Sprawozdanie z realizacji w 2020 r.
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2024
DOMINO IV

Jelenia Góra, 2021 r.
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Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych DOMINO IV na lata 2019-2024 przyjęty został
uchwałą Nr 55.VI.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 6 marca 2019 r.
Głównym celem Programu jest podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych w Jeleniej Górze,
poprzez zwiększenie ich udziału we wszystkich dziedzinach życia. Osiągniecie tego celu możliwe
będzie dzięki realizacji następujących celów strategicznych i operacyjnych:
1. Kształtowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej.
1.1. Kształtowanie wolnego od stereotypów wizerunku osoby niepełnosprawnej.
1.2. Kształtowanie właściwych postaw społecznych sprzyjających realizowaniu praw osób
niepełnosprawnych.
2. Zwiększenie dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych
we wszystkich dziedzinach życia.
2.1. Informowanie osób niepełnosprawnych o przysługujących im prawach.
2.2. Likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni publicznej.
2.3. Likwidacja barier w komunikowaniu się i transportowych.
3. Stworzenie osobom niepełnosprawnym możliwości samodzielnego funkcjonowania.
3.1. Poprawa sytuacji socjalno-bytowej osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
3.2. Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych.
3.3. Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
4. Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji.
4.1. Zapewnienie oferty kształcenia integracyjnego na wszystkich poziomach kształcenia.
4.2. Zapewnienie udziału dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w zajęciach (półkoloniach,
warsztatach) podczas ferii zimowych i letnich oraz zajęciach popołudniowych (świetlicach).
5. Rozwój rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
5.1. Tworzenie warunków do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
5.2. Tworzenie warunków do powstawania i utrzymania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.
6. Wspieranie systemu rehabilitacji leczniczej.
6.1. Współpraca w ramach zwiększenia dostępności do rehabilitacji leczniczej.
7. Kreowanie polityki społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych.
7.1. Wspieranie i integrowanie organizacji działających w imieniu i na rzecz osób
Niepełnosprawnych.
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8. Promocja zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku osób niepełnosprawnych.
8.1. Organizowanie

działań

na

rzecz

zapobiegania

niepełnosprawności

(wynikających

np. z wypadków drogowych, chorób zawodowych itp.).
8.2. Stwarzanie

warunków

do

regularnej

aktywności

fizycznej

oraz

turystyki

osób

niepełnosprawnych.
Realizacja ww. celów leży w gestii koordynatora, którym jest Miasto Jelenia Góra oraz partnerów
wymienionych w Programie DOMINO IV. Sprawozdanie z realizacji Programu w 2020 roku
sporządzono w oparciu o otrzymane informacje o działaniach podjętych przez jego realizatorów.
Sprawozdania cząstkowe, sporządzone przez poszczególnych partnerów dostępne są w Wydziale Spraw
Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Jelenia Góra.
Poniżej przedstawiamy stopień realizacji poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych
w roku 2020:
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Rok 2020 był pierwszym rokiem działania, powołanego w dniu 4 grudnia 2019

1. Kształtowanie

1.1 Kształtowanie

Liczba zrealizowanych

pozytywnego

wolnego od

projektów z zakresu

roku Pełnomocnika Prezydenta Miasta Jeleniej Góry do spraw osób

wizerunku osoby

stereotypów

kształtowania wizerunku

z niepełnosprawnościami oraz równego traktowania.

niepełnosprawnej

wizerunku osoby

osoby niepełnosprawnej

W roku sprawozdawczym, z inicjatywy Pełnomocnika, odbyły się spotkania

niepełnosprawnej.

