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RAPORT Z EWALUACJI OKRESOWEJ ZA 2018 ROK 

 Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami  
dla Miasta Rybnika na lata 2017 – 2020  

 
W dniu 27 marca 2019 roku w sali 210 Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława  
Chrobrego 2 odbyło się posiedzenie Zespołu Ewaluacyjnego do przeprowadzenia 
ewaluacji Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika  
na lata 2017 – 2020, przyjętego przez Radę Miasta Rybnika uchwałą nr 495/XXXI/2017  
z dnia 16 lutego 2017 roku, zwanego w dalszej części „Programem”. Ww. Zespół powołany 
został zarządzeniem nr 330/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 maja 2017 roku  
z późn. zm. Przedmiotem posiedzenia była ewaluacja okresowa Programu za 2018 rok. 
 
Celem ewaluacji jest stałe ulepszanie skuteczności oraz efektywności zaplanowanych 
działań. Ewaluacja ma służyć identyfikacji błędów i nieprawidłowości, ocenie ich wpływu  
na Program oraz uzyskaniu rekomendacji, jakie błędy i nieprawidłowości należy 
wyeliminować w przyszłości. Ewaluacja okresowa ma służyć oszacowaniu wstępnych 
efektów podjętych działań. W zależności od wyników oceny działania będę modyfikowane 
lub podjęta zostanie decyzja o zaprzestaniu ich realizacji. Na ich podstawie opracowany 
zostanie kolejny program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.  
 
Przedmiotowa ewaluacja została przeprowadzona w oparciu o dane ilościowe zebrane  
przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika w postaci Raportu z podjętych 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych dla Miasta Rybnika za okres od 1 stycznia  
do 31 grudnia 2018 roku (załącznik do raportu), który odpowiedzialny jest za monitorowanie 
realizacji Programu. Podstawę do opracowania monitoringu stanowiły dane oraz informacje 
pozyskane od realizatorów Programu, tj. wydziałów i biur tutejszego Urzędu, jednostek 
organizacyjnych Miasta, placówek oświatowych, instytucji kultury, organizacji 
pozarządowych i innych podmiotów, których działalność statutowa obejmuje zadania 
należące do sfery zadań publicznych m.in. w zakresie działań na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych. 
 
Podczas posiedzenia członkowie Zespołu sformułowali następujące wnioski ewaluacyjne: 

  
1) pozytywnie ocenili dotychczasową realizację Programu, choć jeszcze wiele 

działań wymaga rozpoczęcia lub kontynuacji. Złożoność działań, jakie należy 
podejmować celem lepszego zaspokojenia potrzeb życiowych środowiska osób 
niepełnosprawnych i przewlekle chorych w Rybniku, wymaga zaangażowania w ich 
realizację wielu podmiotów. Stąd potrzeba włączenia jak największej liczby 
partnerów, zacieśniania współpracy pomiędzy nimi oraz dalszego zachęcania  
do aplikowania o środki zewnętrzne z różnych źródeł. Członkowie Zespołu 
jednogłośnie stwierdzili, że nie zachodzi potrzeba zmiany uchwały, którą przyjęto 
Program na obecnym etapie jego realizacji. Należy w dalszym ciągu kontynuować 
działania zaplanowane w Programie, w głównej mierze na rzecz: 

 

 likwidacji barier funkcjonalnych, tj. zwiększenia dostępności do środowiska 
fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, a także innych 
urządzeń i usług,  

 zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

 podniesienia świadomości społeczeństwa w sprawach dotyczących osób 
niepełnosprawnych, a także działania na rzecz wzmocnienia poszanowania  
ich praw i godności, oraz zachęcać realizatorów do podejmowania większej 
liczby działań, 
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2) w związku z informacją Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku o realizacji 
działania 1.2.1. zwiększenie liczby linii i autobusów przystosowanych do przewozu 
osób niepełnosprawnych oraz sukcesywne instalowanie w autobusach urządzeń 
ułatwiających osobom niepełnosprawnym bezpieczne i komfortowe  
przemieszczanie się (różne niepełnosprawności), w której podano, że część 
pojazdów posiada system zapowiedzi głosowej przystanków, członkowie Zespołu 
zwrócili uwagę na problemy związane z tym systemem (wyłączanie lub ściszanie  
przez kierowców zapowiedzi). Wobec powyższego, Zespół Ewaluacyjny prosi  
o zwrócenie się do Dyrektora ww. jednostki z prośbą o poinformowanie 
kierowców środków komunikacji miejskiej o konieczności korzystania  
z ww. urządzeń, ponieważ nieodtwarzanie lub zbyt ciche odtwarzanie zapowiedzi 
przystanków utrudnia życie osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności 
niewidomym i słabowidzącym (nie wiedzą oni bowiem, na którym przystanku 
wysiąść). 

 
 

 

W imieniu Zespołu Ewaluacyjnego 
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