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RAPORT Z PODJĘTYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA MIASTA RYBNIKA 
 

Informacje za okres: od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.       
 

Cel główny 1 
Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich rodzin/opiekunów 

 
Cel szczegółowy: 
1.1. Likwidacja barier architektonicznych i technicznych

1
 w infrastrukturze miejskiej 

 

Działanie Wskaźnik 
Termin 

realizacji 
Realizator Informacje o realizacji działania 

1.1.1. inwentaryzacja dostępności obiektów użyteczności 

publicznej pod kątem ich dostosowania i występujących barier 
dla osób niepełnosprawnych – konkurs na realizację zadań 

publicznych lub w formie zamówień publicznych 

zrealizowano/ 
nie zrealizowano 

do 2020 r. 

Wydział Polityki 
Społecznej, 
organizacje 

pozarządowe, 
podmioty ekonomii 

społecznej 

W ogłoszonym konkursie na 2018 rok w obszarze 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 
przewidziano tego typu działanie, jednakże żaden 
podmiot nie wystąpił o realizację w tym zakresie.  

1.1.2. spotkania z Miejską Pracownią Urbanistyczną  

w celu omówienia kwestii dostosowywania infrastruktury 
miejskiej dla osób z niepełnosprawnościami, w tym postanowień 

Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych  
(m.in. stosowanie standardów projektowania uniwersalnego

2
) 

liczba spotkań na bieżąco 

Wydział Polityki 
Społecznej, 

Miejska Pracownia 
Urbanistyczna,  

Powiatowa Społeczna 
Rada do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych, 

Wydział Infrastruktury 
Miejskiej i Inwestycji, 

jednostki organizacyjne, 
organizacje pozarządowe 

 
Nie odbyło się żadne spotkanie. Jednakże Miasto 
kontynuowało udział w projekcie pn. „Śląskie bez 
barier”, realizowanym na zlecenie Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ścisłej 
współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie 
Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST”  
z Katowic, z którym podpisało porozumienie. Celem 
projektu było sprawdzenie, w jakim stopniu wdrażana 
jest Konwencja ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych w śląskich jednostkach 
administracji publicznej. W ramach działań 
projektowych w Rybniku prowadzony był audyt 
dostępności dla osób niepełnosprawnych 

wylosowanych budynków miejskich: 

                                                 
1
 Bariery techniczne rozumiane jako przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. 

2
 Projektowanie uniwersalne oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji  

lub specjalistycznego projektowania. Projektowanie to nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. 
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 Urząd Miasta Rybnika, 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku, 

 Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych  
im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku, 

 Zespół Szkół Nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku, 

 Przedszkole Nr 22 w Rybniku, 

 Industrialne Centrum Kultury w Rybniku, 

 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Konstantego Prusa w Rybniku 

 Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci 
Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo  
im. Jana Pawła II w Rybniku. 

 

Korzyści wynikające z udziału w projekcie: 

 bezpłatny monitoring przestrzegania 
obowiązujących regulacji prawnych, w tym pomoc 
w zebraniu i możliwość wykorzystania zebranych 
danych także do celów własnych monitorowanej 
instytucji, 

 bezpłatne wsparcie w analizie i wdrażaniu 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych, 

 podniesienie kompetencji pracowników, 

 budowanie wizerunku samorządu bez barier  
w rozumieniu ww. Konwencji. 

 

1.1.3. likwidacja barier architektonicznych  

w placówkach oświatowych  

liczba dostosowanych 
placówek 

oświatowych 
na bieżąco 

Wydział Infrastruktury 
Miejskiej i Inwestycji, 
placówki oświatowe 

 
Dostosowano 8 rybnickich placówek 

oświatowych: 

1) przebudowa i adaptacja segmentu w budynku 
Zespołu Szkół Nr 3 w Rybniku na potrzeby 
Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,  
w tym: budowa windy, wykonanie przejścia  
na poziomie I pietra pomiędzy adaptowanym 
segmentem a budynkiem szkoły, placu zabaw,  
w tym huśtawki dla dzieci poruszających się  
na wózku inwalidzkim, 

2) Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego  
w Rybniku – budowa podnośnika, który umożliwia 
wejście do obiektu osobom  
z niepełnosprawnością związaną  
z ograniczeniami w poruszaniu się, 
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3) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  
Nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku – 
wykonanie podjazdu zewnętrznego dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo, 

4) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Rybniku – 
likwidacja schodów, budowa chodnika  
przy boiskach szkolnych m.in. dla wózków 
inwalidzkich, 

5) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 w Rybniku – 
podjazd dla wózków inwalidzkich od strony sali 
gimnastycznej, 

6) Zespół Szkół Technicznych w Rybniku – remont 
toalety na łączniku I piętra – dostosowanie  
do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ruchowo, 

7) Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” – 
przystosowanie dodatkowej toalety, 

8) wykonanie przez Rybnickie Służby Komunalne 
pochylni dla niepełnosprawnych, celem 
umożliwienia korzystania z dostępu do szkoły – 
rejon skrzyżowania z ul. Wysoką.  

 

1.1.4. likwidacja barier architektonicznych w obiektach kultury, 

sportu i rekreacji 
liczba dostosowanych 

obiektów 
na bieżąco 

Wydział Infrastruktury 
Miejskiej i Inwestycji, 

instytucje kultury, 
Miejski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji 

 
Dostosowano 1 obiekt: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku – 
podczas prac remontowych na boisku  
w Boguszowicach zmodyfikowano podjazd dla osób 
niepełnosprawnych do zewnętrznej ubikacji. 
 

1.1.5. likwidacja barier w pozostałych obiektach użyteczności 

publicznej (m.in. środowiskowych domach samopomocy) 
liczba dostosowanych 

obiektów 
na bieżąco 

Wydział Infrastruktury 
Miejskiej i Inwestycji,  

Zarząd Zieleni Miejskiej, 
pozostałe jednostki 

organizacyjne 

 
 

Nie dostosowano obiektów. 

1.1.6. oznakowanie wewnętrzne i zewnętrzne budynków: Urzędu 

Miasta, jednostek organizacyjnych Miasta, instytucji kultury, 
placówek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

(różne niepełnosprawności) 

liczba oznakowanych 
budynków 

na bieżąco 

Wydział Administracyjny, 
jednostki organizacyjne, 

instytucje kultury,  
placówki oświatowe 

 
Oznakowano 8 obiektów: 

1) Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci 
Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo  
im. Jana Pawła II – oznakowanie szklanych drzwi 
wejściowych (element kolorystyczny), 

2) Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku – 
przystosowanie tablic informacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych,  

3) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Konstantego Prusa w Rybniku – wszystkie 
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skrzydła drzwiowe wykonane z przezroczystych 
tafli zostały oznaczone taśmami w kontrastowym 
kolorze, 

4) Przedszkole Nr 50 w Rybniku – umieszczenie  
wewnątrz budynku tabliczki informacyjnej pisanej 
alfabetem Braille’a, 

5) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku – 
oznakowanie nowych miejsc parkingowych  
dla rodziców uczniów niepełnosprawnych 
ruchowo, 

6) Zespół Szkół Technicznych w Rybniku – 
oznakowanie toalety wewnątrz budynku,  

7) Zespół Szkół Nr 6 w Rybniku – oznakowanie 
miejsc parkingowych, 

8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
w Rybniku – oznakowanie 2 miejsc parkingowych. 
 

1.1.7. dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, w tym dla osób niewidomych  
i słabowidzących 

liczba zrealizowanych 
inwestycji drogowych, 

uwzględniających 
likwidację barier 

architektonicznych 

na bieżąco Wydział Dróg 

 
43 inwestycje drogowe, w tym: 

1) remonty chodników, w tym budowa nowych 
chodników (32 inwestycje),  

2) remonty nawierzchni ulic (7 inwestycji), 
3) budowa lub przebudowa skrzyżowań  

oraz sygnalizacji świetlnych (4 inwestycje). 
 
Podjęte działania: 

 obniżenia krawężników przy przejściach (do 2 cm) 
– pod kątem niepełnosprawności ruchowej, 

 zmiana struktury nawierzchni przed wejściem  
na jezdnię (np. kostka integracyjna z wypustkami) 
– pod kątem osób niewidomych  
i słabowidzących, 

 przebudowa sygnalizacji świetlnych  
z wprowadzeniem sygnalizacji dźwiękowej 
(odpowiednia wysokość zamontowanych 
przycisków uruchamiających sygnalizację, 
ujednolicenie dźwięku sygnalizatorów 
dźwiękowych na przejściach dla pieszych, dźwięk 
ostrzegawczy tzw. „klekot bociana”) – pod kątem 
osób niewidomych i słabowidzących, 

 minimalna szerokość ciągów komunikacyjnych  
dla pieszych, która powinna mieć 1,50 m,  
a lokalne zwężenia nie powinny być mniejsze  
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niż 1 m,  

 wyznaczanie miejsc dla osób niepełnosprawnych. 
 
Rybnickie Służby Komunalne montowały kostki 
integracyjne na krawędziach dojścia do przejść  
dla pieszych w przypadku remontów lub tworzenia 
nowych elementów (ul. Kadetów, Jankowicka, Rajska, 
Staffa).  
 
 

1.1.8. poprawa dostępu do miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych poprzez zwiększenie liczby miejsc,  
w szczególności w obrębie budynków wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika 

liczba wyznaczonych 
miejsc parkingowych 

na bieżąco 

Wydział Dróg, 
Rybnickie Służby 

Komunalne, 
Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej 

 
Wyznaczono 39 miejsc parkingowych. 

 
Wydział Dróg wyznaczył 6 miejsc parkingowych  

dla osób niepełnosprawnych. 
 
Rybnickie Służby Komunalne w przypadku 
wyznaczenia nowych miejsc parkingowych dla osób  
niepełnosprawnych wykonywały oznakowanie  
w kolorze niebieskim oraz odnawiały już istniejące 
miejsca. W 2018 r. na zlecenie Urzędu Miasta 
Rybnika wykonano miejsca na: ul. Kadetów 1,  
ul. Chrobrego, a na zlecenie Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej ulice: Kadetów 4a, Poligonowa, 
Wazów (2 miejsca), Żurawia, Śniadeckiego, 
Astronautów, Lompy. Zatem w 2018 r. wyznaczono 
10 miejsc parkingowych.  

Łącznie liczba miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych wynosi 64, w tym: 

 na parkingach – 32,  

 poza parkingami – 32. 
 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 
wyznaczył 23 miejsca parkingowe.  

 
 

1.1.9. stworzenie wyszukiwarki miejsc dostępnych  

dla osób niepełnosprawnych (z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności) oraz aplikacji ułatwiającej  

poruszanie się osób niepełnosprawnych po Mieście  

zrealizowano/ 
nie zrealizowano 

do 2020 r. 

Wydział Polityki 
Społecznej, 

Wydział Rozwoju, 
Wydział Promocji, 

Wydział Informatyki 

 
Nie zrealizowano (m.in. z powodu braku możliwości 

uzyskania dofinansowania – Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego w Katowicach nie ogłosił 
konkursu dotacyjnego). 
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1.1.10. przystosowanie lokali i budynków wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 

liczba 
przystosowanych 

mieszkań i budynków 
dla osób 

niepełnosprawnych 

na bieżąco 
Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej 

 
Przystosowano 3 mieszkania.  

Zastosowane udogodnienia: podjazd dla osób 
niepełnosprawnych umożliwiający osobie 
niepełnosprawnej z mieszkania nr 1 swobodny dostęp 
do lokalu, chodnik ułożony do poziomu parteru 
budynku umożliwiający osobie niepełnosprawnej  
z mieszkania nr 1 swobodny dostęp do lokalu, 
platforma schodowa wewnątrz budynku umożliwiająca 
przemieszczanie się, szerokość drzwi wejściowych  
z pochylni do klatki schodowej wynosząca 1,20 m, 
łazienka dostosowana do potrzeb osoby 
niepełnosprawnej: szeroka umywalka, płaski brodzik 
ze składanym krzesełkiem i dwoma uchwytami, 
oznakowane miejsce parkingowe dla osoby  
z niepełnosprawnością (koperta). 

1.1.11. likwidacja indywidualnych barier architektonicznych  

i technicznych (dofinansowanie ze środków PFRON) 
liczba zlikwidowanych 
indywidualnych barier 

na bieżąco 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 
45 zlikwidowanych indywidualnych barier. 

 
W ramach likwidacji barier architektonicznych złożono 
29 wniosków na kwotę 378.855 zł (najczęściej 
wnioskowano o dofinansowanie adaptacji łazienek  
do potrzeb niepełnosprawności wnioskodawców). 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku zawarł  
13 umów na kwotę 103.905 zł.  

 
Natomiast w ramach likwidacji barier technicznych 
złożono 34 wnioski na kwotę 130.753 zł (najczęściej 
wnioskowano o dofinansowanie zakupu łóżek  
z regulacją elektryczną). Ośrodek zawarł 32 umowy 

na kwotę 76.553 zł. 
 

1.1.12. konsultowanie planów, programów i innych działań  

w obszarze przestrzeni, infrastruktury i transportu  
ze środowiskiem osób niepełnosprawnych (powiadamianie  

o konsultacjach poprzez miejski system wysyłania wiadomości 
SMS dla Miasta Rybnika „UM Rybnik SMS”)  

liczba 
konsultowanych 

dokumentów 
na bieżąco 

wydziały/biura Urzędu 
Miasta Rybnika, 

jednostki organizacyjne 

 
Brak konsultowanych dokumentów. 

 
Pismo Zespołu Szkół Nr 6 w Rybniku do Zarządu 
Transportu Zbiorowego w Rybniku w sprawie 
dostosowania autobusów do zajęć szkolnych uczniów 
niepełnosprawnych. 
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1.1.13. organizacja konkursu na miejsce najbardziej przyjazne 

osobom niepełnosprawnym w Mieście 
zrealizowano/ 

nie zrealizowano 
do 2020 r. 

Wydział Polityki 
Społecznej, 

Wydział Promocji, 
Powiatowy Zespół  

do Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności,  

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Nie zrealizowano – konkurs zostanie ogłoszony  

do 2020 r. 

 
Cel szczegółowy: 
1.2. Likwidacja barier transportowych  

 

Działanie Wskaźnik 
Termin 

realizacji 
Realizator Informacje 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) – określanie takiego wymogu 

przewoźnikom przystępującym do przetargów 

 liczba dostosowanych 
środków komunikacji 
miejskiej, 

 liczba linii obsługiwanych 
przez przystosowane  
dla osób 
niepełnosprawnych 
autobusy, 

 liczba urządzeń 
ułatwiających osobom 
niepełnosprawnym 
korzystanie z transportu 
zbiorowego 

do 2020 r. 
Zarząd Transportu 

Zbiorowego 

 
1) 75 autobusów to pojazdy przystosowane  

do przewozu osób niepełnosprawnych (różnica  
do poprzedniego roku – 5), 

2) 22 linie obsługiwane są pojazdami 

przystosowanymi do przewozu osób 
niepełnosprawnych, pozostałe linie w części 
obsługują pojazdy niskopodłogowe (różnica  
do poprzedniego roku – 1), 

3) 57 pojazdów posiada urządzenia ułatwiające 

osobom niepełnosprawnym korzystanie  
z transportu zbiorowego: system zapowiedzi 
głosowej przystanków oraz system wizualizacji 
trasy (różnica do poprzedniego roku – 5).  

 

1.2.2. dostosowanie Regulaminu przewozu osób, bagażu  
lub zwierząt w komunikacji miejskiej, organizowanej  

przez Zarząd Transportu Zbiorowego, w zakresie 

umożliwiającym korzystanie osobom niepełnosprawnym  
ze środków komunikacji miejskiej na podstawie legitymacji 

osoby niepełnosprawnej 

zrealizowano/ 
nie zrealizowano 

do 2020 r.  
Zarząd Transportu 

Zbiorowego 

Nie zrealizowano – informacja z Zarządu Transportu 

Zbiorowego, że zmiana regulaminu przewozu nie leży  
w kompetencjach jednostki. 

