k�tem sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, mieszkaniowej, potrzeb w zakresie  

zaopatrzenia w przedmioty i sprz�t rehabilitacyjny oraz mo�liwo�ci wnioskowania w innych projektach 

współfinansowanych z PFRON, 

− ograniczanie zjawiska instytucjonalizacji �ycia osób niepełnoprawnych poprzez konieczno��
rozszerzania oferty pomocowej dla tych rodzin, by mogły nadal �wiadczy� efektywn� pomoc 

zaspakajaj�c – a nie ograniczaj�c – własne aspiracje i plany �yciowe, w tym równie� plany zawodowe, 

− mo�liwo�� rozwini�cia public relations instytucji O�rodka Pomocy Społecznej w Rybniku, 

wypracowanie lepszych technik porozumiewania si� z otoczeniem lokalnym oraz poprawy wizerunku 

ww. jednostki w szerokim kr�gu odbiorców usług. Przychylne nastawienie otoczenia instytucji pozwoli 

na zdobycie poparcia dla podejmowanych przez ni� działa�, co spowoduje te� inne postrzeganie 

pracownika socjalnego jako kompetentnego i skutecznego „pomagacza”. 
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�� Wska�niki  

Wska�niki realizacji Programu dotycz� pierwszego okresu jego finansowania, czyli lat 2015–2017,                

i s� nast�puj�ce: 

a) liczba osób zagro�onych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym obj�tych wsparciem                     
w Programie – 15 kobiet i 10 m��czyzn, ł
cznie 25 osób. 

Weryfikacja statusu osób zagro�onych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym obj�tych wsparciem           

w Programie b�dzie nast�powała poprzez zbadanie w momencie rozpocz�cia udziału w projekcie czy osoba 

lub rodzina: 

• korzysta ze �wiadcze� pomocy społecznej zgodnie z ustaw� o pomocy społecznej                           

lub kwalifikuje si� do obj�cia wsparciem przez pomoc społeczn�, tj. spełnia co najmniej jeden           

z warunków okre�lonych w art. 7 ww. ustawy (sposób pomiaru: za�wiadczenie z o�rodka pomocy 

społecznej lub o�wiadczenie uczestnika),  

• posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawno�ci (sposób pomiaru: odpowiednie orzeczenie         

lub innym dokument po�wiadczaj�cy stan zdrowia), 

• i/lub korzysta z Programu Operacyjnego Pomoc 
ywno�ciowa 2014-2020 (sposób pomiaru: 

o�wiadczenie uczestnika). 

b) liczba osób zagro�onych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje  
po opuszczeniu Programu – 10 kobiet, 7 m��czyzn, ł
cznie 17 osób. 

Wska�nik pomiaru celu mierzony dwukrotnie – na rozpocz�cie udziału z projekcie w celu okre�lenia stanu 

wyj�ciowego i na zako�czenie udziału w projekcie w celu dokonania oceny wzrostu kwalifikacji. �ródłem 

weryfikacji i pozyskania danych do pomiaru wska�nika jest wywiad skategoryzowany pracownika 

socjalnego na wej�cie i zako�czenie udziału w projekcie oraz ankieta przed i po zako�czeniu udziału            

w projekcie pozwalaj�ca zbada� post�p społeczno-zatrudnieniowy.  

O osi�gni�ciu celu b�dzie �wiadczy� m.in.:  

• wzmocnienie motywacji do podj�cia pracy,  

• rozpocz�cie nauki,  

• zwi�kszenie umiej�tno�ci prozawodowych,  

• zwi�kszenie pewno�ci siebie i własnych umiej�tno�ci,  

• poprawa umiej�tno�ci rozwi�zywania pojawiaj�cych si� problemów, 

• podj�cie wolontariatu,  

• poprawa stanu zdrowia, 

• ograniczenie nałogów, 

• do�wiadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych.  

c) liczba osób zagro�onych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukuj
cych pracy         
po opuszczeniu Programu - 5 kobiet, 4 m��czyzn, ł
cznie 9 osób. 

Wska�nik pomiaru celu mierzony dwukrotnie na rozpocz�cie udziału z projekcie w celu okre�lenia 

umiej�tno�ci i wiedzy dotycz�cej poszukiwania pracy i na zako�czenie udziału w projekcie w celu 

dokonania oceny wzrostu działa� zmierzaj�cych do podj�cia pracy. �ródłem weryfikacji i pozyskania 

danych do pomiaru wska�nika b�dzie wywiad skategoryzowany pracownika socjalnego na wej�cie                

i zako�czenie udziału w projekcie oraz ankieta przed i po zako�czeniu udziału w projekcie pozwalaj�ca 

zbada� post�p w poszukiwaniu pracy. 

d) liczba osób zagro�onych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracuj
cych po opuszczeniu 
Programu (ł
cznie z pracuj
cymi na własny rachunek) – 1 kobieta, 1 m��czyzna, ł
cznie           
2 osoby. 