osób niepełnosprawnych z Prezydentem Miasta Jeleniej Góry, których
tematem była m.in.: sytuacja na rynku pracy, kwestia dostępności oraz
potrzeba powstawania mieszkań wspomaganych. Pełnomocnik spotkał się
również z Prezesem Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w sprawie
standardów obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w środkach komunikacji
miejskiej.
Z inicjatywy Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłosił konkurs „Jeleniogórzanin bez barier”
– edycja 2020, którego celem jest promowanie postaw osób przełamujących
bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawności oraz wyróżnienie osób,
które mogą być w tej dziedzinie wzorem postępowania dla innych. Komisja
Konkursowa przyznała w 2020 r. jedną nagrodę główną oraz jedno
wyróżnienie.
W roku 2020 Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej
Górze - wydał 2 numery Biuletynu Integracyjnego "Niepełnosprawni TU
i TERAZ" w nakładzie 16 000 egzemplarzy o objętości 40 stron. Biuletyn,
oprócz wersji papierowej, wydany został również w formie e-Biuletynu.
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Biuletyn przedstawia rzeczywisty wizerunek osób niepełnosprawnych
z uwzględnieniem różnych działów tematycznych, w tym: wydarzeń istotnych
dla środowiska, porad medycznych, turystyki, sporty, informacji PFRON,
spraw z życia codziennego osób z niepełnosprawnościami. Adresatami
Biutetynu są osoby niepełnosprawne, ich rodziny, przyjaciele i opiekunowie.
KSON w ramach realizacji programu - Narodowy Instytut Wolności PROO
„Przez Media do Integracji” - wyprodukował i wyemitował 122 audycji
radiowych (radio internetowe). Tematyka audycji obejmowała: sprawy
samorządowe, problemy integracyjne, problemy kulturowe, relacje obywatelurząd, ciekawostki dotyczące naszego regionu. Radio relacjonowało
wydarzenia ze środowiska osób z niepełnosprawnościami.
Polskie

Stowarzyszenie

na

Rzecz

Osób

z

Niepełnosprawnością

Intelektualną zorganizowało Piknik Integracyjny „Pożegnanie Lata” (zadanie
dofinansowane z budżetu Miasta). Wydarzenie miało miejsce w siedzibie
Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze.
W imprezie brało udział ok. 100 osób, w tym: osoby z różnymi rodzajami
niepełnosprawności, ich rodzice, opiekunowie, uczniowie i absolwenci szkoły
TEB Edukacja w Jeleniej Górze (kierunek terapia zajęciowa z arteterapią),
uczestnicy WTZ prowadzonych przez Stowarzyszenie, osoby pracujące
w ZAZ-ie, członkowie teatru „Wersja Limitowana” i.in. Organizacja takiego
przedsięwzięcia sprzyjała kształtowaniu prawidłowego wizerunku osoby
niepełnosprawnej (w szczególności niepełnosprawnej pod względem
intelektualnym), zwalczaniu stereotypów funkcjonującym w społeczeństwie

5

Cel strategiczny

Cel operacyjny

Wskaźnik

Wartość wskaźnika

Opis działań
na temat osób z niepełnosprawnością a także budowaniu przyjaznych relacji
społecznych i poczucia wspólnoty.
Rok 2020 to rok 15-lecia działalności Stowarzyszenia Osób Przewlekle
Chorych „Pomocna Dłoń”. Z tej okazji, 25 września odbyło się spotkanie
w Jeleniogórskim Centrum Kultury, w którym udział wzięli członkowie
i sympatycy Stowarzyszenia. Prezydent Miasta Jeleniej Góry objął patronatem
honorowym obchody jubileuszu. W programie znalazły się wspomnienia,
wręczenie nagród, występy muzyczne oraz poczęstunek.
W Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze odbyły się Warsztaty
Fundacji AUTIKA pt. „Autyzm jak to działa – od wykluczenia do włączenia
społecznego” oraz „Niedyrektywne metody pracy”.
Specjalny

Ośrodek

współpracował

z

Szkolno-Wychowawczy

jeleniogórskimi

instytucjami

w

Jeleniej

Górze

kulturalnymi

(BWA,

Filharmonia Dolnośląska) w zakresie udziału uczniów w wydarzeniach
kulturalnych i edukacyjnych (regionalnych i ogólnopolskich).
W Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze promowano postawy
tolerancji i empatii względem uczniów z niepełnosprawnościami poprzez
organizację konkursu „Przyjaciel na Ósemkę” oraz „Dnia Integracji”.
13 września 2020 r. w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze odbyła
się impreza integracyjna pod hasłem „Maraton Zdrowia”, której głównym
organizatorem było Stowarzyszenie Pomocy Chorym im. Jana Musiała
„Dąb”.

W

programie

znalazły się

warsztaty aktorskie
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dla

osób
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z

niepełnosprawnościami,

występy

artystyczne

z

udziałem

dzieci

i młodzieży niepełnosprawnej oraz badania profilaktyczne, konsultacje
medyczne i fizjoterapeutyczne. W wydarzeniu wzięło udział ok. 100
uczestników.
W Zespole Szkół Elektronicznych zorganizowano prelekcje rozwijające
empatię uczniów wobec zjawiska niepełnosprawności. Zajęcia były
prowadzone wśród uczniów wszystkich klas pierwszych technikum, przez
przedstawicieli

m.in.:

Powiatowej

Społecznej

Rady

ds.