1.2.3. zakup pojazdów lub ich dostosowanie  

do przewozu osób z niepełnosprawnościami,  
w szczególności uczniów niepełnosprawnych  

liczba zakupionych/ 
dostosowanych pojazdów  

na bieżąco 

placówki oświatowe,  
jednostki 

organizacyjne,  
organizacje 

pozarządowe 

 
Nie zakupiono i nie dostosowano pojazdów  

(w 2017 r. zakupiono 2 pojazdy dla: Zespołu Szkół  
Nr 6 w Rybniku i Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Rybniku, uzyskano 
dofinansowanie z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 
216.150 zł).  
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Cel szczegółowy: 
1.3. Likwidacja barier w komunikowaniu się 

 

Działanie Wskaźnik 
Termin 

realizacji 
Realizator Informacje o realizacji działania 

1.3.1. szkolenia pracowników Urzędu Miasta Rybnika, 

jednostek organizacyjnych Miasta, instytucji kultury 
podnoszące wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji  
z osobami niepełnosprawnymi (różne niepełnosprawności) 
oraz ich obsługi (m.in. język migowy), a także w zakresie 

postanowień Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnoprawnych  

liczba przeszkolonych 
pracowników 

na bieżąco 

Wydział Kadr, Szkoleń  
i Płac, 

jednostki 
organizacyjne, 

instytucje kultury 

 
Przeszkolonych zostało 153 pracowników, w tym: 
 

1) 3 pracowników Urzędu Miasta Rybnika (tematyka: 
wydatkowanie i rozliczanie dotacji na uczniów 
niepełnosprawnych – art. 35 ust. 4 i 5 ustawy  
o finansowaniu zadań oświatowych, opieka 
wytchnieniowa dla opiekunów osób zależnych  
w perspektywie rozwiązań krajowych  
i zagranicznych), 

2) 31 pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 
uczestniczyło w szkoleniach (tematyka: obsługa 
osób niepełnosprawnych i przysługujące ulgi tym 
osobom, orzekanie niepełnosprawności, 
aktywizowanie ukrytego kapitału rynku pracy, czyli 
model rehabilitacji kompleksowej, Konwent 
Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami),  

3) 117 pracowników Miejskiego Domu Pomocy 
Społecznej w Rybniku uczestniczyło  
w szkoleniach (tematyka: kodeks etyki 
pracowników MDPS, praca Zespołu 
Indywidualnego Planu Wsparcia, szkolenia  
z pierwszej pomocy, pielęgniarstwo 
diabetologiczne śląskiej przestrzeni medycznej, 
rola pielęgniarki w rehabilitacji), 

4) 2 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy  
w Rybniku (tematyka: rynek pracy a możliwości 
zawodowe osób niepełnosprawnych, wsparcie 
osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 
zawodowej i społecznej przy pomocy programów  
i zadań realizowanych przez Oddział Śląski 
PFRON). 
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1.3.2. szkolenia kierowców środków komunikacji miejskiej  

z zakresu potrzeb i pomocy osobom z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności – zwrócenie uwagi na godne traktowanie  

i uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych  
m.in. dłuższy postój, pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu  

z autobusu, umożliwienie korzystania z posiadanych 
udogodnień 

liczba przeszkolonych 
kierowców 

na bieżąco 
Zarząd Transportu 

Zbiorowego 
11 przeszkolonych kierowców. 

1.3.3. przystosowanie stron internetowych jednostek 

organizacyjnych do możliwości osób niepełnosprawnych 
(strony bez barier) – funkcjonalność strony przetestowana 

przez organizacje pozarządowe 

liczba dostosowanych 
stron internetowych 

do 2020 r. 

jednostki 
organizacyjne, 

instytucje kultury, 
placówki oświatowe 

 
Nowa strona internetowa Zespołu Szkół 
Technicznych w Rybniku dostosowana do osób 

niedowidzących. 
 
Muzeum w Rybniku dostosowało stronę internetową 

do osób niedowidzących. 
 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych  
w Rybniku dostosował jedną stronę (możliwość 

zmiany rozmiaru tekstu dla osób niedowidzących). 
 

W trakcie realizacji strony następujących 
jednostek/placówek: 

 Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci 
Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana 
Pawła II w Rybniku, 

 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku, 

 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi 
Nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku, 

 Ogniska Pracy Pozaszkolnej Zespołu „Przygoda”, 

 Domu Dziecka w Rybniku, 

 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rybniku, 

 Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku. 
 
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku posiada 
stronę internetową, która jest stroną responsywną, 
zawierającą udogodnienia dla osób niewidomych  
i słabowidzących. Funkcjonalność strony nie była 
jeszcze testowana przez organizacje pozarządowe.  
 
Strona Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania    
Niepełnosprawności w Rybniku jest dostosowana  
do możliwości osób niepełnosprawnych. 
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Straż Miejska w Rybniku prowadzi jedną stronę 
internetową dostosowaną do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
 
Zespół Szkół Nr 6 w Rybniku prowadzi stronę 
internetową i profil na facebook’u z informacjami  
dla niepełnosprawnych uczniów.  
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
w Rybniku: 

 osoby z dysfunkcją wzroku mogą korzystać  
z 3 wersji kontrastowych: żółtej z czarnym 
tekstem, czarnej z białym tekstem i białej  
z niebiesko-czarnym tekstem, 

 strona została również wzbogacona o możliwość 
powiększenia tekstu (na stronie głównej i każdej 
 z podstroi), 

 osoby, które mają problem z obsługą myszki, 
mogą poruszać się po witrynie za pomocą 
klawisza TAB (proponowana wyszukiwarka 
Google Chrome, która najlepiej radzi sobie z tą 
funkcją), 

 na dole strony po prawej stronie znajduje się 
czytnik strony – użytkownicy niewidomi  
i niedowidzący mogą odsłuchać treść strony  
po naciśnięciu jednego klawisza. Czytnik 
wyposażono w dodatkowe kontrolki, również  
z klawiszami dostępu, które umożliwiają 
wstrzymywanie i wznawianie czytania, 
zatrzymywanie i odtwarzanie, regulację głośności. 

 

1.3.4. likwidacja indywidualnych barier w komunikowaniu się 

oraz w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie 
informacyjnym poprzez pomoc w zakupie sprzętu 

elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,  
a także dofinansowania szkoleń w zakresie jego obsługi  

liczba zlikwidowanych 
indywidualnych barier 

na bieżąco 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej,  
organizacje 

pozarządowe 

 
W ramach zadania likwidacja barier w komunikowaniu 
się złożono 12 wniosków na kwotę 31.074 zł. Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rybniku zawarł 8 umów  

na kwotę 13.741 zł. Ponadto, w ramach 
dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 
zawarto 7 umów na dofinansowanie sprzętu 

komputerowego z oprogramowaniem logopedycznym 
na kwotę 14.651 zł. Prócz tego w ramach realizacji 
programu pilotażowego „Aktywny Samorząd” – 

zadanie: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego 
lub jego elementów oraz oprogramowania, zawarto  
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5 umów na kwotę 10.000 zł. Najczęściej 

wnioskowano o zakup sprzętu komputerowego. 

 
Cel szczegółowy: 
1.4. Poprawa wizerunku osoby niepełnosprawnej i przewlekle chorej w świadomości rybniczan 

 

Działanie Wskaźnik 
Termin 

realizacji 
Realizator Informacje o realizacji działania 

1.4.1. prowadzenie działań społecznych, w tym kampanii,  

na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania 
ich dyskryminacji 

liczba przeprowadzonych 
działań 

na bieżąco 

Wydział Polityki 
Społecznej, 

jednostki 
organizacyjne, 

organizacje 
pozarządowe 

 
Przeprowadzono 29 działań: 

 

1) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności w Rybniku przeprowadził  
3 działania (udział w III Rybnickich Dniach 
Integracji, spotkanie z ekspertem Urzędu 
Skarbowego dedykowane osobom 
niepełnosprawnym i ich opiekunom na temat 
przysługujących ulg, prezentacja prac 
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w siedzibie jednostki), 

2) Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku był 
organizatorem oraz współorganizatorem  
20 działań, których celem była integracja 

międzypokoleniowa oraz integracja  
ze środowiskiem lokalnym. W 2018 r. 
zorganizowano imprezy np. Noc Świętojańska,  
III Rybnickie Dni Integracji. We wszystkich 
wydarzeniach organizowanych brali udział 
przedstawiciele środowiska lokalnego, członkowie 
rad dzielnic, parafii, dzieci i młodzież z rybnickich 
szkół, 

3) Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci 
Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo  
im. Jana Pawła II w Rybniku – informowano 
rodziców o możliwościach korzystania  
z udogodnień i praw osób niepełnosprawnych, 
poprzez bezpośrednie rozmowy  
oraz zamieszczanie informacji na tablicy 
informacyjnej (2 działania), 

4) Stowarzyszenie Amazonek „ODNOWA”  
w Rybniku współpracowało z grupą onkologiczną 
z Czech i ze Słowacji. W 2018 r. 7 przedstawicieli 
organizacji wzięło udział w obchodach 15-lecia 
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organizacji Onko-Nadeje w Karwinie  
oraz na zaproszenie grupy słowackiej 5 osób 
wzięło udział w spotkaniu w Rajeckej Lesnej  
(2 działania),  

5) Stowarzyszenie na Rzecz Psychoprofilaktyki  
i Promocji Zdrowia Psychicznego „VALIDUS”  
w Rybniku przeprowadziło 2 działania: 

 współudział i promocja działań osób 
chorujących psychicznie w kiermaszach 
świątecznych na terenie Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach – w marcu  
i grudniu 2018 r. – prace 10 osób chorujących 
psychicznie,  

 współrealizacja festynu integracyjnego  
„Pod Orzechem” dla społeczności lokalnej  
we wrześniu 2018 r. – edukowanie  
oraz pozytywne przedstawianie dokonań  
i możliwości osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 

  

1.4.2. współpraca z mediami ukierunkowana na tworzenie 

pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami  
i przewlekle chorych 

liczba zdarzeń 
nagłośnionych  

w mediach 
na bieżąco 

Wydział Promocji, 
Biuro Prasowe 

 
Nagłośniono 24 zdarzenia w lokalnych mediach,  

w tym informacje opublikowane na stronie 
internetowej Miasta Rybnika i facebook’u: 
 
1) styczeń 2018 r. – informacja dotycząca 

organizowanej w Rybniku Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, 

2) 19 lutego 2018 r. – informacja o planowanej 
budowie hospicjum stacjonarnego, 

3) 16 lutego 2018 r. – informacja o Dniu Dawcy 
Szpiku w Rybniku (25-26 lutego 2018 r. – akcja 
dotyczy pomocy osobom chorym na białaczkę),  

4) 28 lutego 2018 r. – informacja o wyróżnieniu 
Miasta w regionalnej edycji konkursu „Samorząd 
Równych Szans” – Śląski Samorząd Równych 
Szans za modelowe rozwiązanie w zakresie 
edukacji przedszkolnej wprowadzone w ramach 
projektu „Przedszkole równych szans”, 

5) 8 marca 2018 r. – informacja o przystąpieniu 
Miasta Rybnika do projektu pn. „Śląskie bez 
barier” (szerzej o nim mowa w działaniu 1.1.2.), 

6) 29 marca 2018 r. – informacja o włączeniu się 
Miasta Rybnika do akcji „Polska na niebiesko”  
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w związku ze Światowym Dniem Autyzmu, 
7) 19 kwietnia 2018 r. – informacja o otwarciu Bistro 

z Ikrą – baru mlecznego prowadzonego  
przez osoby niepełnosprawne, 

8) 10 maja 2018 r. – informacja o III Rybnickich 
Dniach Integracji w rytmie reggae,  

9) 15 maja 2018 r. – informacja o nowej siedzibie 
Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Rybniku, 

10) 13 czerwca 2018 r. – informacja o punkcie 
doradczo-informacyjnym dla osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów, 

11) 11 czerwca 2018 r. – informacja o adaptacji 
pustostanów na mieszkania chronione  
i wspomagane, 

12) 8 sierpnia 2018 r. – informacja o otwartym 
konkursie na: „Świadczenie usług wspierających, 
które mają na celu umożliwienie lub 
wspomaganie niezależnego życia osób 
niepełnosprawnych, w szczególności asystencji 
osobistej dla niepełnosprawnych mieszkańców 
Miasta Rybnika", ogłoszonym przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rybniku, 

13) 3 września 2018 r. – informacja o otwarciu nowej 
siedziby Specjalnego Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Rybniku,  

14) 6 września 2018 r. – informacja dotycząca 
konferencji poświęconej wspieraniu opiekunów 
osób z niepełnosprawnościami w ramach opieki 
wytchnieniowej,  

15) 7 września 2018 r. – informacja o nagrodzie 
LODOŁAMACZE 2018 dla Spółdzielni Socjalnej 
„Z IKRĄ”, 

16) 25 września 2018 r. – informacja  
o Międzynarodowej Olimpiadzie Integracyjnej, 

17) 3 października 2018 r. – informacja o wydaniu 
płyty „Każdy dzień jest początkiem” – dochód 
przeznaczony na budowę Hospicjum 
Stacjonarnego w Rybniku, 

18) 26 listopada 2018 r. – informacja o powołaniu 
Rybnickiej Rady Kobiet, która będzie zajmowała 
się m.in. eliminowaniem wszelkich dyskryminacji, 
w tym związanych z niepełnosprawnością, 

19) 13 listopada 2018 r. – informacja o konkursie 
„Wolontariusz Roku 2018 Miasta Rybnika”,  
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20) 11 grudnia 2018 r. – informacja o kiermaszu prac 
osób niepełnosprawnych m.in. w Urzędzie Miasta 
Rybnika, 

21) 13 grudnia 2018 r. – informacja o kiermaszu 
ozdób wykonywanych przez osoby 
niepełnosprawne, 

22) 14 grudnia 2018 r. – informacja o powstaniu sali 
doświadczeń świata, która służy stymulacji 
zmysłów, w Przedszkolu z Oddziałami 
Integracyjnymi Nr 39 w Rybniku, 

23) 30 grudnia 2018 r. – informacja o koncercie 
świątecznym na rzecz Hospicjum Stacjonarnego 
w Rybniku, 

24) 31 grudnia 2018 r. – informacja o wyróżnieniu 
Pani Moniki Zając w konkursie Lady D. (Lady 
Disabled – Dama Niepełnosprawna) im. Krystyny 
Bochenek, promującym kobiety, które – pomimo 
niepełnosprawności – są aktywne zawodowo. 

 

1.4.3. realizacja działań kształtujących właściwy stosunek  

do osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych 

 liczba podjętych działań, 

 liczba uczniów objętych 
działaniami 

na bieżąco placówki oświatowe 

 
2.746 uczniów rybnickich placówek oświatowych 

wzięło udział w działaniach kształtujących właściwy 
stosunek do osób niepełnosprawnych i przewlekle 
chorych. Podejmowano wiele inicjatyw, w ramach 

których: realizowano programy wychowawcze, 
czytano bajki profilaktyczne i terapeutyczne  
(np. „Bajki bez barier”, „Przygody myszki Franciszki”), 
przeprowadzono pogadanki i lekcje wychowawcze, 
prelekcje filmów, warsztaty i rozmowy indywidualne  
z uczniami, organizowano konkursy, zawody 
sportowe, apele, przedstawienia teatralne, lekcje 
tolerancji, dni integracji, gazetki, warsztaty 
artystyczne, wycieczki, akcje charytatywne, zbiórki 
nakrętek plastikowych celem wsparcia działań 
statutowych organizacji pozarządowych zajmujących 
się osobami niepełnosprawnymi, a także włączano 
dzieci z niepełnosprawnościami do życia w grupie  
i zapraszano osoby niepełnosprawne do placówek,  
 
Podejmowane tematy:  

 funkcjonowanie i utrudnienia (problemy), na jakie 
napotykają osoby niepełnosprawne,  

 empatia i pomaganie innym,  

 poszanowanie cudzej godności i zwracania uwagi 
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na problemy innych i udzielanie pomocy tym, 
którzy tego potrzebują, 

 budowanie prawidłowych relacji  
oraz kształtowanie umiejętności rozpoznawania, 
wyposażania i odczytywania uczuć swoich  
i innych, 

 tolerancja (na odmienność w wyglądzie  
i zachowaniu innych), zrozumienie i szacunek, 

 pomoc drugiemu człowiekowi i uwrażliwienie  
na cudzą krzywdę,  

 trudności rodzin, w których wychowują się dzieci 
niepełnosprawne.  