Wska�nik pomiaru celu nast�puje zgodnie z metodologi� okre�lon� dla efektywno�ci zatrudnieniowej 

wskazan� w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsi�wzi�� z udziałem 

�rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014–2020. O uzyskaniu 

rezultatu �wiadczy� b�dzie podj�cie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku cywilno-prawnego          

lub podj�cie działalno�ci gospodarczej. Wska�nik pomiaru celu mierzony b�dzie narastaj�co – od pocz�tku 

realizacji projektu w nast�puj�cy sposób:  
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• na rozpocz�ciu udziału w projekcie w celu okre�lenia, czy dana osoba w momencie rozpocz�cia 

udziału we wsparciu była bezrobotna lub bierna zawodowo,  

• w momencie podj�cia pracy, na zako�czenie przez uczestnika udziału w projekcie, ale nie pó�niej 

ni� po upływie trzech miesi�cy od zako�czenia udziału w projekcie, w przypadku niepodj�cia pracy 

przez uczestnika projektu – nie wcze�niej ni� po upływie trzech miesi�cy, nast�puj�cych po dniu 

zako�czenia udziału w projekcie.  

�ródłem weryfikacji i pozyskania danych do pomiaru wska�nika jest o�wiadczenie i dokumentacja 

uczestnika potwierdzaj�ca status osoby na rynku pracy.  

�� Grupy docelowe 

Program w latach 2015–2017 jest skierowany ł�cznie do 25 osób niepełnosprawnych, posiadaj�cych 

umiarkowany b�d� znaczny stopie� niepełnosprawno�ci oraz z niepełnosprawno�ciami sprz��onymi           

(15 kobiet i 10 m��czyzn), ich rodzin oraz otoczenia zagro�onych wykluczeniem społecznym, 

wykluczonych i dyskryminowanych na rynku pracy, korzystaj�cych z pomocy O�rodka Pomocy Społecznej 

w Rybniku. Uczestnicy Programu b�d� wywodzi� si� z grupy osób biernych zawodowo, poszukuj�cych 

pracy, niepracuj�cych i zatrudnionych zagro�onych utrat� pracy.  

Przewiduje si� zastosowanie w ramach Programu instrumentów aktywnej integracji z grupy instrumentów 

aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej. Zastosowane instrumenty zale�ne b�d�          
od indywidualnej sytuacji osoby obj�tej Programem i stworzonej �cie�ki reintegracji. Wybór odpowiednich 

instrumentów b�dzie efektem współpracy pracownika socjalnego z uczestnikiem, jednak�e zale�e� b�dzie 

tak�e od konsultacji z doradc� zawodowym.  

Nabór uczestników do projektu przeprowadza ww. O�rodek poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronach 

internetowych, plakaty, instytucje pomocowe i poprzez pracowników socjalnych. Okre�lony b�dzie termin 

naboru, który mo�e zosta� przedłu�ony z uwagi na tak� konieczno��.  

Etap 1 
Kryteria naboru formalne: zgłoszenie ch�ci udziału w projekcie w wyznaczonym terminie rekrutacji, 

wypełnienie ankiety rekrutacyjnej.  

Etap 2  
Kryteria merytoryczne: powołana komisja ds. rekrutacji wyodr�bni grup� uczestników spełniaj�c� kryteria 

(waga punktowa):  

• kobieta (uwzgl�dnienie zasady równych szans),  

• korzystanie ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc 
ywno�ciowa, 

• posiadanie statusu osoby nieaktywnej zawodowo lub pracuj�cego zagro�onego utrat� pracy, 

• posiadanie stopnia niepełnosprawno�ci umiarkowanego lub znacznego. 

Etap 3  
Rozmowa kwalifikuj�ca kandydata na uczestnika projektu (waga punktowa):  

• motywacja kandydata/ki do udziału w Programie,  

• sytuacja dotycz�ca obszaru jego wykluczenia,  

• posiadanie własnych zasobów/ich brak do przezwyci��enia utrwalonej niekorzystnej sytuacji 

społeczno-zawodowej, 

• wyst�powanie wielowymiarowego wykluczenia społecznego. 