Osób

Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Jeleniogórskim.
Podczas organizowanych przez Cieplickie Centrum Kultury Przystań
Twórczą półkoloniach w formie Warsztatów Letnich i Zimowych,
przeprowadzone zostały z uczestnikami pogadanki nt. niepełnosprawności.
W jeleniogórskich szkołach, w ramach lekcji wychowawczych, prowadzone
były zajęcia edukacyjne w zakresie kształtowania prawidłowego wizerunku
osoby niepełnosprawnej.
1.2 Kształtowanie

Liczba zrealizowanych

19

3 października 2020 r. odbył się w Jeleniej Górze VIII Integracyjny Festyn pod

właściwych postaw

projektów z zakresu

hasłem „Walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych, zagrożonych

społecznych

kształtowania właściwych

wykluczeniem społecznym”. Organizatorem festynu była Fundacja „Nasza

sprzyjających

postaw społecznych

Fundacja”. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Miasta Jelenia Góra. Na

realizowaniu praw

uwagę zasługuje fakt, że w imprezie wzięły udział jeleniogórskie organizacje

ON.

pozarządowe, skupiające i reprezentujące osoby z niepełnosprawnościami.
Festyn stał się okazją do integracji środowisk osób z niepełnosprawnościami
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ze społecznością lokalną oraz do kształtowania i utrwalenia wizerunku osób
niepełnosprawnych, jako równoprawnych uczestników życia społecznego
naszego Miasta. Festyn był wydarzeniem otwartym. Organizator szacuje, że
wzięło w nim udział min. 1000 osób, dla których przygotowano: występy
artystyczne, konkursy, zawody, zabawy, oraz wspólne biesiadowanie.
Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jeleniej Górze
przeprowadziła warsztaty dla nauczycieli i rodziców dotyczące efektywnych
form wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych (dotyczące zespołu Aspergera
i autyzmu).
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze realizował
projekt „Zintegrowani” (współfinansowany ze środków EFS w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020), w ramach którego zorganizowano wsparcie dla rodziców
podopiecznych ośrodka.
Wrocławska Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „Katarynka”
przeprowadziła w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
szkolenie w ramach projektu „Otwarta Kultura. Prowadzenie szkoleń dla kadr
kultury, asystentów, wolontariuszy w obszarze udostępniania kultury osobom
z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku. Edycja II”. Zajęcia miały charakter
zarówno teoretyczny jak i praktyczny i zostały sfinansowane ze środków
PFRON.
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W Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej realizowany był projekt pn.
„KPSW – Uczelnia bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem głównym projektu było osiągnięcie
znacznego

wzrostu

szeroko

rozumianej

dostępności

dla

osób

z

niepełnosprawnościami przez podniesienie świadomości oraz kompetencji
kadry uczelni oraz studentów.
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica
Karkonoska, ze względu na pandemię Covid – 19, prowadziło w 2020 r.
przede wszystkim działania z wykorzystaniem internetu (on-line). Działania
„wirtualne” to np. cotygodniowe warsztaty zdalne, projekt Legendy
Karkonoszy, Kalambury literackie, czytanie bajek „Calineczka”, „O ziarnku
bobu”, „Kopciuszek”, wirtualny cykl wystaw „Patroni zabobrzańskich ulic”,
działalność Dyskusyjnego Klubu Książki i in. Osoby z niepełnosprawnościami
mogły w tym czasie korzystać ze zbioru 7.965 audiobooków i 63.095
e-booków.

Pracownicy

Książnicy

udzielali

informacji

osobom

z niepełnosprawnościami o prowadzonej Wypożyczalni Książki Mówionej,
o

książkach

z

dużą

czcionką,

oraz

o

możliwości

uczestnictwa

w organizowanych imprezach.
W Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze odbyły się wykłady
zorganizowane przez Fundację AUTIKA pt. „Dziecko ze spectrum
autyzmu”.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Odział Rejonowy
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w Jeleniej Górze był pomysłodawcą i realizatorem projektów, których
adresatami były osoby z niepełnosprawnościami, było to: Koncert muzyki
karnawałowej (10.01.2020r.), Bal karnawałowy, Letni koncert muzyki
europejskiej (22.08.2020 r.), Warsztaty wokalne „Senior z pasją” (1516.10.2020r.), IX Dolnośląski Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniorów (34.10.2020r.), Senioralia (3.10.2020r.)
W