 
Uczniowie uczyli się akceptowania 
niepełnosprawności, odpowiedzialności i życzliwości, 
większej otwartości na innych, lepszego rozumienia 
ograniczeń swoich kolegów i troszczenia się o nich, 
większej wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu 
własnych trudności. Brali udział w olimpiadach 
specjalnych i imprezach integracyjnych. 
 
Przedszkole Nr 22 w Rybniku obchodziło 21 marca 

2018 r. Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa – 
zachęcano dzieci do założenia dwóch różnych 
skarpetek, narysowania linii na dłoni, wyjaśniano  
na czym polega Zespół Downa i przeprowadzono 
pogadanki o tolerancji. 
  
Przedszkole Nr 23 w Rybniku organizowało 
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i zajęcia „Ciekawe 
spotkania", których celem było uświadomienie 
dzieciom różnorodności społeczeństwa  
oraz przedstawienie im tematu niepełnosprawności  
w formie rozmowy, historyjek obrazkowych  
i inscenizacji.   
 
Przedszkole Nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku 
zorganizowało szkolenie pt. Dziecko z cukrzycą  
w środowisku nauczania i wychowania. 
 
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 39  
w Rybniku zorganizowało festyn rodzinny integrujący 

środowisko lokalne. 
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Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa 
Sportowego Nr 9 im. Adama Mickiewicza  
w Rybniku (3 działania, 40 osób objętych 

działaniami) prowadziła pogadanki dotyczące 
szacunku, tolerancji i współodpowiedzialności  
za innych, w tym osób niepełnosprawnych. 
Zorganizowano Dzień integracji i promocji zdrowia. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Alojzego Szewczyka  
w Rybniku przeprowadziła Tydzień Życzliwości, 

będący akcją profilaktyczno-wychowawczą promującą 
postawę tolerancji, życzliwości, szacunku i pomocy 
drugiemu człowiekowi (pogadanki, prelekcje 
konkursy). 
 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku podjęła  
5 działań (Kolorowe Dni Integracji, Dzień Osób 
Niepełnosprawnych, Świecimy na niebiesko – Dzień 
Autyzmu, Międzynarodowa Olimpiada w pływaniu  
i piłce nożnej, 414 uczniów objętych działaniami). 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Rybniku 

zrealizował lekcje wychowawcze dotyczące wartości 
tolerancji, pomocy osobom chorym  
i niepełnosprawnym, zbiórkę owoców suszonych 
przez uczniów w ramach wolontariatu i przekazanie 
podopiecznym hospicjum w Żorach. 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Rybniku 

organizował konkursy, zawody sportowe, apele, 
lekcje tolerancji, gazetki, warsztaty artystyczne  
i wycieczki (8 wspartych działań, 29 uczniów). 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 w Rybniku 

m.in. organizował akcje charytatywne na rzecz osób  
niepełnosprawnych.   
 
Zespół Szkół Nr 6 w Rybniku zorganizował  

3 konferencje na temat stosunku do osób 
niepełnosprawnych i przewlekle chorych, w których 
wzięło łącznie udział 150 osób.  
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Cotygodniowe środowe spotkania młodzieży Zespołu 
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku  

w siedzibie Stowarzyszenia „OLIGOS”, podczas 
których odbywały się: zajęcia z niepełnosprawnymi, 
wycieczki, prace porządkowe, prelekcja dotyczące 
niepełnosprawności, remont budynku ośrodka, 
pozyskiwanie wolontariuszy, promowanie w mediach 
postawy młodzieży wobec osób niepełnosprawnych. 
Następnie odbywały zajęcia z młodzieżą w szkole 
(pogadanki i podsumowanie ww. wizyt). 300 osób 
objętych działaniami. 
 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych  
w Rybniku prowadził zajęcia na temat tolerancji  

w ramach projektów: „Wyższy poziom gastronomii” 
i „Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu  
na europejskim rynku pracy” (2 działania, 100 osób).  
 
Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Rybniku współpracował z placówkami 
oświatowymi w ramach akcji „Oswoić 
niepełnosprawność”. Współpraca polegała  

na organizowaniu wspólnych zajęć  
dla niepełnosprawnych uczniów oraz uczniów  
z placówek ogólnodostępnych. W 2018 r. odbyły się  
4 spotkania. Podczas XXVI Regionalnego Mityngu 
Pływackiego współorganizowanego przez szkołę wraz 
z Olimpiadami Specjalnymi zapraszano uczniów  
ze wszystkich rybnickich szkół do udziału  
w kibicowaniu, organizując dla nich konkurs kibica.  
 
Poniżej pozostałe placówki, które realizowały 
działania w tym zakresie: 
1) Przedszkole Nr 7 w Rybniku,  
2) Przedszkole Nr 10 w Rybniku, 
3) Przedszkole Nr 41 w Rybniku, 
4) Przedszkole Nr 50 w Rybniku, 
5) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 

Nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku, 
6) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. św. Stanisława 

Kostki w Rybniku, 
7) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II  

w Rybniku, 
8) Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. Prałata 
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Konrada Szwedy w Rybniku,  
9) Szkoła Podstawowa Nr 19 w Rybniku, 
10) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 

Nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku, 
11) Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Karola Miarki  

w Rybniku, 
12) Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Przedszkolnymi Nr 23 im. Górniczego Stanu  
w Rybniku, 

13) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku, 

14) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 im. Jana  
Pawła II w Rybniku, 

15) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Rybniku, 
16) Zespół Szkół Sportowych w Rybniku, 
17) Zespół Szkół Nr 2 w Rybniku, 
18) Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, 
19) Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, 
20) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

w Rybniku. 
 

 
Cel szczegółowy: 
1.5. Promowanie wolontariatu  

 

Działanie Wskaźnik 
Termin 

realizacji 
Realizator Informacje o realizacji działania 

1.5.1. upowszechnianie wolontariatu, ukierunkowanego  

na pomoc osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym  
i ich rodzinom/opiekunom, a także angażowanie osób 

niepełnosprawnych jako wolontariuszy 

 liczba wspartych działań, 

 liczba wspartych osób, 

 liczba wolontariuszy,  
w tym osób 
niepełnosprawnych 

na bieżąco 

Wydział Polityki 
Społecznej, 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej, 

placówki oświatowe, 
organizacje 

pozarządowe 

 
Wsparto: 65 działań i 170 osób,  

1.2488 wolontariuszy.  
 

Przedszkole Nr 23 w Rybniku prowadziło wśród 
dzieci „Akcję nakrętka", polegającą na zbieraniu 
nakrętek plastikowych z przeznaczeniem na rzecz 
rehabilitacji dla Oliwiera – 1 wsparta osoba,  
145 wolontariuszy.  

 
Przedszkole Nr 41 w Rybniku – 1 działanie (również 

zbiórka nakrętek, 1 wsparta osoba). 
 
Uczniowie klas integracyjnych Szkoły Podstawowej  
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Janusza 
Korczaka w Rybniku oraz cała społeczność szkolna 
(około 350 osób) pomagali na co dzień swoim 
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niepełnosprawnym kolegom i koleżankom  
w funkcjonowaniu szkolnym. Ponadto, uczniowie 
szkoły uczestniczyli w ramach wolontariatu przy 
przeprowadzaniu imprezy o charakterze integracyjno-
sportowym „Olimpiada z sercem”.  
 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. św. Stanisława 
Kostki w Rybniku zorganizowała 6 akcji na rzecz 

osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych  
czy wykluczonych społecznie.  
 
W Szkole Podstawowej Nr 9 w Rybniku podjęto  

4 działania: odbywały się zbiórki surowców wtórnych 
– nakrętek z przeznaczeniem dla Specjalnego 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku  
oraz dla Tomka na zabiegi rehabilitacyjne. Uczniowie 
brali udział w przedstawieniu na rzecz uczniów 
niepełnosprawnych w ww. szkole. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. Prałata Konrada 
Szwedy w Rybniku w ramach projektu „Oswoić 
niepełnosprawność” nawiązała współpracę  
ze Specjalnym Zespołem Szkolno-Przedszkolnym  
w Rybniku (zajęcia integracyjne, teatralne, 
plastyczne) – 30 wolontariuszy, 11 wspartych osób. 
 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi 
nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku 

przeprowadziła zbiórkę surowców wtórnych  
na rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością  
(1 wsparta osoba) i współpracowała z Domowym 
Hospicjum w Rybniku. 
 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku – 6 działań, 
30 wolontariuszy (Góra grosza, zbiórka nakrętek 

plastikowych, Marzycielska poczta, akcja opatrunek 
na ratunek, klapki dla Gambii, prezenty pod choinkę). 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 im. Janusza 
Korczaka w Rybniku organizował akcję „Paczka  
dla seniora” i środki czystości dla Miejskiego Domu 
Pomocy Społecznej w Rybniku.  
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Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 im. Jana  
Pawła II w Rybniku – uwzględnianie tematyki 

wolontariatu w działalności samorządu 
uczniowskiego, prowadzenie akcji mających na celu 
pomoc osobom niepełnosprawnym (np. Góra Grosza, 
kiermasz charytatywny) – łącznie uczestniczyło 100 
uczniów. 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Rybniku 

zorganizował zbiórkę owoców suszonych przez 
uczniów w ramach wolontariatu i przekazanie 
podopiecznym hospicjum w Żorach. 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Rybniku –  

4 wsparte działania, 6 wspartych osób,  
23 wolontariuszy.  
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Rybniku –  

8 wspartych działań, 4 osoby wsparte  
(m.in. prowadzenie w ramach wolontariatu zajęć 
indywidualnych wyrównawczych z matematyki dla 
ucznia niepełnosprawnego, pogadanka na temat 
wolontariatu na lekcji wychowawczej, zachęcanie  
do udziału w wolontariacie poprzez włączenie się  
do akcji Pozwólmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę, 
kolędowanie w domu osoby niepełnosprawnej, 
przygotowanie paczek świątecznych dla 2 osób 
niepełnosprawnych, udział w akcji Pola Nadziei  
na rzecz podopiecznych Niemedycznego Hospicjum 
Domowego im. Rafała Kalinowskiego w Rybniku. 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rybniku – 

szkolne koło PCK i wolontariusze podczas organizacji 
balu dla osób niepełnosprawnych wspólnie  
ze Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rybniku. 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 w Rybniku -  

udział uczniów w zbiórce produktów na święta  
(6 osób). 

 
W Zespole Szkół Nr 6 w Rybniku działa wolontariat 

szkolny, którego członkowie pomagają innym 
uczniom, np. poruszającym się na wózkach 
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inwalidzkich.  
 
Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku 

uczestniczyli jako wolontariusze w Fundacji  
PULS-MED BLISKO CIEBIE w Rybniku  
(45 wolontariuszy, w tym osoby niepełnosprawne).  

 
Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich  
w Rybniku – 3 wsparte działania (Hospicjum 

Domowe, rodziny zastępcze – 8 rodzin, Szlachetna 
Paczka).  
 
Zespół Szkół Nr 2 w Rybniku – 3 wsparte działania 

(Szlachetna Paczka, pomoc dla Bartusia, Fair play – 
Olimpiady Specjalne Polska), 77 wspartych osób,  
53 wolontariuszy. 

 
Zespół Szkół Technicznych w Rybniku – 2 wsparte 

działania: Szlachetna Paczka (1 wsparta osoba,  
10 wolontariuszy), zbieranie nakrętek  

dla dziewczynki chorej na Zespół Downa (1 wsparta 
osoba, 10 wolontariuszy). 

 
Zespół Szkół Budowlanych – 4 wsparte działania 

(zbiórki pieniężne i materialne dla osób przewlekle 
chorych), 50 wspartych osób, 40 wolontariuszy. 

 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych  
w Rybniku – wizyty młodzieży na oddziale Zespołu 

Opiekuńczo-Leczniczego w SP ZOZ Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku  
(10 uczniów, 5 beneficjentów).  

 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” – 

udział osób niepełnosprawnych jako wolontariusze  
w redagowaniu gazetki „Nasza Przygoda”. 
 
Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób 
z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem”  

w ramach projektu pn. „Wolontariat? To coś  
dla mnie!”, współfinansowanego przez Miasto Rybnik 
w kwocie 5.000 zł, przeszkoliło 20 wolontariuszy, 

którzy w trakcie 2-tygodniowego turnusu 
rehabilitacyjnego opiekowali się osobami  
z niepełnosprawnościami. 
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100 wolontariuszy Fundacji PULS-MED BLISKO 
CIEBIE w Rybniku, w tym 5 osób 

niepełnosprawnych, brało udział w zbiórkach 
publicznych. 
 
Stowarzyszenie „OLIGOS” w Rybniku prowadziło  

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rybniku 
przy ul. Karłowicza 48 cotygodniowe prelekcje  
i spotkania z wolontariuszami (około 300 osób).  

10 uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-
Elektrycznych w Rybniku wzięło udział w wycieczce 
zorganizowanej przez Stowarzyszenie, podczas której 
pełnili rolę asystentów podczas zwiedzania kopalni  
w Zabrzu. Ponadto, podmiot był współorganizatorem 
konkursu na Wolontariusza Roku 2018 Miasta 
Rybnika, którym została Pani Lidia Moc – Prezes 
Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  
w Rybniku. W kategorii „wolontariat grupowy” 
wyróżniono Koło Wolontariatu Mechanika z Zespołu 
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku. 
Posumowaniem konkursu była Rybnicka Gala 
Wolontariatu.  
 
W ramach wolontariatu Polski Związek Głuchych 
Oddział w Rybniku organizował: spotkania, prelekcje 

i imprezy okolicznościowe. 
 
Wolontariat ze strony Stowarzyszenia Amazonek 
„ODNOWA” w Rybniku był prowadzony na bieżąco.  
6 wolontariuszek służyło radą i pomocą nowym 

paniom zmagającym się z chorobą nowotworową 
piersi. Wolontariuszki dyżurowały w poniedziałki  
w biurze stowarzyszenia. Udzielono 27 porad  
9 kobietom. Przeprowadzono również rozmowy 
telefoniczne, podczas których udzielano wsparcia  
i potrzebnych informacji. 
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Cel szczegółowy: 
1.6. Zwiększenie świadomości osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych o przysługujących im uprawnieniach i formach pomocy  

oraz wspieranie ich usamodzielniania  

 

Działanie Wskaźnik 
Termin 

realizacji 
Realizator Informacje o realizacji działania 

1.6.1. organizacja m.in. szkoleń, zajęć, konferencji, grup 

wsparcia dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych 

 liczba 
przeprowadzonych 
działań, 

 liczba wspartych osób 

na bieżąco 

jednostki organizacyjne,  
instytucje kultury,  

organizacje 
pozarządowe 

 
Przeprowadzono 17 działań. 

Fundacja „Ostoja” w ramach zadania 
dofinansowanego ze środków Miasta Rybnika  
w kwocie 12.000 zł prowadziła Punkt wsparcia osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów (punkt 

doradczo-informacyjny), który mieścił się  
przy ul. Jankowickiej 23/25. Zakres wsparcia 
obejmował:  

 udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach 
przysługujących osobom niepełnosprawnym, · 

 udzielanie informacji o przysługujących 
świadczeniach, w tym z pomocy społecznej, 
rehabilitacji społecznej i zawodowej,  

 udzielanie informacji dotyczącej organizacji 
pozarządowych i instytucji, które działają  
na rzecz osób niepełnosprawnych.  