Na podstawie indywidualnych rozmów, w oparciu o diagnoz� sytuacji, komisja ds. rekrutacji dokona 

ostatecznej weryfikacji uczestnika. Ko�cowym etapem b�dzie podpisanie kontraktu socjalnego – umowy, 

zawieraj�cej zasady współdziałania w rozwi�zywaniu problemów osób znajduj�cych si� w trudnej sytuacji 

�yciowej oraz okre�lenie planu reintegracji. Stworzona zostanie tak�e lista rezerwowa uczestników. W razie 

potrzeby przeprowadzony zostanie dodatkowy nabór. 
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�� Sposób i metody realizacji Programu

Wszystkie działania, podejmowane w ramach Programu, s� zgodne z: 

• ustaw� z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  

• ustaw� z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

• Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020, w którym 

zgodnie z Priorytetem III: Aktywna Integracja w społeczno�ci lokalnej, prowadzenie projektów 

aktywno�ci lokalnej jest jednym z priorytetów skutecznego rozwoju społeczno�ci lokalnej, 

• Narodow� Strategi� Integracji Społecznej dla Polski, której celem jest: wspieranie integracji 

społecznej, aby unikn�� pojawienia si� trwale zmarginalizowanej klasy ludzi niezdolnych                

do funkcjonowania w społecze�stwie. Cel ten ma by� osi�gni�ty przez: zach�canie wszystkich 

obywateli do społecznej odpowiedzialno�ci i aktywnego zaanga�owania w walce przeciw 

społecznemu wykluczeniu, promowanie i motywowanie do działania przez same osoby zagro�one 

wykluczeniem lub wykluczone, promowanie i motywowanie do pracy społecznej na rzecz integracji 

swego �rodowiska, pomoc osobom zagro�onym ubóstwem i wykluczeniem społecznym                  

oraz samopomoc,

• Strategi� Polityki Społecznej Województwa �l�skiego na lata 2006-2020, w której w celu 

strategicznym: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wskazano cel szczegółowy: 

prowadzenie i wspieranie działa� na rzecz wł�czenia osób, rodzin i grup do �ycia społecznego,  

• Strategi� Polityki Społecznej dla Miasta Rybnika na lata 2009-2015, przyj�ta uchwał�                    
Nr 489/XXXV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 stycznia 2009 r.,  

• wytycznymi w zakresie realizacji przedsi�wzi�� w obszarze wł�czenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem �rodków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020, 

• Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 	l�skiego na lata 2014–2020, 

• Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014–2020. 

W ramach Programu stosowane i finansowane b�d� instrumenty o charakterze aktywizacyjnym, maj�ce 

doprowadzi� do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społecze�stwem, 

poprzez przywrócenie im zdolno�ci lub mo�liwo�ci zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego         

oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dost�pu do praw i usług 

społecznych, a przez to wspieraj�cych ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Zestaw 

instrumentów aktywnej integracji dostosowany b�dzie do potrzeb konkretnych uczestników Programu        

na postawie stworzonej �cie�ki reintegracji.  

W ramach Programu realizowa� si� b�dzie usługi aktywnej integracji, których celem jest:  

a) odbudowa i podtrzymanie umiej�tno�ci uczestniczenia w �yciu społeczno�ci lokalnej i pełnienia ról 

społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub  

b) odbudowa i podtrzymanie zdolno�ci do samodzielnego �wiadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja 

zawodowa) lub  

c) zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.  

Do ww. usług aktywnej integracji nale�� usługi o charakterze:  

a) społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, 

zaradno�ci, samodzielno�ci i aktywno�ci społecznej,  

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podj�ciu decyzji dotycz�cej wyboru lub zmiany zawodu, 

wyposa�enie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiej�tno�ci po��dane na rynku pracy, 

pomoc w utrzymaniu zatrudnienia;  