Zespole

Szkół

Elektronicznych,

w

ramach

realizacji

celu,

przeprowadzono zajęcia psychoedukacyjnych dla uczniów, w ramach lekcji
wychowawczych (tematy zajęć: "Zajęcia integracyjne - budowanie
pozytywnych relacji w klasie", "Problem tolerancji we współczesnym
świecie",

"Stop mowie nienawiści",

"Doradztwo zawodowe", "Prawa

Człowieka jako podstawowy element kształtowania postaw obywatelskich",
"Znaczenie wartości w życiu człowieka"). Przeprowadzono indywidualne
rozmowy z uczniami na temat empatii i tolerancji wobec osób
z niepełnosprawnościami.
Zespół

Szkół

Ekonomiczno-Turystycznych

realizował

Program

„Niepełnosprawni wśród nas” – mający na celu kształtowanie otwartości
i tolerancji.
W

Zespole

Szkół

Technicznych

Mechanik

w

Jeleniej

Górze

przeprowadzono zajęcia warsztatowe, w ramach lekcji wychowawczych oraz
konsultacji pedagoga szkolnego, pt.: "Życie z niepełnosprawnością",
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„Akceptacja siebie jako osoby niepełnosprawnej – cele życiowe a wartości”,
„Obraz własnego ja”, „Pozytywne cechy osobowości”.
W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze
realizowano założenia Programu „Niepełnosprawny – Pełnoprawny” –
tworzymy społeczeństwo otwarte dla każdego.
Miejskie Przedszkole nr 13 w zakresie realizacji celu:
- przeprowadziło cykl zajęć tematycznych nt. tolerancji, akceptacji
i pokonywania uprzedzeń związanych z niepełnosprawnością,
- czynnie uczestniczyło w życiu absolwenta – Marcelka (dziecka
z niepełnosprawnością),
- w procesie wychowawczym wykorzystywano utwory literackie, w których
bohaterami są osoby z niepełnosprawnością, fragmenty relacji
z paraolimpiady, festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. M. Grechuty,
- współpracowano z przedszkolem integracyjnym oraz klubem seniora.
Miejskie Przedszkole nr 4 zapewniło stałą współpracę z przedszkolem
integracyjnym, organizację pogadanek nt. niepełnosprawności.
Miejskie Przedszkole nr 10 zorganizowało „Ogólnopolski Dzień Praw
Dziecka”, w ramach którego przeprowadzono pogadanki nt. tolerancji,
poszanowania i akceptacji m.in. osób z niepełnosprawnością. Zrealizowano
również program „Bezpieczne Przedszkole” i „Uczę się bezpiecznie żyć”.
Przeprowadzono konserwatorium pt. „Szanuj swoją koleżankę i swego kolegę.
Szacunek i wzajemna życzliwość pozwalają żyć w grupie i społeczeństwie ze
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szczególnym

uwzględnieniem

zachowania

w

stosunku

do

osób

niepełnosprawnych.”
2. Zwiększenie

2.1 Informowanie

Liczba udzielonych

ok. 6000

W procesie informowania osób niepełnosprawnych o przysługujących im

dostępu do dóbr i

osób

porad/informacji

usług

niepełnosprawnych o

ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze. Orzecznictwo oraz

umożliwiających

przysługujących im

funkcja informacyjna PZOON stanowi punkt wyjścia do realizacji Programu

pełne uczestnictwo

prawach

Domino IV w Jeleniej Górze. Kadra PZOON udziela informacji osobom

prawach kluczowe znaczenie ma działalność Powiatowego Zespołu

osób

niepełnosprawnym o przysługujących im ulgach i uprawnieniach podczas

niepełnosprawnych

odbioru przez zainteresowanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,

we wszystkich

telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty e-mail. W roku 2020 r.

dziedzinach życia.

z wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (zgodnie
z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. - są to osoby, które ukończyły
16 rok życia) wystąpiło 2893 osoby, z czego orzeczonych zostało 2880.
Z wnioskiem o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą
o