 
Przedstawiciel Powiatowego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku  
w ramach III Rybnickich Dni Integracji brał udział  
w panelu dyskusyjnym specjalistów.  
Ww. jednostka organizowała spotkanie z ekspertem 
Urzędu Skarbowego w Rybniku dedykowane 

osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom na temat 
przysługujących ulg oraz umożliwiła prezentację prac 
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w swojej 
siedzibie.  
 
Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku zorganizował 
Targi Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami 

(udział wzięło około 100 osób).  
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku 
przeprowadził spotkanie integracyjne 

podsumowujące rok realizacji „Programu wsparcia  
dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika  
w dostępie do rehabilitacji na lata 2016-2018”.  
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Zespół Grupowej Metody Pracy Socjalnej Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rybniku prowadził: 
1) grupę wsparcia dla osób niepełnosprawnych – 

6 spotkań, 3 uczestników, 
2) grupę wsparcia dla opiekunów osób zależnych – 

8 spotkań dla 10 uczestników,  
3) Klub Niepełnosprawni – 11 spotkań,  

12 uczestników. 
 
W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej  
im. Konstantego Prusa w Rybniku odbyły się 
spotkania grupy wsparcia dla rodziców dzieci 
chorych na cukrzycę (12 spotkań, 51 osób). 

  
Stowarzyszenia Amazonek „ODNOWA” w Rybniku  
w ramach swojej działalności realizowało następujące 
działania:  
1) konferencja zdrowotna w ramach kampanii 

profilaktyczno-zdrowotnej pt. Pomagamy sobie 
nawzajem. Prelegentami byli lekarz onkolog  
i psychiatra, którzy udzielali również 
indywidualnych konsultacji. Wzięło udział  
45 osób, 

2) na jednym zebraniu ogólnym firma RELAX 
przeprowadziła szkolenie pt. Drenaż limfatyczny. 
Skorzystało ze szkolenia 57 osób, 

3) na innym zebraniu ogólnym refleksolog 
przeprowadził szkolenie z zakresu refleksologii, 

4) warsztaty psychologiczne metodą Simontona  
dla grupy 14 osób, które prowadził  
psycho-onkolog, 

5) 7 spotkań terapeutycznych dla grupy 10 pań 
prowadzonych przez psycho-onkologa, 

6) na zebraniach prowadzono również szkolenia  
z zakresu korzystania z ulg podatkowych  
i zdrowego żywienia. 

 
Fundacja PULS-MED BLISKO CIEBIE w Rybniku 
zorganizowała konferencję dotyczącą opieki 
paliatywnej: wykłady konsultantów, specjalistów, 

psychologów – 120 uczestników oraz osoby 
korzystające z transmisji internetowej. Celem było 
propagowanie opieki paliatywnej w Rybniku. 
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Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób 
z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem” 
prowadziło działania w ramach projektu  
pn. „Rybnicka Akademia Rodziny” w następujących 
formach: 
1) terapia dla dzieci i młodzieży, 
2) konsultacje dla rodziców, 
3) terapia rodzinna (2 osoby). 
 

 
Cel szczegółowy: 
1.7. Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do kultury, sportu, rekreacji i turystyki 

 

Działanie Wskaźnik 
Termin 

realizacji 
Realizator Informacje o realizacji działania 

1.7.1. wspieranie działalności artystycznej i kulturalnej osób 

niepełnosprawnych i przewlekle chorych 
liczba wspartych działań na bieżąco 

Biuro Kultury, 
instytucje kultury, 
Wydział Polityki 

Społecznej, 
organizacje 

pozarządowe 

 
Wsparto 24 działania. 

 
Wszystkie działania kulturalne podejmowane przez 
Biuro Kultury Urzędu Miasta Rybnika miały zawsze  

na celu umożliwienie jak najszerszego dostępu  
do oferty artystycznej Miasta. Zarówno wybór miejsc, 
w których organizowane były miejskie imprezy,  
a które nie wykluczały żadnego odbiorcy, jak  
i różnorodna oferta artystyczna, miały na celu 
zapewnienie wszystkim rybniczanom szansy 
skorzystania z wydarzeń kulturalnych. Miasto 
wspierało każdy przejaw działalności artystycznej, 
poprzez udostępnienie przestrzeni, tj. płyty 
rybnickiego rynku, placu przy rybnickiej Bazylice, 
deptaku pod organizację wszelkich działań 
kulturalnych, a Prezydent Miasta obejmował 
honorowym patronatem liczne przedsięwzięcia  
o charakterze artystycznym. Biuro Kultury 
współpracowało z organizacjami pozarządowymi, 
współfinansowało konkursy, festiwale i przeglądy,  
w których mógł wziąć udział każdy mieszkaniec 
Miasta.  
 
W 2018 r. Biuro Kultury współfinansowało zakup 
nagród w I Ogólnopolskim Konkursie Literackim 
„Anielskie pióro”, którego organizatorem był Warsztat 
Terapii Zajęciowej Nr 2 w Rybniku, a motywem 
przewodnim anioł oraz kojarzona z nim postawa 
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wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka  
(1 działanie). 

 
Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach (2 działania) 

prowadził warsztaty rękodzieła dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie z Zespołu 
Szkół Nr 6 w Rybniku. Ponadto, zorganizował koncert 
charytatywny „III Muzyczne Panaceum" na rzecz 
osoby niepełnosprawnej – Pawła Reka – mieszkańca 
dzielnicy Boguszowice-Osiedle. Podczas koncertu 
odbywała się zbiórka pieniędzy oraz licytacja 
przekazanych przymiotów. 
 
Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach (3 działania) 

prowadził warsztaty rękodzielnicze mające na celu 
rozwijanie zdolności artystycznych osób 
niepełnosprawnych oraz zapewnił integrację 
środowiska osób niepełnosprawnych z mieszkańcami 
dzielnicy Niedobczyce w ramach Niedobczyckiego 
Dnia Dziecka i jubileuszu 800-lecia Niedobczyc. 
 
Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach był 
współorganizatorem Przeglądu Jasełek i Widowisk 
Bożonarodzeniowych, w którym dużą liczbę 

uczestników stanowiły osoby niepełnosprawne.  
 
Industrialne Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 
(3 działania) realizowało warsztaty 

bożonarodzeniowe w Halo! Rybnik prowadzone  
przez Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2 w Rybniku 
oraz kiermasze (wielkanocny i bożonarodzeniowy) 
uczestników ww. Warsztatu na Zabytkowej Kopalni 
Ignacy. 
 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Konstantego Prusa w Rybniku realizowała projekt 
„Fabryka Wyobraźni” z udziałem dzieci Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku  
(1 działanie). 

 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” 
stwarzało możliwości udziału przez osoby 
niepełnosprawne w konkursach plastycznych, 
muzycznych, a także wyjazdach w kraju i za granicę 
(8 działań). 
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Stowarzyszenie „OLIGOS” w Rybniku realizowało  
2 działania: 

1) udział 2 uczestników Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48  
w wojewódzkim konkursie plastycznym, 

2) 2 uczestników Domu zostało laureatami konkursu 
literackiego (ich opowiadania zostały wydane  
w książce pt. „Nierówni potrzebują siebie”). 

 
Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu 
Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA zorganizowało 
Bieg 100 flag…, który poza akcentem sportowym 
zawierał również szereg działań kulturalnych. 
spotkanie z rotmistrzem Wojska Polskiego, konkurs 
wiedzy o Polsce, plastyczny oraz piosenki 
patriotycznej (w ramach obchodów 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez Polskę).  
 
Stowarzyszenie na Rzecz Psychoprofilaktyki  
i Promocji Zdrowia Psychicznego „VALIDUS”  
w Rybniku współdziałało przy organizacji  
III Rybnickich Dni Integracji (organizacja  

i prowadzenie warsztatów artystycznych dla dzieci, 
razem z Środowiskowym Domem Samopomocy 
„Cogito Noster” w Rybniku) – 1 działanie. 

 
Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób 
z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem” 
udzieliło wsparcia finansowego teatrowi INNA BAJKA, 
który tworzą osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną (próby teatralne raz w tygodniu, wyjazdy 
na przeglądy i konkursy teatralne) – 1 działanie.  

 

1.7.2. organizowanie seansów filmowych i spektakli 

teatralnych z napisami dla osób niesłyszących  
i audiodeskrypcją dla osób niewidomych – przetestowanie tego 

pomysłu (liczba osób zainteresowanych) 

liczba zorganizowanych 
seansów i spektakli 

na bieżąco instytucje kultury 

 
Nie zrealizowano. Z informacji Domu Kultury  

w Rybniku-Chwałowicach wynika, że dotychczas nie 
zgłosiły się osoby wykazujące zainteresowanie tego 
typu działaniami. Dodatkowo, nie posiadano 
funduszy, żeby samemu zainicjować to działanie. 
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1.7.3. wspieranie szkolenia sportowego osób 

niepełnosprawnych 
liczba wspartych inicjatyw  na bieżąco 

Wydział Polityki 
Społecznej, 
organizacje 

pozarządowe 

 
Wsparto 8 inicjatyw. 

 
Śląski Klub Sportowy Niesłyszących realizował 
projekt pn. „Działalność całoroczna oraz Jubileusz  
90-lecia ŚKSN Rybnik”, dofinansowany ze środków 

Miasta Rybnika w kwocie 18.000 zł. 
 

Zawodnicy Klubu Olimpiad Specjalnych „Promyk”  
w Rybniku objęci byli szkoleniem sportowym  
w następujących dyscyplinach: zespołowych (piłka 
nożna, koszykówka), indywidualnych (jazda konna, 
narciarstwo zjazdowe i biegowe, bieg na rakietach 
śnieżnych, tenis ziemny, tenis stołowy, bowling, 
pływanie, bocce, gimnastyka sportowa). Środki na ten 
cel pochodziły z dofinansowania Miasta Rybnika  
w kwocie 20.000 zł. Ponadto, odbyły się zawody 
regionalne i obozy, w tym: 

 letni obóz sportowy w Czaplinku (dofinansowanie 
ze środków PFRON w kwocie 4.000 zł), 

 zimowy obóz sportowy Istebna 2018, 

 XXVI Śląski Mityng Pływacki Olimpiad 
Specjalnych (dofinansowany ze środków Miasta 
Rybnika w kwocie 10.000 zł). 

 
Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu 
Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA zorganizowało  
VII Międzynarodową Olimpiadę Integracyjną 
(dofinansowanie Miasta Rybnika w kwocie 2.000 zł)  
i IV Międzynarodowe Zawody Pływackie dla uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szkół 
regionu oraz z zaprzyjaźnionych szkół z Czech  
i Słowacji (zintegrowanie środowisk dzieci 
niepełnosprawnych i pełnosprawnych podczas 
zawodów sportowych). Ponadto, ww. Stowarzyszenie 
zorganizowało Bieg 100 flag… (dofinansowanie 
Miasta Rybnika w kwocie 3.000 zł), które polegało 
m.in. na organizacji biegu sztafetowego, patriotycznej 
gry terenowej oraz marszobiegu dla osób  
z niepełnosprawnością intelektualną. 
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1.7.4. organizacja przedsięwzięć zwiększających uczestnictwo 

osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, w tym 
organizacja Dnia/Dni Osób Niepełnosprawnych, Rybnickich 

Dni Integracji 

liczba zorganizowanych 
przedsięwzięć 

na bieżąco 

Biuro Kultury, 
instytucje kultury, 

Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji,  

placówki oświatowe,  
pozostałe jednostki 

organizacyjne, 
Wydział Polityki 

Społecznej, 
organizacje 

pozarządowe 

 
Zorganizowano 107 przedsięwzięć. 

  

Rybnicka kultura ma jednoczyć – to założenie 
przyświeca podczas tworzenia rybnickich imprez 
kulturalnych, dlatego wszystkie działania miały  
za zadanie zwiększenie dostępu wszystkich 
odbiorców do miejskich wydarzeń artystycznych  
oraz ich integrację bez względu na ich 
pełnosprawność.  
 
W 2018 r. Miasto współfinansowało przez instytucję 
kultury – Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach 
plenerowe wydarzenie pn. Reggae bez barier 
organizowane w ramach III Rybnickich Dni Integracji 

– udostępniając Park im. Henryka Czempiela, 
pokrywając koszt nagłośnienia oraz pomagając 
logistycznie w organizacji imprezy plenerowej  
(1 przedsięwzięcie).  

 
Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach był 
współorganizatorem Przeglądu Jasełek i Widowisk 
Bożonarodzeniowych, w których dużą liczbę 

uczestników stanowiły osoby niepełnosprawne  
(1 przedsięwzięcie). 

 
Industrialne Centrum Kultury w Rybniku-
Niewiadomiu przygotowało platformę dla osób 

niepełnosprawnych (poruszających się na wózkach 
inwalidzkich) oraz audiodeskrypcję dla osób 
niewidomych podczas Industriady. 

 
Teatr Ziemi Rybnickiej był współorganizatorem  
5 wydarzeń skierowanych dla osób 

niepełnosprawnych (3 koncerty charytatywne  
na rzecz niepełnosprawnych, koncert Siłaczki, 
Rybnicki Dzień Anioła) oraz organizował ogólnopolski 
konkurs plastyczny z kategorią skierowaną do osób 
niepełnosprawnych, który zakończony był wystawą  
z wręczeniem nagród. Obiekty TZR dostosowane są 
do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i często 
osoby niepełnosprawne (w tym poruszające się  
na wózkach inwalidzkich) są widzami repertuarowych 
wydarzeń. 
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Muzeum w Rybniku przeprowadziło lekcje muzealne 

oraz warsztaty dla uczniów szkół specjalnych  
(2 przedsięwzięcia). 

 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku:  

1) współorganizował RyBoTuDi, czyli Rybnicki 
Bowlingowy Turniej Drużyn Integracyjnych 
poprzez m.in. przygotowanie pakietów startowych 
dla uczestników i zapewnienie posiłku 
regeneracyjnego, 

2) współorganizował Mityng Pływacki Olimpiad 
Specjalnych na pływalni krytej w Boguszowicach, 
na którym rywalizowali zawodnicy o różnym 
stopniu niepełnosprawności, 

3) Lokalny Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad 
Specjalnych w Centrum Rekreacji i Rehabilitacji 
„Bushido” – 9 edycja, w którym wzięli udział  
m.in. uczniowie Specjalnego Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Rybniku, Zespołu Szkół N 6  
w Rybniku, podopieczni Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Rybniku oraz uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rybniku, 

4) wynajmował salę gimnastyczną w CRiR „Bushido” 
Fundacji Aktywnej Rehabilitacji dla osób 
niepełnosprawnych, 

5) wynajmował salę gimnastyczną w CRiR „Bushido” 
Integracyjnemu Klubowi Sportowemu BUSHIDO – 
klub zrzeszający niepełnosprawnych szermierzy. 

 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności w Rybniku realizował  
3 przedsięwzięcia (aktywny udział pracowników 
jednostki w III Rybnickich Dniach Integracji, spotkanie 
z ekspertem Urzędu Skarbowego w Rybniku 
dedykowane osobom niepełnosprawnym i ich 
opiekunom na temat przysługujących ulg, prezentacja 
prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w siedzibie jednostki). 
 
W trosce o aktywny rozwój mieszkańców, Miejski 
Dom Pomocy Społecznej w Rybniku zorganizował 
34 przedsięwzięcia. Podpisał porozumienie  

z rybnickimi organizacjami pozarządowymi, z którymi 
brał aktywny udział w III Rybnickich Dniach Integracji. 
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Ponadto, w ramach aktywizacji społeczno-kulturalnej 
Dom współpracował z innymi domami i organizacjami 
pozarządowymi.  
 
Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito 
Noster” w Rybniku (4 przedsięwzięcia) brał udział 

w III Rybnickich Dniach Integracji (wystawa prac 
uczestników na rynku), w obchodach 800-lecia 
Niedobczyc, zorganizował „Festyn pod orzechem” 
(trening kulinarny prowadzony przez znanego 
kucharza Remigiusza Rączkę). Jednostka wystawiła 
prace plastyczne uczestników w gmachu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  
w Katowicach. 
 