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia              

lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,  

d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych, utrudniaj�cych 

funkcjonowanie w społecze�stwie lub powoduj�cych oddalenie od rynku pracy. 
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W momencie realizacji zada� aktywnej integracji finansowane mog� by� równie�:
a) koszty opieki nad dzieckiem lub osob� zale�n� (na czas realizacji zaj��), poniesione przez osob� b�d�c�

uczestnikiem zaj�� lub koszty zorganizowania zaj�� z dzie�mi lub osobami zale�nymi osób b�d�cych 

uczestnikami zaj��, 
b) koszty pobytu dziecka uczestnika projektu w �wietlicach i klubach, 

c) koszty ubezpieczenia zdrowotnego uczestnika projektu, 

d) koszty dojazdów uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, które korzystaj� z instrumentów 

aktywnej integracji, a w przypadku niepełnosprawnych uczestników ze znacznym i umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawno�ci równie� ich opiekunów, zwi�zane z uczestnictwem w kursach, 

poradnictwie, szkoleniach, konsultacjach i innych zaj�ciach w ramach projektu, zwi�zanych z realizacj�
projektu, 

e) koszty wy�ywienia dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, które korzystaj� z instrumentów 

aktywnej integracji, a w przypadku niepełnosprawnych uczestników ze znacznym i umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawno�ci tak�e ich opiekunów, podczas zaj�� wynikaj�cych z zaplanowanej �cie�ki 

reintegracji, 

f) kierowanie i sfinansowanie bada� profilaktycznych lub specjalistycznych, w zwi�zku z mo�liwo�ci�
podj�cia zatrudnienia, 

g) koszty ubezpieczenia nast�pstw nieszcz��liwych wypadków uczestników projektu. 

Pomoc �wiadczona osobom niepełnosprawnym powinna skupia� si� na kwestii generalnej, któr� staje si�
zmiana szeroko rozumianej jako�ci opieki i pomocy realizowanej na ich rzecz, a szczególnie 

upodmiotowienie i integracja sprawnych i niepełnosprawnych w procesie pomagania. Takie podej�cie 

prowadzi do integracji w innych dziedzinach �ycia społecznego. Chc�c osi�gn�� zamierzony cel pracownik 

socjalny nie mo�e zaw��a� metodycznie swojej pracy do prowadzenia indywidualnego przypadku czy pracy 

z grup�, ale musi tak�e umie� organizowa� społeczno�� lokaln�, by osi�gn�� ide� integracji społecznej, 

polegaj�cej na wł�czeniu osób niepełnosprawnych do społecze�stwa. Dlatego wa�n� rol� pracownika 

socjalnego jest organizowanie społeczno�ci lokalnej poprzez koordynowanie i mobilizowanie wszystkich 

lokalnych sił społecznych w procesie wprowadzania planowych zmian na poziomie �rodowiska lokalnego. 

�� Zadania realizowane w ramach Programu 

6.1. Zadanie I. Aktywna Integracja 

6.1.1. Stworzenie Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych –
przyj�cie Programu uchwał
 Rady Miasta Rybnika. 

6.1.2. Realizacja Programu: 

a) zaplanowanie indywidualnej �cie�ki reintegracji – indywidualnego wsparcia dla ka�dego 

uczestnika: trener, psycholog, asystent osoby niepełnosprawnej, instrumenty zawodowo- 

edukacyjne, wsparcie grupowe, 

b) kompleksowe wsparcie pracownika socjalnego – prowadzenie indywidualnej pracy               

z uczestnikiem, diagnoza oraz ewaluacja zachodz�cych zmian, 

c) działania reintegracji społecznej (budowanie poczucia własnej warto�ci, motywacji                    

do zmian, wytworzenie asertywno�ci, umiej�tno�ci walki ze stresem, zmiany postawy  

na aktywn� pozwalaj�c� na wej�cie na rynek pracy) poprzez: 

− organizacj� i przeprowadzenie warsztatu aktywizuj�cego i motywuj�cego, 

− organizacj� i prowadzenie grup wsparcia przez pracowników socjalnych, 

− organizacja grup edukacyjnych, prowadzonych przez specjalistów zgodnie                     

z zapotrzebowaniem uczestników (np. psycholog, doradca, rehabilitant) w trakcie 

trwania grup wsparcia, 

d) działania zmieniaj�ce styl �ycia i popraw� stanu zdrowia: 

− organizacja warsztatu rehabilitacyjno-uspołeczniaj�cego poza miejscem 

zamieszkania, 

− organizacja wyjazdu do placówek udzielaj�cych wsparcia osobom 

niepełnosprawnych, 
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− organizacja nordic walkingu, 

e) działania poprawiaj�ce funkcjonowanie społeczne i zwi�kszaj�ce motywacj�                    
dla uczestników i najbli�szego otoczenia: 

− organizacja wycieczki, 

− wyj�cie do kina, 

− organizacja spotkania integracyjnego (grilla), 

− organizacja spotka� okoliczno�ciowych. 

6.1.3. Ocena realizacji działa� w ramach Programu – w zakresie grupowym i indywidualnym,  
w trakcie trwania Programu oraz na zako�czenie. 