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

oraz

zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. - są to osoby, które nie
ukończyły 16 roku życia) wystąpiło 241 przedstawicieli ustawowych.
Wydano 234 orzeczeń o niepełnosprawności. Powiatowy Zespół przyjął
w 2020 r. – 1462 wnioski o wydanie legitymacji dokumentujących
niepełnosprawność (dorośli: 1360, dzieci: 102), uprawniających na podstawie
odrębnych przepisów, do ulgowych przejazdów środkami transportu
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publicznego: lokalnego oraz krajowego (PKP, PKS) z czego zostało
wyrobionych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych 1503
legitymacje. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., Zespół wydał 1252 karty
parkingowe, w tym 7 dla placówek i 1245 dla osób niepełnosprawnych.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej
Górze, w związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu epidemii,
wypracował nowe zasady bezpośredniej obsługi klienta. Z pracownikami
Zespołu możliwy był kontakt telefoniczny, mailowy oraz za pośrednictwem
skrzynki podawczej, usytuowanej na parterze budynku MOPS w Jeleniej
Górze. Wprowadzono również procedurę orzekania w trybie zaocznym.
Przy Dziale Rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
funkcjonuje Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, który na bieżąco
udziela informacji osobom niepełnosprawnym o przysługujących ulgach
i uprawnieniach, o możliwościach uzyskania dofinansowań ze środków
PFRON do różnych form rehabilitacji, a także na temat organizacji
pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Wszystkie
informacje dla osób niepełnosprawnych na bieżąco umieszczane są na stronie
internetowej Punku Informacji, dostępnej poprzez stronę MOPS w Jeleniej
Górze pod adresem http://www.mops.jelenia-gora.pl/. Dział Opieki nad
Rodziną i Dzieckiem informuje i kieruje pełnoletnich wychowanków rodzin
zastępczych oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej jak również rodzin
zastępczych wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami do wszelkich
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instytucji (tj. ZUS, PFRON,PSON, KSON i in.), które w swoim zakresie
działania wspierają osoby niepełnosprawne. Udziela pomocy w udostępnianiu
i wypełnianiu wniosków.
Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jeleniej Górze
udziela porad dotyczących możliwych form kształcenia, korzystania z pomocy
specjalistycznej

w

placówkach

oświatowych

i

służby

zdrowia.

W Dziennym Domu "Senior+" w Jeleniej Górze w 2020 roku ok. 25 osób
posiadało orzeczenie o niepełnosprawności. Kadra ww. Domu na bieżąco
udzielała informacji osobom niepełnosprawnym o przysługujących ulgach
i uprawnieniach, o możliwościach uzyskania dofinansowań ze środków
PFRON.
Pracownicy socjalni Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” udzielali
porad indywidualnych pensjonariuszom placówki.
W Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych funkcjonował
Społeczny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów Ziemi
Jeleniogórskiej - interweniujący w przypadkach konieczności rozwiązywania
trudnych problemów osób niepełnosprawnych, starszych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym. W 2020 roku z uwagi na ogłoszony stan epidemii
jego działalność, jak i działalność KSON, przybrała formę pracy zdalnej. W
ramach działalności punktu informacji dla osób niepełnosprawnych w 2020
roku po raz kolejny przeprowadzono projekt pn. „Międzyregionalne Centrum
Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”. Projekt obejmował
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doradztwo i wsparcie prawne, psychologiczne, psychospołeczne i ogólne.
Dodatkowo projekt zapewniał wsparcie Społecznego Rzecznika Osób
Niepełnosprawnych i Pacjentów Ziemi Jeleniogórskiej. Projekt wsparło
czterech wolontariuszy. Z prowadzonych statystyk wynikało, że w okresie
pandemii liczba osób korzystających z usług Centrum, w stosunku do roku
poprzedniego, wzrosła.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze porady
dla dzieci, rodziców i opiekunów są udzielane na bieżąco – podczas zajęć
lekcyjnych oraz spotkań ze specjalistami. Oferowana jest również pomoc w
kontaktach z instytucjami zajmującymi się problematyką niepełnosprawności
(Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ośrodki pomocy społecznej itp.).
Polski Związek Niewidomych Koło w Jeleniej Górze udzielał porad
i informacji w ramach pracy swojego jeleniogórskiego biura.
Stowarzyszenia Osób Przewlekle Chorych „Pomocna Dłoń” udzielało
swoim członkom i innym osobom potrzebującym informacji dotyczących
m.in.: trybu uzyskania karty parkingowej, wnioskowania o przyznanie stopnia
niepełnosprawności, czy możliwości skorzystania z wizyty u lekarza
specjalisty.
Karkonoska

Państwowa

przeprowadzenie

Szkoła

konsultacji

z

Wyższa

umożliwiła

Pełnomocnikiem

w

Rektora

2020
ds.