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci 
Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo  
im. Jana Pawła II w Rybniku (4 przedsięwzięcia) 

umożliwił: udział swoim podopiecznym  
wraz z rodzicami w III Rybnickich Dniach Integracji 
(czynnie przygotowywano się do obchodów  
i występów poprzez wykonywanie prac plastycznych) 
oraz cykliczne występy Krakowskiego Teatru  
„Za jeden Uśmiech” (trwała współpraca). Ośrodek 
nawiązał również współpracę ze Specjalnym 
Zespołem Szkolno-Przedszkolnym (wspólne zajęcia 
edukacyjne) oraz Ośrodkiem Rodzinnej Pieczy 
Zastępczej w Rybniku.  
 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  
w Rybniku zorganizowało III Rybnickie Dni 
Integracji, w obchodach których udział wzięły 
placówki i organizacje pozarządowe z terenu Miasta 
Rybnika zajmujące się osobami niepełnosprawnymi. 
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Miasta 
Rybnika w kwocie 10.000 zł. Na przedsięwzięcie 
składało się spotkanie organizacyjne (dołączenie  
2 nowych partnerów do działania, wykonywanie 
wspólnie z osobami niepełnosprawnymi gadżetów  
w stylu reggae, przeprowadzenie debaty, na którą 
zaproszono specjalistów z dziedziny psychiatrii, 
ginekologii, prawa oraz przedstawicieli jednostek 
samorządu terytorialnego). Ww. impreza muzyczna 
w stylu reggae przyciągnęła rzeszę fanów  
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oraz społeczność lokalną. 
 
Stowarzyszenia Amazonek „ODNOWA” w Rybniku 

zorganizowało następujące wycieczki:  
1) z cyklu poznajemy Śląsk – Gliwice (Palmiarnia  

i Radiostacja), 
2) Mikołów – Śląski Ogród Botaniczny, 
3) kulig w Wiśle,  
4) Sianożęty, w tym zwiedzanie Kołobrzegu,  
5) Kraków – muzeum szopek krakowskich. 

 
Fundacja PGE Energia Ciepła w Rybniku 
realizowała projekt pn. „Maratonówką po zdrowie” , 
w którym osoby dorosłe z niepełnosprawnością 
zdobywały wiedzę i umiejętności w powożeniu 
zaprzęgami dwukonnymi. 8 uczestników wzięło udział 
w zajęciach prowadzonych przez doświadczonego 
trenera w tej dyscyplinie. Uczestnicy zajęć zdobywali 
wiedzę dotyczącą przygotowania maratonówki  
oraz zwierzęcia do wyjazdu w teren. Zdobywali 
umiejętności w: ujeżdżeniu, zręczności w powożeniu, 
jak również odbyli maraton w lasach rudzkich  
(do pokonania 10 km trasa z przeszkodami 
terenowymi).  

 
Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków 
Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA  
w Rybniku zorganizowało: 
1) Letni wypoczynek nad Bałtykiem, podczas 

którego często odbywały się pogadanki na temat 
nieodpowiedniego zachowania, z profilaktyki 
uzależnień alkoholem, papierosami  
oraz dopalaczami, 

2) Przygoda górska bez nałogów 2018 – wyjazd 
połączony z zajęciami profilaktycznymi, 
dotyczącymi przeciwdziałania zażywaniu 
narkotyków i dopalaczy, z propagowaniem 
zdrowego stylu życia oraz poznawaniem walorów 
turystycznych regionu górskiego.  

 
Ponadto, rybnickie placówki oświatowe brały udział  

w następujących przedsięwzięciach: 
1) Dzień Integracji na terenie szkoły organizowany 

dla całej społeczności szkolnej, „Olimpiada  
z sercem” dla uczniów niepełnosprawnych  
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z terenu Miasta Rybnika Szkoła Podstawowa  
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Janusza 
Korczaka w Rybniku), 

2) piknik rodzinny i dzień integracji szkolnej (Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa 
Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza  
w Rybniku), 

3) obchody Światowego Dnia Życzliwości  
i Pozdrowień (Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi Nr 20 im. Harcerzy Buchalików  
w Rybniku), 

4) Kolorowe Dni Integracji, Dzień Osób 
Niepełnosprawnych (Szkoła Podstawowa  
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 36 im. Czesława 
Miłosza w Rybniku), 

5) 3 rajdy i impreza sportowa pn. Bawmy się razem 
(Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 1 w Rybniku),  

6) Pola Nadziei (Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców 
Śląskich w Rybniku),  

7) Dzień autyzmu – projekcja filmu, happening 
(Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. Prałata 
Konrada Szwedy w Rybniku), 

8) zorganizowanie dnia osób niepełnosprawnych                      
w poszczególnych klasach, przygotowanie 
uczniów do zaprezentowania piosenki w języku 
migowym w czasie wizyty dzieci niesłyszących  
i niedosłyszących z Raciborza, Międzynarodowy 
Dzień Osób Niepełnosprawnych, Dzień 
Życzliwości, przygotowanie ulotek informacyjnych 
na temat niepełnosprawności i wykonanie gazetki 
na korytarzu „Niepełnosprawni są wśród nas”, 

zorganizowanie warsztatów dla uczniów 
niepełnosprawnych z okazji 100 rocznicy 
Odzyskania Niepodległości Polski pod hasłem 
„100 gości na 100 rocznicę” (Zespół Szkolno-

Przedszkolny Nr 8 w Rybniku –  
24 przedsięwzięcia), 

9) organizacja balu dla osób niepełnosprawnych 
wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  
w Rybniku i współorganizacja jasełek (Zespół 
Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rybniku). 
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Cel szczegółowy: 
1.8. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 

 

Działanie Wskaźnik 
Termin 

realizacji 
Realizator Informacje o realizacji działania 

1.8.1. świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych  

i rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym 
liczba świadczonych usług na bieżąco 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej, 

Ośrodek Leczniczo-
Rehabilitacyjny, 

organizacje 
pozarządowe 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku świadczył 

usługi 249 osobom, liczba wypracowanych godzin 
40.148, na kwotę 973.749,40 zł, w tym następujące 
usługi:  

 opiekuńcze (podstawowe) dla 159 osób, liczba 

wypracowanych godzin 21.075, na kwotę 
395.349,60 zł, 

 pielęgnacyjne dla 47 osób, liczba 

wypracowanych godzin 3.102,5, na kwotę 
80.569 zł, 

 rehabilitacyjne dla 52 osób, liczba 

wypracowanych godzin 4.178,5, na kwotę 
161.670,80 zł, 

 specjalistyczne dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi dla 40 osób, liczba 
wypracowanych godzin 11.792, na kwotę 
336.160 zł.   

Różnica pomiędzy sumą osób korzystających  
z poszczególnych usług a ogólną liczbą osób, którym 
przyznano usługi, wynika z faktu korzystania przez 
niektóre osoby z kilku rodzajów usług. 
 
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci 
Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo  
im. Jana Pawła II w Rybniku świadczył 
kompleksowe usługi z zakresu rehabilitacji. Dzieci 

korzystały z usług Pracowni Fizjoterapii dla dzieci  
i Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla dzieci (Wczesna 
Interwencja, Placówka Pobytu Dziennego). Zakres 
usług: porady lekarskie, terapia psychologiczna  
i logopedyczna, terapia grupowa kinezyterapia, 
zabiegi fizykoterapeutyczne. Ogólnie wykonano 
59.023 procedur medycznych, objęto opieką około 

1.000 pacjentów z terenu Miasta Rybnika i gmin 
ościennych. 
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku 

prowadził rehabilitację osób niepełnosprawnych  
w ramach „Programu wsparcia dla 
niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika  
w dostępie do rehabilitacji na lata 2016-2018”  

(80 beneficjentów, 2.547 procedur) oraz bieżącą 
rehabilitację komercyjną. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rybniku, który kierował na rehabilitację, 
przyjął 90 wniosków. 
 
Stowarzyszenie Amazonek „ODNOWA” w Rybniku  
w ramach zadania pn. Rehabilitacja kobiet  
po mastektomii, dofinansowanego ze środków Miasta 
Rybnika w kwocie 10.000 zł, przeprowadziło:  
1) 100 zabiegów masażu limfatycznego dla 10 pań  

z obrzękiem limfatycznym,  
2) 39 zajęć na basenie Fundacji PGE Energia 

Ciepła i 71 zajęć gimnastyki na sali dla 48 pań.  

 
Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM SEZAM  
w Gliwicach w ramach zadania pn. Stała rehabilitacja 
chorych na stwardnienie rozsiane szansą na większą 
sprawność i samozaradność, dofinansowanego  
ze środków z Miasta Rybnika w kwocie 9.000 zł, 
przeprowadziło 60 spotkań rehabilitacyjnych  
dla 10 osób. 
 
Fundacja „Superfundacja” w Rybniku w ramach 
zadania pn. Aquaterapia – sprawdzone i innowacyjne 
metody terapii w wodzie, dofinansowanego  

ze środków Miasta Rybnika w kwocie 11.000 zł, 
zrealizowała 150 godzin indywidualnych zajęć 
aquaterapii dla 11 osób niepełnosprawnych  
i 28 godzin zajęć grupowych dla 10 osób.  
 
12 lipca 2018 r. załoga sekcji żeglarstwa 
wyprawowego Ocean H2O Rybnik przy Yacht Clubie 
Rybnik wyruszyła z wyprawą wodami Grenlandii. 
Ekspedycja była kontynuacją projektu Płyniemy 
Polsko, realizowanego przez Fundację PGE Energia 
Ciepła w Rybniku, którego celem było opłynięcie 

Polski na skuterach wodnych Wisłą, Bałtykiem i Odrą 
oraz przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na wynajem 
sprzętu i prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych  
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dla osób niepełnosprawnych z porażeniem 
mózgowym i autyzmem, zespołem Downa.  
10 żeglarzy pokonało trasę ponad 1000 mil morskich, 
każda mila była przeliczana na złotówki i tym samym 
uruchomiona została zbiórka. Terapia odbywała się 
na obiekcie basenowym Fundacji przez cały rok  
z instruktorami nurkowania.  
 
Ww. Fundacja realizowała projekt pn. Wiem jak to 
powiedzieć, który był II edycją programu działań  

na rzecz osób niepełnosprawnych z brakiem mowy  
i trudnościami w porozumiewaniu się. Wzięło w nim 
udział 20 osób. W ciągu 3 miesięcy 
przeprowadzonych zostało 100 godzin zajęć przez 3 
terapeutów. Dodatkowo, przeprowadzono szkolenia 
dla nauczycieli, terapeutów osób niepełnosprawnych 
z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej 
oraz zakupiony został sprzęt, materiały, pomoce  
do nauki gestów itp. Projekt został dofinansowany  
ze środków Miasta Rybnika w kwocie 10.0000 zł. 
 
Ponadto Fundacja kontynuowała projekt pn. Zdrowie 
dla wszystkich dla osób z różnym stopniem 

niepełnosprawności, w tym ze spektrum autyzmu.  
w ramach którego odbywały się zajęcia: hipoterapii 
oraz grupowe zajęcia terapeutyczne. Uczestnicy mieli 
możliwość skorzystania z dużego basenu i groty 
solnej.  
 

1.8.2. wypracowanie modelu środowiskowego systemu 

wsparcia osób niepełnosprawnych, w szczególności  
z niepełnosprawnością intelektualną 

zrealizowano/ 
nie zrealizowano 

do 2020 r. 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej, 

Ośrodek Leczniczo-
Rehabilitacyjny, 

Miejski Dom Pomocy 
Społecznej, 

Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności, 
organizacje 

pozarządowe 

 
Nie zrealizowano. 

Niemniej jednostki funkcjonujące na terenie Miasta 
działające na rzecz osób z niepełnosprawnością 
realizowały swoje działania na bieżąco.  
 
Ponadto, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności w Rybniku zorganizował 
spotkanie z ekspertem Urzędu Skarbowego  
w Rybniku umożliwiające osobom niepełnosprawnym 
i ich opiekunom pozyskanie informacji na temat 
przysługujących im ulg. 
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1.8.3. zapewnienie rehabilitacji społecznej osobom 

niepełnosprawnym w środowiskowych domach samopomocy 
liczba wspartych osób  na bieżąco 

Wydział Polityki 
Społecznej,  

Środowiskowy Dom 
Samopomocy  

„Cogito Noster”, 
organizacje 

pozarządowe 

 
Wsparto 112 osób. 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster”  
w Rybniku w 2018 r. prowadził oddziaływania  
w zakresie rehabilitacji społecznej wobec 55 osób.  

 
Z usług wsparcia świadczonych w Środowiskowym 
Domu Samopomocy przy ul. Karłowicza 48  
w 2018 r. skorzystało 57 osób. 

1.8.4. prowadzenie rehabilitacji psychiatrycznej  

oraz udzielanie wsparcia psychologicznego osobom 
niepełnosprawnym i przewlekle chorym w rozwiązywaniu 

sytuacji kryzysowych, pojawiających się w związku  
z niepełnosprawnością lub chorobą 

liczba wspartych osób na bieżąco 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy  

„Cogito Noster”, 
Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej  
i Psychoterapii, 

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna  

 
Wsparcia udzielono 181 osobom. 

 
Zespół Psychiatrii Środowiskowej Środowiskowego 
Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku  
objął swoją działalnością 93 osoby z zaburzeniami 

psychicznymi. Udzielono 379 konsultacji 
terapeutycznych. Ich głównym celem była diagnoza 
psychospołeczna i motywowanie do podjęcia  
lub kontynuowania terapii.  

 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii  
w Rybniku udzielił wsparcia 64 osobom.  

 
Stowarzyszenie Amazonek „ODNOWA” w Rybniku 
zorganizowało warsztaty psychologiczne metodą 
Simontona dla grupy 14 osób, które prowadził 

psycho-onkolog. Ponadto, ww. psycho-onkolog 
przeprowadził 7 spotkań terapeutycznych dla grupy 
10 kobiet.  

 

1.8.5. wspieranie osób niepełnosprawnych w procesie 

rehabilitacji społecznej poprzez udzielanie dofinansowań  
ze środków PFRON 

liczba wspartych osób  na bieżąco 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 
Wsparciem objęto 813 osób. 

 
W 2018 r. kwota przeznaczona na zadania z zakresu 
rehabilitacji społecznej wyniosła 2.417.590 zł.  
 
Na zaopatrzenie ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny 
przeznaczono kwotę 566.371 zł, wydano 566.371 zł – 
udzielono wsparcia 466 osobom. 

 
Na turnusy rehabilitacyjne przeznaczono kwotę 
146.509 zł, wydano całą kwotę – udzielono wsparcia 
87 osobom. 
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Na likwidację barier funkcjonalnych 
(architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu 
się) przeznaczono kwotę 194.200 zł, ogółem zawarto 
53 umowy na kwotę 194.199,80 zł – udzielono 
wsparcia 53 osobom. 

 
Na sport, kulturę, rekreację i turystykę osób 
niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 4.000 zł, 
zawarto 1 umowę, wydatkowano 4.000 zł – udzielono 
wsparcia 15 osobom. 

 
Na działalność 2 Warsztatów Terapii Zajęciowej 
przeznaczono kwotę 1.659.600 zł, z czego  
ze środków PFRON – 1.493.640 zł, a ze środków 
Miasta – 165.960 zł, którą w całości wydatkowano – 
udzielono wsparcia 101 osobom (liczba miejsc  

w warsztatach 90). 
 
Na realizację zadania z zakresu zlecania zadań 
organizacjom pozarządowym, zgodnie z art. 36 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej  
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

przeznaczono kwotę 12.870 zł, zawarto 1 umowę – 
udzielono wsparcia 15 osobom (zorganizowano 

usługi asystenckie). Kwotę wydatkowano w całości 
(realizator: Stowarzyszenie „OLIGOS” w Rybniku). 
 