W ramach działa� b�dzie realizowana zasada równo�ci szans (zaj�cia dostosowane do potrzeb osób 

opiekuj�cych si� osobami zale�nymi, godziny zaj�� odpowiadaj�ce tym osobom, zapewnienie opieki          

nad osob� zale�n� podczas zaj��, poruszany b�dzie problem równo�ci szans kobiet na rynku pracy           

oraz u�wiadamiana mo�liwo�� ł�czenia �ycia zawodowego z rodzinnym i społecznym, zwalczanie 

indywidualnych problemów z godzeniem �ycia zawodowego z rodzinnym, zwi�kszenie �wiadomo�ci           

na temat równo�ci szans kobiet i m��czyzn). 

6.2. Zadanie II. Zasiłki  

W ramach Programu mo�liwe jest przyznanie �wiadcze� w formie zasiłków celowych, okresowych           

oraz �wiadcze� z tytułu kontynuacji nauki, zgodnie z ustaw� o pomocy społecznej. 

6.3. Zadanie III. Instrumenty reintegracji zawodowej 

W ramach zadania znajduj� si� koszty zwi�zane z realizacj� �cie�ki reintegracji – uczestnik Programu 

zgodnie z ww. �cie�k� b�dzie miał mo�liwo�� skorzystania z instrumentów reintegracji zawodowej. 

6.3.1. Organizacja sta�y zawodowych 

− skierowanie uczestnika na sta� zawodowy.  

6.3.2. Organizacja szkole� zawodowych 

− skierowanie uczestnika na szkolenie zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy, 

umiej�tno�ciami i mo�liwo�ciami uczestnika (po diagnozie). 

6.3.3. Trener pracy 

− zaj�cia indywidualne i grupowe dla uczestników Programu z zakresu doradztwa 

zawodowego, dokumentów aplikacyjnych, poruszania si� na rynku pracy. 

6.3.4. Monitorowanie działa� zmierzaj
cych do podj�cia pracy 

− zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem uczestników. 

6.4. Zadanie IV. Zarz
dzanie, organizacja oraz promocja Programu 

Zadanie to ma na celu sprawn� realizacj� Programu poprzez monitoring i ewaluacj�, co pozwoli                    

na prawidłowe rozliczenie �rodków finansowych. W ramach tego zadania realizowane b�d� takie działania: 

a) obsługa administracyjno-ksi�gowa; 

b) promocja Programu; 

c) monitoring i ewaluacja Programu. 
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	� Bud�et Programu 

Bud�et Programu zabezpieczony jest w ramach projektu „Alternatywa”, współfinansowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 	l�skiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz 

Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Wł�czenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja                 

dla poddziałania 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagro�onych wykluczeniem społecznym.

Koszt Programu w latach 2015-2017 okre�lony jest we wniosku o dofinansowanie projektu i wynosi 

176.954,40 zł. Zakłada si� tak�e wsparcie ze strony sponsorów. Kwota przeznaczona na Program mo�e ulec 

zmianie ze wzgl�du na mo�liwe przesuni�cia w ramach projektu „Alternatywa”, zgodnie z Wytycznymi        

w zakresie kwalifikowalno�ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójno�ci na lata 2014-2020.  

Zadanie IV, tj. Zarz�dzanie, organizacja oraz promocja Programu nie s� wyszczególnione w ramach      

ww. bud�etu, gdy� uj�te s� w cało�ci wniosku aplikacyjnego „Alternatywa” w ramach kosztów po�rednich. 

Lp. Zadanie 
Jednostka 

miary 
Ilo��

Cena 
jednostkowa

Ł
cznie 

Zadanie I. Aktywna Integracja 

1. 
Koszty spotka� okoliczno�ciowych - wielkanocnych, wigilijnych - zakup 

�ywno�ci 
osoba 25 40,00 zł 1.000,00 zł

2. 
Organizacja spotkania integracyjnego - grill (zakup kiełbasy i dodatków, 

wynaj�cie miejsca grillowego) dla uczestników i otoczenia
osoba 40 25,00 zł 1.000,00 zł