osób

niepełnosprawnych działającym na terenie uczelni.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy
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w Jeleniej Górze udzielał informacji i porad członkom organizacji.
W Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze porady i informacje udzielane
są podczas lekcji wychowawczych oraz indywidualnych rozmów z uczniami
niepełnosprawnymi i ich rodzicami.
W Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej udzielano
porad

i

informacji

uczniom,

rodzicom

i

opiekunom

dzieci

z niepełnosprawnościami w zakresie przysługujących im praw.
2.2 Likwidacja barier Liczba przeprowadzonych

0

architektonicznych w badań/analiz dot. dostępności
przestrzeni

Liczba zlikwidowanych

publicznej.

barier architektonicznych

W 2020 roku, ze względu na obowiązujące obostrzenia epidemiczne, nie
przeprowadzono audytów dostępności.

6

15 marca 2020 r. rozpoczął się remont budynku Karkonoskiego Sejmiku
Osób Niepełnosprawnych, w którego wyniku siedziba Sejmiku to obecnie
nowoczesny

bez

barierowy

obiekt

z

urządzeniami

trenażerowymi

i altaną wypoczynkową na zapleczu, z nowym wyposażeniem świetlicy
i kuchni, w pełni wyposażony w infrastrukturę techniczną, w tym sieć
komputerową z własnym serwerem. W budynku zlikwidowano progi,
umieszczono tablice informacyjne w języku Braille´a, wykonano stację
ładowania wózków inwalidzkich. Remont sfinansowano w przeważającej
części ze środków unijnych.
Miasto Jelenia Góra wybudowało nową placówkę szkolno – przedszkolną
z przeznaczeniem dla dzieci z niepełnosprawnościami ( ul. Kruszwicka 3).
W obiekcie wykonano m.in.: windę, toalety w pełni dostosowane do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami (uchwyty, obniżone umywalki, bezprogowe
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kabiny natryskowe, system przywoływania), rampę dla wózków, poszerzone
drzwi. Obiekt wyposażono w sprzęt i urządzenia odpowiednie do prowadzenia
terapii.
Zakład Aktywności Zawodowej „ROSA” Caritas Diecezji Legnickiej
w Jeleniej Górze zmodernizował pralnie w celu poprawienia komfortu pracy
i możliwości poruszania się zatrudnionych osób niepełnosprawnych
(46 osób). Zakład zakupił w 2020 roku samochód dostosowany do przewozu
osób z niepełnosprawnościami.
W Szkole Podstawowej nr 8 dostosowano łazienki do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.

2.3 Likwidacja barier Liczba miejsc parkingowych

280

Miasto Jelenia Góra posiada ok. 280 miejsc parkingowych dla osób

w komunikowaniu i

zastrzeżonych dla osób

niepełnosprawnych (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.), w tym 94 w strefie

transportowych

niepełnosprawnych

płatnego parkowania. Potrzeby zgłaszane w tym zakresie są na bieżąco
rozpatrywane i realizowane.

Liczba

9 nowych /stan taboru Stan taboru Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Jeleniej Górze

nowych/dostosowanych

to 80 pojazdów

pojazdów komunikacji

dostosowanych do

miejskiej

potrzeb osób z

na 31 grudnia 2020 r. wynosił 80 pojazdów. Są to pojazdy niskopodłogowe,
przystosowane

do

międzynarodowym

potrzeb

osób

piktogramem

niepełnosprawnych,

wózka

inwalidzkiego,

oznakowane
wyposażone

niepełnosprawnościami w elektroniczne systemy informacji wizualnej, dodatkowe elektroniczne
tablice boczne z numerem linii, w wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia
zapowiadające przystanki, monitoring wizyjny.
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Ponadto pojazdy MZK posiadają platformę ułatwiającą wprowadzenie wózka
do autobusu. Pasażer, który zamierza skorzystać z platformy sygnalizuje
potrzebę

skorzystania

poprzez

naciśnięcie

„specjalnego

przycisku”