Najwięcej środków, oprócz kwoty przeznaczonej  
na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, przeznaczono na dofinansowanie  
do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze .W ramach tego zadania dofinansowano. 
np. zakup pieluchomajtek na kwotę 129.411 zł 
(135.164 szt.), aparatów słuchowych na kwotę 
200.997 zł (207 szt.), protez na kwotę 67.060 zł  
(15 szt.).  
 
Poza tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku 
realizował pilotażowy program „Aktywny Samorząd”  
w ramach którego zawarto 76 umów na kwotę 

174.937 zł. 
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1.8.6. świadczenie usług asystenckich dla osób  

z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych 

 zrealizowano/ 
nie zrealizowano, 

 liczba wspartych osób 

do 2020 r. 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej, 
organizacje 

pozarządowe 

 
Zrealizowano. 

W 2018 r. Stowarzyszenie „OLIGOS” w Rybniku 
realizowało usługi asystenckie w ramach 
następujących projektów: 
1) Rybnickie Centrum Asystenckie dofinansowany 

ze środków Unii Europejskiej, realizowany  
w okresie odczerwca 2016 r. do lutego 2018 r., 

2) Regionalne Centrum Asystenckie – cały rok, 
gdzie wsparciem objęte były osoby z terenu 
Miasta Rybnika, Powiatu Rybnickiego, Powiatu 
Raciborskiego, Miasta Jastrzębie-Zdrój (projekt 
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej), 

3) Rybnickie Centrum Asystentury 2018 w okresie 
od marca do grudnia 2018 r. (dofinansowanie 
ze środków Miasta Rybnika w kwocie  
35.000 zł), 

4) Rybnickie Centrum Asystenckie cd w ramach 
konkursu ogłoszonego przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rybniku (dofinansowanie  
ze środków PFRON usług asystenckich  
w kwocie 12.870 zł). 

 

1.8.7. podejmowanie działań na rzecz osób autystycznych 
 liczba podjętych działań, 

 liczba wspartych osób 
na bieżąco 

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna, 

Ośrodek Leczniczo-
Rehabilitacyjny, 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej, 
organizacje 

pozarządowe 

 
Podjęto 5 działań. 

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku 
prowadziła 2 działania:  
1) terapia dzieci autystycznych w ramach 

wczesnego wspomagania rozwoju i programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 
(44 osoby), a także z Zespołem Aspergera  
(13 osób), 

2) trening umiejętności społecznych dla dzieci  
i młodzieży z zespołem Aspergera (47 osób). 

 
W 2018 r. do Środowiskowego Domu Samopomocy 
przy ul. Karłowicza 48 w Rybniku uczęszczały  
3 osoby ze spektrum autyzmu, które korzystały  

z terapii prowadzonej w ośrodku, w tym dogoterapii  
i hipoterapii. 
 
Pracownicy pracujący z dziećmi autystycznymi 
Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci 
Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana 
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Pawła II w Rybniku ukończyli studia, szkolenia i kursy 
w ww. zakresie. Prowadzono cykliczne spotkania  
z rodzicami, udzielano porad, a w szczególności 
terapii psychologicznej, logopedycznej i grupowej 
dzieciom z cechami autyzmu. W 2018 r. otoczono 
opieką 18 dzieci autystycznych lub z cechami 

autyzmu i wykonano 3.990 procedur medycznych  
z zakresu porad lekarskich, terapii psychologicznej  
i logopedycznej, terapii grupowej oraz rehabilitacji 
leczniczej. Efekty mogą być widoczne w dłuższej 
perspektywie czasu. 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku nie 
realizował konkretnego działania, jednakże udzielał 
pomocy w ramach podejmowanych zadań. Jednostka 
była również realizatorem kompleksowego programu 
wsparcia dla rodzin „Za życiem”.   
 

 
Cel szczegółowy: 
1.9. Stwarzanie warunków do samodzielnego i niezależnego życia osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych poprzez wspieranie mieszkalnictwa  

 

Działanie Wskaźnik 
Termin 

realizacji 
Realizator Informacje o realizacji działania 

1.9.1. opracowanie standardów usług  

mieszkalnictwa wspomaganego 
zrealizowano/ 

nie zrealizowano 
do 2020 r. 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Nie zrealizowano. 

1.9.2. utworzenie mieszkań wspomaganych w ramach 

mieszkaniowego zasobu Miasta 
zrealizowano/ 

nie zrealizowano 
do 2020 r. 

Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej, 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej, 
organizacje 

pozarządowe  

 
Nie zrealizowano. 

Jednakże 2 mieszkania przygotowano do oddania  
w 2019 r.: 
1) dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito 

Noster” w Rybniku, na rzecz 6 osób  
z zaburzeniami psychicznymi (w 2018 r. trwał 
remont oraz zakup wyposażenia – dotacja  
z budżetu państwa w ramach programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”), 

2) dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku  
z przeznaczeniem na mieszkanie chronione  
(w ramach projektu „Alternatywa II" zostanie 
uruchomione jako mieszkanie chronione 
wspomagane dla bezdomnych kobiet z dziećmi). 
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Cel szczegółowy: 
1.10. Monitorowanie sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin/opiekunów 

 

Działanie Wskaźnik 
Termin 

realizacji 
Realizator Informacje o realizacji działania 

1.10.1. opracowanie i wdrożenie systemu wymiany informacji 

na temat osób niepełnosprawnych i ich rodzin, pomiędzy 
jednostkami organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi – 

budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru 
zatrudnienia i integracji społecznej (partnerstwo 

międzyinstytucjonalne i międzysektorowe) poprzez wspólne 
tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego  

zrealizowano/ 
nie zrealizowano 

na bieżąco 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej,  

Powiatowy Urząd 
Pracy,  

pozostałe jednostki 
organizacyjne, 

organizacje 
pozarządowe 

 
Nie zrealizowano. 

Z uwagi na wejście w życie przepisów rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 
2016.119.1 z późn. zm.) realizacja działania jest 
utrudniona. 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku i Powiatowy 
Urząd Pracy w Rybniku współpracowali ze sobą  
oraz innymi instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi w tym zakresie (realizacja różnych 
projektów na rzecz osób bezrobotnych  
i poszukujących zatrudnienia, w tym osób 
niepełnosprawnych). W razie potrzeby informacje 
przekazywane są na bieżąco.  
 

 
Cel szczegółowy: 
1.11. Wspieranie otoczenia osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych 

 

Działanie Wskaźnik 
Termin 

realizacji 
Realizator Informacje o realizacji działania 

1.11.1. utworzenie hostelu dla osób niepełnosprawnych 

(doraźna opieka na zasadach pogotowia sytuacyjnego) 
zrealizowano/ 

nie zrealizowano 
do 2020 r. 

organizacje 
pozarządowe 

 
Nie zrealizowano. 

Stowarzyszenie „OLIGOS” w Rybniku podejmowało 
działania, aby rozpocząć działalność placówki 
(ubiegało się o pozwolenie na utworzenie placówki 
całodobowej krótkoterminowej opieki nad osobami  
z niepełnosprawnością i zależnymi). W ramach 
projektu testującego w 2018 r. podmiot realizował 
usługi przerwy wytchnieniowej dla rodzin z osobami  
z niepełnosprawnością. Skorzystało z niej 29 rodzin 
(1.923 usługi). 
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1.11.2. podejmowanie działań wspierających otoczenie osób 

niepełnosprawnych i przewlekle chorych 
liczba podjętych działań na bieżąco 

Wydział Polityki 
Społecznej, 
organizacje 

pozarządowe 

 
Podjęto 3 działania. 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku realizował 
„Pakiet Opieki Wytchnieniowej” w ramach projektu 
„Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” z Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
Wsparto 10 kobiet (opiekunek osób zależnych)  
na kwotę 28.403,70 zł. 

 
Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób 
z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem” 
prowadziło Klub Rodzica (spotkania odbywały się  

na bieżąco). 
 
Stowarzyszenie „OLIGOS” w Rybniku prowadziło 
Klub Rodzica przy Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 
(spotkania raz w tygodniu przez cały rok, około  
10 rodziców na każdym spotkaniu). 
 

1.11.3. udostępnianie organizacjom pozarządowym, 

działającym na rzecz osób niepełnosprawnych,  
na preferencyjnych warunkach, lokali wchodzących w skład 

zasobu Miasta Rybnika   

liczba udostępnionych 
lokali 

na bieżąco 

Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej, 

pozostałe jednostki 
organizacyjne, 

instytucje kultury 

 
Udostępniono 3 lokale. 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 
udostępnił lokale:  
1) Stowarzyszeniu Amazonek „ODNOWA”  

w Rybniku,  
2) Rybnickiemu Stowarzyszenie „Diabetyków”  

w Rybniku, 
3)  Śląskiemu Klubowi Sportowemu Niesłyszących  

w Rybniku. 
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Cel główny 2 
Wyrównanie szans edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci i młodzieży 
 
Cel szczegółowy: 
2.1. Wsparcie procesu edukacyjnego niepełnosprawnych dzieci i młodzieży 

 

Działanie Wskaźnik 
Termin 

realizacji 
Realizator Informacje o realizacji działania 

2.1.1. realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  
liczba dzieci objętych 
procesem wczesnego 
wspomagania rozwoju  

na bieżąco 
Poradnia 

Psychologiczno-
Pedagogiczna 

 
130 dzieci zostało objętych procesem wczesnego 

wspomagania rozwoju (wyrównywanie deficytów 
rozwojowych przed rozpoczęciem edukacji szkolnej). 
Formy terapii: 
1) terapia psychologiczna: 24 osoby, 
2) terapia pedagogiczna: 13 osób, 
3) terapia logopedyczna: 67 osób, 
4) integracja sensoryczna: 12 osób, 
5) terapia behawioralna: 12 osób, 
6) terapia tyflopedagogiczna: 4 osoby, 
7) biofeedback: 1 osoba. 
Różnica pomiędzy sumą osób objętych wsparciem  
a ogólną liczbą osób, którym udzielono wsparcia, 
wynika z faktu korzystania przez niektóre osoby  
z kilku rodzajów terapii. 

 

2.1.2. udzielanie pomocy specjalistycznej niepełnosprawnym 

dzieciom i młodzieży  
liczba wspartych osób na bieżąco 

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna 

 
Liczba wydanych orzeczeń i opinii (wczesne 
wspomaganie rozwoju): 429, w tym: 

1) osoby niesłyszące i słabosłyszące: 15, 
2) osoby niewidome i słabowidzące: 14, 
3) niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

lekkim: 55 osób, 
4) niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym i znacznym: 24 osoby, 
5) niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

głębokim: 8 osób, 
6) niepełnosprawność sprzężona: 39 osób, 
7) niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja:  

78 osób, 
8) autyzm i zespół Aspergera: 105 osób, 
9) wczesne wspomaganie rozwoju: 91 osób. 
Warunki i formy pomocy dostosowane adekwatnie  
do niepełnosprawności danej osoby. 
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2.1.3. udzielanie wsparcia kadrze pedagogicznej pracującej  

z niepełnosprawnymi uczniami w podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych  

liczba wspartych osób na bieżąco placówki oświatowe 

 
Łącznie udzielono wsparcia 424 nauczycielom. 

 

Szkolenia, konferencje, kursy, dofinansowania 
studiów podyplomowych oraz warsztaty  
dla nauczycieli dotyczyły m.in.: nauczania, opieki  
i rozwoju uczniów niepełnosprawnych, diagnozy  
i terapii pedagogicznej, wzbogacenia metod pracy, 
ortoptyki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, 
oligofrenopedagogiki, pedagogiki specjalnej, integracji 
sensomotorycznej, pracy z dzieckiem autystycznym  
i z zespołem Aspergera, afazją ruchową, pracy  
z uczniem w klasie integracyjnej, wspomagania przez 
nauczyciela ucznia z dysfunkcjami, metody ruchu 
rozwijającego Weroniki Sherborne, masażu Shantala. 
 
Rezultatem ww. wsparcia było: 

 podniesienie kwalifikacji i jakości pracy 
dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej 
z niepełnosprawnymi uczniami, 

 poszerzenie oferty edukacyjnej placówki 
oświatowej,  

 wdrażanie najnowszych metod i form pracy, 

 monitorowanie i organizowanie zajęć 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
psychoedukacyjnych.  

 
W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku wprowadzono 
nowe metody pracy z uczniem niepełnosprawnym  
i poszerzono wiedzę na temat różnego rodzaju 
dysfunkcji uczniów. 

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku 
wsparła 84 osoby poprzez:  

 sieć współpracy i samokształcenia  
dla pedagogów i nauczycieli z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, 

 warsztaty dla nauczycieli pn. ,,Dziecko 
niepełnosprawne ruchowo”, 

 szkolenie Rady Pedagogicznej pn. 
,,Nieprawidłowy przebieg procesów przetwarzania 
sensorycznego”, 

 szkolenie Rady Pedagogicznej pn. ,,Zespół 
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Aspergera”, 

 wymianę doświadczeń i poszerzenie wiedzy. 
 

2.1.4. wspieranie rodziców niepełnosprawnych dzieci  

w zakresie działalności edukacyjnej (np. szkolenia, 
konferencje, grupy wsparcia, porady indywidualne) 

liczba wspartych rodziców na bieżąco 

Wydział Edukacji, 
placówki oświatowe, 

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna 

 
Łącznie udzielono wsparcia 392 rodzicom, w tym: 

 
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna udzieliła 
wsparcia 212 rodzicom poprzez: 

 konsultacje rodzinne,  

 warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci  
z Zespołem Aspergera, 

 szkołę dla rodziców, 

 prelekcja dla rodziców pn. „Nieprawidłowy 
przebieg procesów przetwarzania 
sensorycznego”, 

 nabycie wiedzy przez rodziców na temat 
funkcjonowania i potrzeb dziecka 
niepełnosprawnego oraz poszerzenie kompetencji 
wychowawczych. 

 
Placówki oświatowe udzieliły wsparcia 180 rodzicom  

poprzez: poradnictwo pedagogiczne, prelekcje 
psychologa i innych specjalistów, współpracę  
z instytucjami wspomagającymi rodzinę, konsultacje  
i rozmowy/porady indywidualne, proponowanie oraz 
zachęcanie rodzica do podjęcia działań 
zmierzających do realizacji wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka, udzielanie porad w zakresie wyboru 
dalszego etapu kształcenia dziecka, informowanie  
o placówkach integracyjnych i specjalnych, 
kierowanie do odpowiednich specjalistów, lekarzy  
i na dodatkowe badania do Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, poradnictwo w zakresie postępowania 
z dziećmi w przypadku pojawiających się problemów, 
rozmowy z wychowawcą i pedagogiem szkolnym, 
organizowanie szkoły dla rodziców i zajęć otwartych 
dla rodziców klas pierwszych, konsultacje i porady  
dla rodziców uczniów z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego, doradztwo zawodowe, 
rozmowy dotyczące realizacji obowiązku szkolnego  
w domu ucznia (nauczanie indywidualne), wyboru 
szkoły i zawodu, zmiany systemu kształcenia, porady  
o pomocy materialnej udzielanej przez instytucje 
wspierające.  
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Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 im. Janusza 
Korczaka w Rybniku przeprowadziło szkolenie 
rodziców pn. Rola rodziców w pracy z dziećmi  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
 
Rezultatami ww. działań było wsparcie rodziców 
niepełnosprawnych uczniów w zakresie edukacji  
i wychowania, zwiększenie świadomości o możliwości 
pomocy i form wsparcia ucznia, poprawa 
funkcjonowania niepełnosprawnych uczniów  
w szkolnej społeczności oraz dobre relacje 
przedstawicieli szkoły z rodzicami uczniów 
niepełnosprawnych. Dzięki tym działaniom rodzice 
lepiej radzą sobie z wieloma problemami  
w funkcjonowaniu niepełnosprawnego dziecka, 
wiedzą gdzie szukać pomocy. 
 