3. Organizacja warsztatu rehabilitacyjno-uspołeczniaj�cego (14 dniowego) osoba 25 1.400,00 zł 35.000,00 zł

4. 
Organizacja wycieczki edukacyjno-integracyjnej dla uczestników  

i otoczenia 
osoba 40 100,00 zł 4.000,00 zł

5. 
Zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej - zgodnie z potrzebami grupy 

niepełnosprawnych - umowa cywilno-prawna 
godzina 200 30,00 zł 6.000,00 zł

6. Koszt wyj�cia do kina osoba 25 15,00 zł 375,00 zł

7. Zatrudnienie pracownika socjalnego - umowa o prac� - 1 etat miesi�c 28 3 800,00 zł 106.400,00 zł

8. Zakup �ywno�ci na grupy wsparcia (około 48 spotka� x 25 osób) dzie� 48 25,00 zł 1.200,00 zł

9. 
Zatrudnienie na umow� cywilno-prawn� specjalistów (piel�gniarki, 

dietetyka, rehabilitanta, itp.) - zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników 
godzina 16 70,00 zł 1.120,00 zł

10. 

Materiały na zaj�cia grup wsparcia (biurowe, plastyczne, artystyczne) - 

zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników – 
5 spotka� grup wsparcia x 25 osób 

dzie� 5 200,00 zł 1.000,00 zł

11. 
Organizacja wyjazdu do placówek udzielaj�cych wsparcia osobom 

niepełnosprawnym (autobus, wy�ywienie, wej�ciówki) 
osoba 25 50,00 zł 1.250,00 zł

12. Nordic walking - wynaj�cie trenera - umowa zlecenie godzina 6 50,00 zł 300,00 zł

13. Koszt dojazdów na organizowane zaj�cia osoba 25 50,00 zł 1.250,00 zł

Zadanie II. Zasiłki 

14. Zgodnie z potrzebami uczestników osoba 57 100,00 zł 5.700,00 zł

Zadanie III. Instrumenty reintegracji zawodowej 

15. Trener pracy godzina 45 30,00 zł 1.350,00 zł

16. Koszt opieki nad osob� zale�n� zestaw 1 500,00 zł 500,00 zł

17. Organizacja szkole� zawodowych - zgodnie z potrzebami uczestników osoba 3 1 000,00 zł 3.000,00 zł

18. Organizacja sta�y zawodowych miesi�c 6 997,40 zł 5. 984,40 zł

19. Koszt dojazdów na szkolenia, warsztaty osoba 3 175,00 zł 525,00 zł

SUMA - - - 176.954,40 zł
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� Harmonogram Programu 

Harmonogram realizacji Programu w latach 2015 - 2017 

Rok 2015 2016 2017 

Półrocze II I II I II 

1. Zadanie I. Aktywna Integracja 

1.1 Stworzenie Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
    

1.2 Realizacja Programu 

1.2.1 Zaplanowanie indywidualnej �cie�ki reintegracji - indywidualnego wsparcia  

dla ka�dego uczestnika 

1.2.2 Kompleksowe wsparcie pracownika socjalnego 

1.2.3 Działania reintegracji społecznej 

1.2.4 Działania zmieniaj�ce styl �ycia i poprawa stanu zdrowia 

1.2.5 Działania poprawiaj�ce funkcjonowanie społeczne i zwi�kszaj�ce motywacj�  
dla uczestników i najbli�szego otoczenia 

2. Zadanie II. Zasiłki 

2.1 Wypłata zasiłków 

3. Zadanie III. Instrumenty reintegracji zawodowej 

3.1 Organizacja sta�y zawodowych 
  

3.2 Organizacja szkole� zawodowych 
  

3.3 Trener pracy 

3.4 Monitorowanie działa� zmierzaj�cych do podj�cia pracy 

4. Zadanie IV. Zarz
dzanie, organizacja oraz promocja Programu 

4.1 Zarz�dzanie, organizacja oraz promocja Programu 

Pierwsza cz��� Programu realizowana b�dzie w okresie od jego przyj�cia do 31 grudnia 2017 r., w ramach 

projektu „Alternatywa”. W nast�pnych latach ponownie b�dzie si� składa� wniosek o dofinansowanie 

Programu. 

�� Realizatorzy Programu oraz podział odpowiedzialno�ci 

Odpowiedzialno�� za realizacj� Programu przejmuje Zespół Pracy ze Społeczno�ci� Lokaln� O�rodka 

Pomocy Społecznej w Rybniku, który zajmuje si� realizacj� cało�ci projektu „Alternatywa”. Do realizacji 

Programu zaanga�owani tak�e zostan� inni pracownicy ww. O�rodka. Ponadto przy wykonaniu Programu 

korzysta� si� b�dzie równie� z pomocy organizacji pozarz�dowych, jednostek organizacyjnych Miasta, 

instytucji działaj�cych na terenie Rybnika oraz wolontariuszy ch�tnych do współpracy.  
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