(oznakowanego piktogramem) przy drzwiach oraz we wnętrzu autobusu,
umieszczonym przy stanowisku przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózkach oraz wyposażone są funkcję przyklęku, dzięki
której kierowca jest w stanie obniżyć prawą stronę autobusu o kilka
centymetrów zmniejszając różnicę poziomów między progiem wejścia
a krawężnikiem.
W roku sprawozdawczym rozpoczęto realizację zadania w zakresie
zwiększonego dostępu usług komunikacji miejskiej dla osób niewidomych
i niedowidzących, poprzez:
- oznakowanie dojścia do miejsca Punktu Obsługi Klienta stosując
oznakowanie w języku Braille´a,
- wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Na dzień 31.12.2020 r. MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze posiadał 16 tablic
Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP). Rozpoczęły się prace w ramach
zadania „Zakup, montaż oraz uruchomienie 3 szt. tablic SIP. A także
wykonanie dodatkowego fundamentu i przyłącza dla przyszłej inwestycji”.
Aż 5 spośród 16 zainstalowanych tablic wyposażonych jest w przycisk
umożliwiający uruchomienie zapowiedzi głosowej dla osób niewidomych lub
niedowidzących o treści analogicznej jak na tablicy SIP.
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Ponadto przewóz osób, bagażu i zwierząt odbywa się na zasadach określonych
w „Regulaminie przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami Miejskiego
Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze”, zgodnie z którym
osoby niepełnosprawne mogą bezpłatnie podróżować komunikacją publiczną
z przewodnikiem towarzyszącym takiej osobie (wskazanym przez osobę
wymagającą opieki). Mogą podróżować również z psem przewodnikiem,
towarzyszącym osobie niewidomej oraz psem asystentem, towarzyszącym
osobie niepełnosprawnej. Kierujący pojazdem podlega szkoleniom w zakresie
kultury

jazdy

oraz

pomocy

osobom

starszym,

niepełnosprawnym,

z ograniczoną zdolnością poruszania się, osób podróżujących z dziećmi
w wózkach. Każdorazowo na prośbę osoby niepełnosprawnej kierowca
autobusu obowiązany jest do udzielenia ww. osobie pomocy w zajęciu miejsca
w pojeździe i jego opuszczeniu.
3. Stworzenie

3.1 Poprawa sytuacji

osobom

Kwota udzielonej pomocy

I. 9.992.810,54 zł,

I. Dział Pomocy Środowiskowej MOPS w Jeleniej Górze przyznał

socjalnobytowej osób finansowej

w tym 3.862.482,17

świadczenia na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

niepełnosprawnym

niepełnosprawnych i

dotacja DUW

dla 927 osób niepełnosprawnych, w tym:

możliwości

ich rodzin.

Wrocław;

- zasiłki stałe, okresowe, celowe i celowe specjalne przyznane 760 osobom,

samodzielnego

II. 15.754.297,49 zł;

- pomoc w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”

funkcjonowania

III. 27.159 zł - dodatek przyznana dla 502 osób,
z tytułu

- skierowanie do domów pomocy społecznej wydano dla 189 osób.

niepełnosprawności,

II. Dział Świadczeń Rodzinnych MOPS w Jeleniej Górze wypłacił w roku
2020

następujące

świadczenia

związane

z

niepełnosprawnością:
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świadczenie dla rodzin - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
zastępczych;

niepełnosprawnego na rzecz 238 dzieci na kwotę 300 045,00 zł;

IV. 560.889 zł;

- zasiłek pielęgnacyjny – w 2020 roku wypłacono zasiłek 2722 osobom na

V. 726.106,69 zł;

łączną kwotę 7 044 677 zł;

VII. 122.360 zł;

- świadczenie pielęgnacyjne – w 2020 roku wypłacono świadczenie 368

VIII. 2.750 zł.

osobom na łączną kwotę 8 031 335 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – w 2020 roku wypłacono zasiłek 35 osobom
na łączną kwotę 255 040 zł;
- zasiłek dla opiekuna - w 2020 r. wypłacono 14 osobom na łączną kwotę 99
200 zł;
- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka – w 2020 r.
wypłacono 6 osobom na łączną kwotę 24 000 zł.
III. Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem MOPS w Jeleniej Górze
przyznał świadczenia na podstawie ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinom zastępczym
wychowującym dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności:
- dodatek dla rodzin zastępczych wychowujących dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności w - liczba dzieci 1,
IV. Na

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie
odrębnych przepisów, w 2020 roku wydatkowano kwotę 560.889 zł, w tym
na:
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-

dofinansowanie

zaopatrzenia

w

sprzęt

rehabilitacyjny

dla

10

niepełnosprawnych osób – 19.549 zł;
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla 1 podmiotu
prowadzącego działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych
na kwotę 7.000 zł,
- dofinansowanie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla 685
osób na kwotę 534.340 zł.
V. W roku sprawozdawczym realizowano 3 programy celowe, tj.:
1. „Aktywny samorząd”. Rok ubiegły to dziewiąty rok działania programu.
W

trakcie

realizacji

programu

złożono

97

wniosków.