W ramach projektu „Edukacja – Rozwój – Wsparcie” 

RPO WSL, którego celem jest wsparcie 
przedszkolnych dzieci z niepełnosprawnościami, 
realizowane są w placówkach przedszkolnych 
warsztaty samopomocowe dla rodziców  
z psychologiem, grupa ok. 10 osób. Projekt trwa  

do 31 sierpnia 2019 r., więc o rezultatach będzie 
można mówić po jego zakończeniu.  
 

 
Cel szczegółowy: 
2.2. Tworzenie warunków wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych dzieci i młodzieży 

 

Działanie Wskaźnik 
Termin 

realizacji 
Realizator Informacje o realizacji działania 

2.2.1. doposażenie placówek oświatowych w pomoce 

dydaktyczne, sprzęt i urządzenia poprawiające codzienne 
funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz usprawniające 

proces dydaktyczny uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

liczba doposażonych 
placówek oświatowych 

na bieżąco placówki oświatowe 

 
Doposażono 24 placówki oświatowe.  

 
Rybnickie placówki oświatowe na bieżąco  
są doposażane w pomoce umożliwiające pracę  
z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
(w książki, pomoce dydaktyczne, urządzenia 
informatyczne, środki audiowizualne, meble zgodnie  
z potrzebami uczniów niepełnosprawnych 
uczęszczających do danej placówki). 
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Przedszkole Nr 9 w Rybniku zakupiło: tablicę, półki, 

podkładki pod kartki i drobne artykuły plastyczne. 
 
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 17 
im. Jana Brzechwy w Rybniku doposażono gabinet 

logopedyczny w pomoce dydaktyczne, które są 
wykorzystywane przez dzieci z afazją. 
 
Przedszkole Nr 50 w Rybniku zakupiło pomoce  

do rozwoju integracji sensomotorycznej. 
  
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. św. Stanisława 
Kostki w Rybniku zakupiła materiały dydaktyczne 

(książki i sprzęt sportowy). 
 
Szkołę Podstawową Nr 4 im. Jana Pawła II  
w Rybniku doposażono w książki edukacyjne, atlasy, 

2 zestawy puzzli, klocki usprawniające motorykę 
małą, ćwiczenia rewalidacyjne, zestaw plastyczny  
wraz z kolorowanką, zestaw do wykonywania prac 
manualnych, plastelinę, gry edukacyjne.  
 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa 
Sportowego Nr 9 im. Adama Mickiewicza  
w Rybniku na bieżąco zwiększa pomoce 

dydaktyczne, sprzęt w postaci dodatkowego 
oświetlenia, nagłośnienia oraz programów 
informatycznych dla uczniów niepełnosprawnych  
i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła 
jest w trakcie organizacji sali sensorycznej. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Bohaterskich 
Harcerzy Rybnika - Chwałowic w Rybniku zakupiła 

pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć 
rewalidacyjnych dla uczniów z afazją, zespołem 
Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu lekkim. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 19 w Rybniku zakupiła 

pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami  
na zajęciach. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Karola Miarki  
w Rybniku zakupiła tablety, pomoce dydaktyczne  

na zajęcia rewalidacyjne.  
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Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi 
Nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku zakupiła 

pomoce do zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych  
i logopedycznych. 
 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  
Nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku zakupiła 

ćwiczenia do prowadzenie zajęć z uczniami  
z zespołem Aspergera i autyzmem oraz gry 
dydaktyczne dla uczniów z afazją ruchową. 
 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku zakupiła 

pomoce dydaktyczne (pomoce logopedyczne, 
pomoce do nauki zasad pisowni ortograficznej, 
pomoce do ćwiczeń czytania, artykulacji głosek, 
pisania, zadań matematycznych, gra planszowa 
terapeutyczna – „Góra uczuć”). 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 1 w Rybniku doposażono  

w pomoce dydaktyczne (maszyna Braille’a dla osób 
niewidomych). 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 im. Janusza 
Korczaka w Rybniku doposażono w pomoce 

dydaktyczne do bieżącej pracy z uczniem 
niepełnosprawnym. 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 im. Jana  
Pawła II w Rybniku doposażono w czytnik e-booków 

dla dziecka słabowidzącego.  
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Rybniku 

zakupił książki, zeszyty ćwiczeń i gry dydaktyczne. 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Rybniku 

przygotował 2 pomieszczenia do prowadzenia 
specjalistycznych zajęć z dzieckiem 
niepełnosprawnym.  
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Rybniku 

zakupił pomoce dydaktyczne (m.in. karty do ćwiczeń 
motoryki narządów artykulacyjnych, karty pracy 
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logopedia, karty do terapii dla dzieci z autyzmem  
i zespołem Aspergera), pomoce edukacyjne 
(układanki; puszki dźwiękowe, puzzle), zestaw 
kontrolny PUS (pod kątem niepełnosprawności: alalia, 
afazja ruchowa, obniżona sprawność intelektualna, 
niedosłuch, zespół Aspergera, dysortografia, 
dyskalkulia, zaburzona analiza i synteza), materace, 
gruszki rehabilitacyjne i sensoryczne, wyzłoszczacz 
(pod kątem ADHD, nadpobudliwości 
psychoruchowej). 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Rybniku 

zakupił pomoce dydaktyczne na zajęcia 
rewalidacyjne dla: słabosłyszących, niesłyszących, 
niedowidzących, niepełnosprawnych ruchowo, w tym 
z afazją i zespołem Aspergera. 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Rybniku 

zakupił tablicę interaktywną i nagłośnienie dla osób 
słabowidzących.  
 
Zespół Szkół Sportowych w Rybniku zakupił 

dodatkowe pomoce do zajęć rewalidacyjnych (zespół 
Aspergera, niedosłuch) oraz logopedycznych. 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
w Rybniku doposażono w: lupę optyczną, komputer  

z oprogramowaniem na zajęcia tyflopedagogiczne 
(klawiatura, mysz), lampy sensoryczne, podświetlany 
ekran-stolik, latarki, gry dydaktyczne, książki  
i pomoce dydaktyczne. 
 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych  
w Rybniku zakupił literaturę fachową oraz materiały 

do zajęć rewalidacyjnych (scenariusze zajęć, 
ćwiczenia, pomoce dydaktyczne, gry edukacyjno-
terapeutyczne – zespół Aspergera). 
 
Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Rybniku został doposażony w meble, sprzęt 

rehabilitacyjny, sportowy i pomoce dydaktyczne 
wszystkich pomieszczeń. 
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2.2.2. organizacja zajęć rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych  

i pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

 liczba zorganizowanych 
zajęć, 

 liczba wspartych osób 

na bieżąco 

placówki oświatowe, 
Poradnia 

Psychologiczno-
Pedagogiczna, 

instytucje kultury, 
organizacje 

pozarządowe 

 
Zajęciami objęto 464 osoby.  

 

Pomoc udzielana była m.in. w zakresie logopedii, 
socjoterapii, orientacji w przestrzeni, zajęć 
korygująco-usprawniających, bajkoterapii, gimnastyki 
korekcyjnej, terapii ręki, terapii rozwijających 
umiejętności społeczne, surdopedagogiki, 
tyflopedagogiki, arteterapii, hipoterapii, muzykoterapii. 
Uczniowie mogli korzystać również z dodatkowych 
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz kółek 
przedmiotowych.  
 
Zajęcia rewalidacyjne organizowały następujące 
placówki oświatowe: 
1) Przedszkole Nr 9 w Rybniku – 24 zajęcia,  

1 osoba, 
2) Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 17 

im. Jana Brzechwy w Rybniku – 6 zajęć, 13 osób, 
3) Przedszkole Nr 43 w Rybniku – 3 osoby, 
4) Przedszkole Nr 50 w Rybniku, 
5) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 

Nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku –  
20 różnych form zajęć, 34 osoby, 

6) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. św. Stanisława 
Kostki w Rybniku – 8 osób, 

7) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II  
w Rybniku – 10 godzin tygodniowo, 5 osób, 

8) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa 
Sportowego Nr 9 im. Adama Mickiewicza  
w Rybniku – 13 zajęć, 18 osób, 

9) Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Bohaterskich 
Harcerzy Rybnika - Chwałowic w Rybniku –  
2 godziny tygodniowo, 12 osób, 

10) Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. Prałata 
Konrada Szwedy w Rybniku – 8 osób, 

11) Szkoła Podstawowa Nr 19 w Rybniku, 
12) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 

Nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku –  
27 godzin tygodniowo zajęć rewalidacyjnych  
(14 osób), 1 godzina zajęć na basenie (2 osoby), 
1 godzina kółka angielskiego (1 osoba), zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze – 6 uczniów, 

13) Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Karola Miarki  
w Rybniku – 2 godziny tygodniowo, 11 osób, 
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14) Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Przedszkolnymi Nr 22 im. Juliusza Słowackiego  
w Rybniku – 12 zajęć, 10 osób, 

15) Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Przedszkolnymi Nr 23 im. Górniczego Stanu  
w Rybniku – 2 godziny w tygodniu – 1 osoba  
oraz 1 godzina w tygodniu – 1 osoba,  

16) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku –  
136 godzin, 68 osób, 

17) Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Ks. Franciszka 
Blachnickiego w Rybniku – 2 godziny tygodniowo, 
9 osób, 

18) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku – 28 zajęć 
w tygodniu, 14 osób, 

19) Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami 
Integracyjnymi Nr 1 w Rybniku – 2 godziny 
tygodniowo, 14 osób, 

20) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 im. Janusza 
Korczaka w Rybniku, 

21) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 im. Jana  
Pawła II w Rybniku – 9 osób, 

22) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Rybniku – 
12 zajęć,12 osób, 

23) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Rybniku – 
3.280 godzin, 41 osób,  

24) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Rybniku –  
5 osób, 

25) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rybniku – 
15 osób, 

26) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Rybniku –  
2 godziny tygodniowo, 4 osoby,  

27) Zespół Szkół Technicznych w Rybniku –  
2 godziny tygodniowo, 9 osób, 

28) Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich  
w Rybniku – 4 osoby,  

29) Zespół Szkół Nr 6 w Rybniku – 250 godzin zajęć 
rewalidacyjnych w ciągu tygodnia,  

30) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
w Rybniku,  

31) Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych  
w Rybniku – 2 godziny tygodniowo, 12 osób, 

32) Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Rybniku – 10 godzin zajęć rewalidacyjnych,  
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8 zajęć dodatkowych, 91 zajęć pozalekcyjnych 
tygodniowo, stworzono etat rehabilitanta. 

  
Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach prowadził 

warsztaty rękodzieła dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i ruchową z Zespołu Szkół Nr 6  
w Rybniku.  
 
W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej  
im. Konstantego Prusa w Rybniku odbyło się  

10 spotkań uczniów Zespołu Szkół Nr 6 w Rybniku 
(wsparto 100 osób). 

 

2.2.3. realizacja projektów edukacyjnych, uwzględniających 

specjalne potrzeby dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności 

 liczba projektów, 

 wysokość pozyskanych 
środków, 

 liczba wspartych osób 

na bieżąco 

Wydział Edukacji, 
placówki oświatowe, 

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna 

 
Zrealizowano 6 projektów: 

 
Projekt pn. „Edukacja – Rozwój – Wsparcie”  
w ramach RPO WSL, którego celem jest wsparcie 
przedszkolnych dzieci z niepełnosprawnościami  
w zakresie specjalistycznych terapii  
i zindywidualizowanych zajęć wyrównawczych,  
a także zakup specjalistycznego wyposażenia  
np. sala doświadczeń świata. Wartość projektu 
512.166,66 zł, objętych wsparciem zostało 60 dzieci  
z niepełnosprawnościami intelektualnymi  
oraz 32 nauczycieli pracujących z dziećmi  
z niepełnosprawnościami (studia podyplomowe, 
szkolenia, kursy dokształcające). 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
w Rybniku: 
1) „Z matematyką na TY” – 24.607,33 zł, 
2) „Edukacja – Rozwój – Wsparcie” – 77.450 zł, 
3) „Bez barier, bez granic” – 42.959,52 zł, 

Łącznie 120 osób objętych wsparciem. 
 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku realizowała 
projekt Erasmus+, wysokość pozyskanych środków – 

36.790 euro, liczba osób wspartych – 150, podczas 
którego odbyły się: wyjazdy z uczniami 
niepełnosprawnymi na Maltę, lekcje wychowawcze  
o tematyce integracji i niepełnosprawności, spotkania 
i spektakle profilaktyczne, Dzień osób 
niepełnosprawnych. 
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Zespół Szkół Nr 6 w Rybniku realizował projekty: 

1) „Gold Hearts” – 130.000 zł,  
2) „I am here, too!” – 24.205 euro.  
 
Projekt „Z matematyką na TY” realizowany był przez  
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 w Rybniku  

(4 osoby) i Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11  
w Rybniku.  
 

2.2.4. prowadzenie kampanii społecznych i innych działań 

promujących ideę edukacji włączającej
3
  

liczba przeprowadzonych 
kampanii i innych działań 

na bieżąco 

Wydział Edukacji, 
placówki oświatowe, 

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna, 

organizacje 
pozarządowe 

 
W rybnickich placówkach oświatowych prowadzone 
były systematycznie zajęcia z zakresu edukacji 
włączającej. Odbywało się to poprzez m.in. zbiórki 
plastikowych nakrętek czy pogadanki w ramach lekcji 
wychowawczych, prelekcje, prezentacje filmów 
edukacyjnych.  
 
Przedszkole Nr 50 w Rybniku – systematyczne 

prowadzenie zajęć z zakresu edukacji włączającej, 
obchodzenie Światowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych. 
 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku 
zorganizowała „Olimpiadę z sercem” dla uczniów 

niepełnosprawnych z terenu Miasta Rybnika.  
 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. św. Stanisława 
Kostki w Rybniku przeprowadziła prelekcje  

dla rodziców dotyczące edukacji włączającej. 
 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa 
Sportowego Nr 9 im. Adama Mickiewicza  
w Rybniku zorganizowała zebranie ogólne rodziców 

z uwzględnieniem tematyki edukacji włączającej  
oraz przeprowadziła Dzień integracji w szkole, 
obejmujący wszystkich uczniów – na wszystkich 
zajęciach prowadzono tego dnia tematykę związaną  
z edukacją włączającą i integracją. 
 

                                                 
3
 Edukacja włączająca rozumiana jako umożliwienie uczniom z niepełnosprawnościami nauki wraz ze sprawnymi rówieśnikami, na docenianiu i wspieraniu uczniów oraz dostosowaniu szkół do uczniów  

o zróżnicowanych potrzebach. 
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Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Bohaterskich 
Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku – 
spotkania dla rodziców pn. „Specjalne potrzeby 
edukacyjne uczniów”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 19 w Rybniku – stałe 

uwrażliwianie uczniów na potrzeby osób chorych  
i niepełnosprawnych nie tylko na terenie placówki, ale 
też w środowisku. 
 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  
Nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku – 

prelekcja dyrektora na temat edukacji włączającej 
przeprowadzona podczas zebrania z rodzicami. 
 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku  
– 20 kampanii (popularyzacja projektu „Fajne 
dzieciaki” na stronach internetowych, podczas wizyty 
studyjnej na Cyprze, banery naścienne, gazetka 
szkolna, pogadanka dla rodziców na temat wykluczeń 
społecznych i edukacji włączającej, napisanie 
piosenki dotyczącej pomocy osobom 
niepełnosprawnym, szkolenia dla nauczycieli  
na temat edukacji włączającej, spektakle 
profilaktyczne). 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Rybniku 

prowadził lekcje wychowawcze promujące ideę 
edukacji włączającej.  
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Rybniku 

tworzenie plakatów przez młodzież szkolną. 
 
Na spotkaniu z rodzicami uczniów Zespołu Szkół 
Technicznych w Rybniku zaprezentowano formy 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  
w tym przekazano informację o edukacji włączającej, 
która była promowana w szkole.   
 
Zespół Szkół Nr 6 w Rybniku zorganizował: 

Olimpiadę Integracyjną, olimpiadę sportową  
na basenie MOSIR w Boguszowicach oraz festyn  
dla uczniów i rodziców z okazji Dnia Dziecka. 
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Cel główny 3 
Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 
 
Cel szczegółowy: 
3.1. Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych  

 

Działanie Wskaźnik 
Termin 

realizacji 
Realizator Informacje o realizacji działania 

3.1.1. organizacja warsztatów, szkoleń i konkursów 

aktywizujących oraz motywujących osoby niepełnosprawne  
do podjęcia zatrudnienia 

 liczba 
przeprowadzonych 
warsztatów, szkoleń  
i konkursów, 

 liczba wspartych osób  

na bieżąco 

Powiatowy Urząd 
Pracy, 

organizacje 
pozarządowe 

 
Powiatowy Urząd Pracy zorganizował 9 zajęć 
warsztatowych z poradnictwa grupowego  

dla 30 osób niepełnosprawnych. Tematy:  

 Od rozmowy kwalifikacyjnej po zatrudnienie, 

 Poznanie własnych możliwości drogą do kariery 
zawodowej,  

 Jak odnaleźć się na rynku pracy? Planowanie 
własnej kariery zawodowej,  

 Możliwości rozwoju zawodowego oferowanego 
przez PUP Rybnik dla osób zarejestrowanych 
drogą do aktywności zawodowej,  

 Bezstresowa rozmowa kwalifikacyjna. Zasady 
skutecznego przygotowania w praktyce,  

 Jak zwiększyć swoje szanse na pracę. Warsztaty 
dla osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności,  

 Twoja aktywność szansą na sukces zawodowy,  

 Autoprezentacja, czyli jak zrobić dobre wrażenie 
na pracodawcy,   

 Czas na zmianę. Zarządzanie wizerunkiem 
pracownika 50+. 

 

3.1.2. organizacja targów pracy i giełd pracy dla osób 

niepełnosprawnych (pomoc w rekrutacji) 

liczba osób 
niepełnosprawnych 

uczestniczących  
w targach pracy  
i giełdach pracy 

na bieżąco Powiatowy Urząd Pracy 

 
195 osób uczestniczyło w zorganizowanych targach  

i giełdach pracy, w tym: 

 Targi Pracy dla bezrobotnych i poszukujących 
pracy (kwiecień 2018 r., udział ok. 80 osób), 

 Jarmark Sezonowych Ofert Pracy (czerwiec  
2018 r.), 

 Targi Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami 
(listopad 2018 r., udział ok. 100 osób), 

 85 giełd pracy w siedzibie Powiatowego Urzędu 
Pracy w Rybniku – udział ok.15 osób. 
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3.1.3. organizacja szkoleń (indywidualnych i grupowych), 

mających na celu podniesienie, uzupełnienie lub zmianę 
kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych 

liczba wspartych osób  na bieżąco 

Powiatowy Urząd 
Pracy, 

organizacje 
pozarządowe 

 
Szkoleniami objęto 10 osób. Tematyka szkoleń: 

 spawacz, 

 uprawnienia elektryczne SEP, 

 palacz C.O., 

 operator CNC (tokarki sterowane numerycznie), 

 obsługa komputera ECDL, 

 księgowość, 

 obsługa kas fiskalnych, 

 kucharz małej gastronomii, 

 florysta. 
 

3.1.4. poradnictwo zawodowe realizowane przez doradców 

zawodowych oraz wsparcie udzielane przez trenerów pracy 
(działania doradcze, mające na celu pomocy w planowaniu 
kariery zawodowej i lepszym przygotowaniu do szukania  

i utrzymania pracy) 

liczba wspartych osób na bieżąco 

Powiatowy Urząd 
Pracy, 

organizacje 
pozarządowe 

Poradnictwo zawodowe indywidualne – wsparcie  
66 osób. 

3.1.5. prowadzenie działań, mających na celu zmianę 

postrzegania przez osoby niepełnosprawne swoich możliwości 
oraz szans na podjęcie zatrudnienia, a tym samym 

wpływających na wzrost ich samooceny 

liczba wspartych osób na bieżąco 

Powiatowy Urząd 
Pracy, 

organizacje 
pozarządowe 

 
Wsparto 123 osoby. 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku prowadził 
następujące działania 

 zajęcia warsztatowe z poradnictwa grupowego – 
30 osób, 

 poradnictwo zawodowe indywidualne – 66 osób, 

 szkolenia zawodowe – 10 osób. 
 
Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób 
z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem”  
w ramach projektu pn. „Alternatywa II”, który ma  
na celu integrację społeczną, stworzenie warunków 
do podejmowania aktywności zawodowej  
i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających 
wejście na rynek pracy, wsparło 17 osób 
wymagających pełnego włączenia społecznego 
poprzez: 

 organizację warsztatów kulinarnych, 
ceramicznych i stolarskich, 

 udział w zajęciach reintegracyjnych, 

 zajęcia z psychologiem, terapeutą, 
Projekt w trakcie realizacji, obecnie zaobserwowano 
wzrost samooceny beneficjentów oraz chęć  
do podejmowania aktywności. 
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3.1.6. udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym 

zamierzającym podjąć działalność gospodarczą 
liczba wspartych osób  na bieżąco Powiatowy Urząd Pracy 

2 wsparte osoby, w tym: 

 1 osoba skorzystała ze środków Funduszu Pracy,  

 1 osoba ze środków PFRON. 

3.1.7. prowadzenie działań, mających na celu zmianę postaw 

pracodawców wobec zatrudniania osób z różnymi 
niepełnosprawnościami (m.in. wizyty monitorująco-

informacyjne wśród pracodawców)  

liczba pracodawców 
objętych działaniami 

na bieżąco 

Powiatowy Urząd 
Pracy, 

organizacje 
pozarządowe 

 
Przeprowadzono 434 wizyty u pracodawców 
(promocja usług Powiatowego Urzędu Pracy  
w Rybniku w zakresie rekrutacji pracowników  
oraz możliwości skorzystania ze staży, prac 
interwencyjnych, doposażenia miejsc pracy, szkoleń). 
 

3.1.8. wspieranie pracodawców tworzących miejsca pracy  

dla osób z niepełnosprawnościami 

 liczba utworzonych 
miejsc pracy, 

 liczba wspartych 
pracodawców 

na bieżąco Powiatowy Urząd Pracy 

Nie utworzono miejsc pracy. 

Realizowano 112 ofert dla osób niepełnosprawnych 
na łączną liczbę 151 miejsc pracy.  

3.1.9. udział w konkursie „LODOŁAMACZE”  

dla pracodawców wrażliwych społecznie, organizowanym 
przez Polską Organizację Pracodawców Osób 

Niepełnosprawnych   

zrealizowano/ 
nie zrealizowano 

raz w roku Powiatowy Urząd Pracy 

 
Odstąpiono od złożenia wniosku i udziału w kolejnej 
edycji konkursu. 
 
Spółdzielnia Socjalna „Z IKRĄ” z siedzibą w Rybniku 
została laureatem nagrody Lodołamacze 2018 
(trzecie miejsce w kategorii „Otwarty rynek pracy”, 
etap regionalny obejmujący 4 województwa: śląskie, 
opolskie, dolnośląskie i lubuskie). 
 

3.1.10. dofinansowanie zatrudnienia i szkolenia asystenta 

wspierającego pracownika z niepełnosprawnościami w miejscu 
pracy 

liczba asystentów  
i przeprowadzonych 

szkoleń 
na bieżąco 

Powiatowy Urząd 
Pracy, 

organizacje 
pozarządowe 

Nie zrealizowano – brak wniosku o dofinansowanie. 

3.1.11. realizacja projektów na rzecz aktywizacji zawodowej 

osób niepełnosprawnych 
 liczba projektów, 

 liczba wspartych osób 
na bieżąco 

Powiatowy Urząd 
Pracy, 

organizacje 
pozarządowe 

 
Zrealizowano 6 projektów, wsparto 45 osób.  

 
Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku realizował  
5 projektów na rzecz aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych: 
1) Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w Mieście Rybnik i Powiecie Rybnickim (III) 
Działanie 1.1 POWER,  

2) Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ 
zarejestrowanych w PUP w Rybniku (III) RPO,  

3) Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem 7.1.3 
RPO WLS 2014-2020, 

4) Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy 7.1.3. 
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RPO WLS 2014-2020, 
5) Wojewódzki Program Regionalny 50+, 

finansowany ze środków Funduszu Pracy. 
W sumie w ww. projektach wzięło udział 27 osób 

niepełnosprawnych. 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku w ramach 
projektu „Alternatywa II”, współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizował 
Program Integracji Społeczno-Zawodowej 
„Jesteśmy Razem" dla Miasta Rybnika na lata 
2015 – 2023. Podpisano 18 umów, w tym z 11 
kobietami i 7 mężczyznami. Zrealizowano 
następujące działania:  

 prowadzono spotkania grupy wsparcia, 

 prowadzono indywidualną pracę socjalną, 

 przeprowadzono warsztat ceramiczny, kulinarny, 
stolarski, 

 uczestnicy otrzymali indywidualne wsparcie 
animatora oraz specjalisty ds. reintegracji, 

 odbyły się spotkania z trenerem pracy  
oraz spotkanie z psychoterapeutą.    

Partnerami projektu są: 

 Stowarzyszenie „17-tka”,  

 Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, 

 Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób  
z niepełnosprawnością i ich otoczeniem „Razem”. 

 

3.1.12. utworzenie zakładu aktywności zawodowej na terenie 

Miasta Rybnika 
zrealizowano/ 

nie zrealizowano 
do 2020 r. 

Wydział Polityki 
Społecznej,  

Wydział Infrastruktury 
Miejskiej i Inwestycji, 

organizacje 
pozarządowe 

Nie zrealizowano. 

3.1.13. uruchomienie spółdzielni socjalnej na terenie Miasta 

Rybnika 
zrealizowano/ 

nie zrealizowano 
do 2020 r. 

organizacje 
pozarządowe 

 
Zrealizowano. 

Miasto Rybnik wraz Polskim Stowarzyszeniem  
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Rybniku założyło Spółdzielnię Socjalną  
„Z IKRĄ” z siedzibą w Rybniku (uchwała  
nr 534/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika  
z dnia 18 maja 2017 r.).  
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W ramach Spółdzielni uruchomiono od kwietnia 
2018 r. Bistro z Ikrą, które zatrudniło 8 osób  

z niepełnosprawnościami (na 5 pełnych etatach). 
Wszystkie zatrudnione osoby były mieszkańcami 
Rybnika i długotrwale pozostawały bez pracy bądź  
też podjęły swoją pierwszą pracę w życiu i utrzymały 
zatrudnienie do końca 2018 r. Stanowiska pracy:  

 szefowa kuchni – 1 osoba,  

 kucharz – 1 osoba,  

 pomoc kuchenna/obsługa sali – 5 osób, 

 pracownik gospodarczy – 1 osoba.  
 

 
Cel główny 4 
Zapobieganie niepełnosprawności 
 
Cel szczegółowy: 
4.1. Profilaktyka w zakresie zapobiegania niepełnosprawności 

 

Działanie Wskaźnik 
Termin 

realizacji 
Realizator Informacje o realizacji działania 

4.1.1. podejmowanie działań na rzecz poszerzenia wiedzy 

mieszkańców w zakresie przyczyn niepełnosprawności  
oraz na rzecz zdrowego stylu życia (np. kampanie 

informacyjne, profilaktyczne) 

liczba podjętych działań na bieżąco 

Ośrodek Leczniczo-
Rehabilitacyjny, 

pozostałe jednostki 
organizacyjne, 
Wydział Polityki 

Społecznej, 
organizacje 

pozarządowe 

 
7 podjętych działań. 

Uczniowie rybnickich placówek oświatowych brali 
udział w programach dotyczących promowania 
zdrowego stylu życia oraz w pogadankach 
dotyczących zdrowego odżywiania. Działania  
na temat wiedzy i integracji uczniów 
niepełnosprawnych zostały zawarte w programach 
profilaktyczno-wychowawczych szkół i realizowane 
były na zajęciach z wychowawcą.  
 
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci 
Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana 
Pawła II w Rybniku prowadził instruktaże dla rodziców 
w zakresie kompleksowej rehabilitacji i jej 
kontynuowania w warunkach domowych. Udzielano 
wsparcia rodzicom, a w razie potrzeby kierowano  
do dalszych konsultacji specjalistycznych. Na bieżąco 
informowano o postępach dzieci w rozwoju, 
przeprowadzano cyklicznie badania psychologiczne. 
Użyczano rodzicom potrzebnego sprzętu i pomocy 
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dydaktycznych do pracy z dzieckiem. Informowano  
i zachęcano rodziców do zaznajomienia się  
z wiadomościami dotyczącymi wszelkiego rodzaju 
organizacji pozarządowych działających na rzecz 
dzieci niepełnosprawnych. Łącznie Ośrodek 
przeprowadził 4 działania.  

 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Konstantego Prusa w Rybniku współpracowała  
ze Stowarzyszeniem „Za Wcześnie” przy organizacji  
I Rybnickiego Balu Wcześniaka (warsztaty 
kangurowania, chustonoszenia i masażu Shantala, 
wykłady na temat pielęgnacji, wczesnego 
wspomagania rozwoju niemowląt, dogoterapii, a także 
programowania żywieniowego dzieci oraz pierwszej 
pomocy). 
 
Stowarzyszenie na Rzecz Psychoprofilaktyki  
i Promocji Zdrowia Psychicznego „VALIDUS”  
w Rybniku podczas festynu integracyjnego  
„Pod Orzechem”, podejmowało działania w zakresie 
poszerzania wiedzy mieszkańców na rzecz zdrowia 
psychicznego. W festynie udział wzięło około  
120 osób. 
 
Stowarzyszenie Amazonek „ODNOWA” w Rybniku 
przeprowadziło dla emerytowanych nauczycielek  
ze Związku Nauczycielstwa Polskiego prelekcje 

związane z tematyką nowotworu piersi  
oraz działalnością podmiotu. 
 

4.1.2. podejmowanie działań nakierowanych na zwiększenie 

dostępności usług rehabilitacyjnych i podnoszenie ich jakości  
 liczba podjętych działań, 

 liczba wspartych osób 
na bieżąco 

Ośrodek Leczniczo-
Rehabilitacyjny, 

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, Ośrodek 
Pomocy Społecznej, 

organizacje 
pozarządowe 

 
Podjęto 6 działań. 

 

Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci 
Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana 
Pawła II w Rybniku udostępniał informacje o zakresie 
działalności jednostki w formie ulotek 
rozpowszechnianych na III Rybnickich Dniach 
Integracji i na stronie internetowej. Współpracował  
w zakresie rehabilitacji z ościennymi gminami. 
Utrzymywał kontakt i wymieniał doświadczenia  
z innymi ośrodkami świadczącymi usługi na rzecz 
dzieci niepełnosprawnych. Aby podtrzymać wysoki 
poziom świadczeń medycznych oraz rozszerzyć ich 
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zakres, w ramach środków budżetowych wyposażono 
ww. Ośrodek w drobny sprzęt rehabilitacyjny  
i medyczny, zakupiono pomoce dydaktyczne 
wykorzystywane podczas terapii psychologicznej, 
logopedycznej i dydaktycznej, doposażono sale 
pobytu dziennego, salę gimnastyczną, gabinety 
terapeutyczne, zakupiono specjalistyczny fotelik  
dla dzieci Baffin, komputer i urządzenie 
wielofunkcyjne. Ponadto, personel pracujący  
z dziećmi podnosił kwalifikacje. Łącznie Ośrodek 
podjął 5 działań. 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku  
we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu  
i Rekreacji w Rybniku realizował „Program wsparcia 
dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta 
Rybnika w dostępie do rehabilitacji na lata 2016-
2018” – z zabiegów rehabilitacyjnych skorzystało  
80 osób (2.547 procedur rehabilitacyjnych na kwotę 

48.561 zł).  
 

 