Przyznano

dofinansowanie i podpisano 89 umów, na łączną kwotę 346.863,99 zł
w ramach następujących obszarów:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
1) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym:
a) Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego
elementów oraz oprogramowania, 18 osób, kwota 122.323 zł.
b) Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 1 osoba, kwota 2.000 zł.
2) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
a) Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 1 osoba, kwota 1.198,99 zł,
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b) Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie
jakości, 1 osoba, kwota 20.200 zł.
3) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez
zapewnienie opieki dla osoby zależnej, 5 osób, kwota 7.740 zł.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, wsparcia
udzielono 63 osobom na kwotę 193.402 zł.
2. „Program wyrównywania różnic między regionami III” obszar D i F. Miasto
Jelenia Góra na rok 2020/21 otrzymało w ramach programu dofinansowanie
w wysokości 133.742,70 zł na realizację 2 projektów. Program w trakcie
realizacji.
3. Moduł III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi”.
Miasto Jelenia Góra na realizację przedmiotowego programu otrzymało ze
środków PFRON kwotę 265.500 zł. Złożono 206 wniosków, w tym
spełniających wymogi programu 166. Wydatkowano 245.500 zł.
VII. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa wypłaciła 16 studentom
z niepełnosprawnościami miesięczne stypendia.
VIII. Zakład Aktywności Zawodowej „ROSA” dofinansował zakup
aparatów słuchowych i okularów dla swoich pracowników. Zrefundował

22

Cel strategiczny

Cel operacyjny

Wskaźnik

Wartość wskaźnika

Opis działań
koszty dojazdu do pracy pracowników z niepełnosprawnością, zamieszkałych
poza Jelenią Góra.

Liczba utworzonych

0

W roku sprawozdawczym, na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych,

mieszkań chronionych,

przekazane zostały dwa lokale mieszkalne zlokalizowane w obiekcie Zespołu

treningowych.

Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze przy
ul. Leśnej 5a. W skład mieszkania chronionego treningowego o powierzchni
około 46 m², wchodzi: przedpokój, pokój, pokój z aneksem kuchennym
i łazienka z wc. Mieszkania chronione treningowe przeznaczone będą dla osób
z terenu Miasta Jelenia Góra, które ze względu na trudną sytuację życiową,
wiek, niepełnosprawność lub chorobę, potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu
w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez
jednostkę całodobowej opieki. Z budżetu Miasta Jeleniej Góry w 2020 r. na
wyposażenie ww. mieszkań wydatkowano kwotę 49.692,32 zł. Ostateczne
uruchomienie mieszkań planowane jest na 2021 rok.
ZAZ „Rosa” realizuje projekt dla pracowników z niepełnosprawnościami,
polegający

na

prowadzeniu

pięciu

mieszkań

treningowych.

Osoby

korzystające z mieszkań mają dostęp do rehabilitacji grupowej i indywidualnej
(głównie w formie treningów: umiejętności społecznych, porządkowego,
budżetowego, kulinarnego, komunikacyjnego, organizacji czasu wolnego.
Usługi opiekuńcze i asystenckie udzielaną są w razie potrzeby na bieżąco.
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Kwota dofinansowania

189.104 zł

Opis działań
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Jeleniej Górze w roku 2019

likwidacji barier

w ramach dofinansowania likwidacji barier, w związku z indywidualnymi

(indywidualne)

potrzebami osób niepełnosprawnych przyznał dofinansowanie do likwidacji:
- barier architektonicznych – dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do
potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym: dofinansowanie uchwytów
funkcjonalnych, dostosowanie łazienek, likwidacja progów, poszerzanie
otworów

drzwiowych,

wykonanie

posadzek

antypoślizgowych;

- barier technicznych – centralne ogrzewanie bezobsługowe, uchwyty
funkcjonalne, podnośnik elektryczny samojezdny, schodołazy, pralki,
zmywarki, płyty indukcyjne, krzesła kąpielowe, roboty odkurzające
samojezdne, oprawy okularowe
- barier w komunikowaniu się – komputery oraz tablety z przyłączem
do internetu.
3.2. zapewnienie

Liczba udzielonych usług

I. 373

I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym

usług opiekuńczych

opiekuńczych (liczba osób

II. 44

świadczył:

dla osób

objętych pomocą)

III. 88

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (dla 364 osób),

niepełnosprawnych.

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi (dla 9 osób).
II. W 2020 roku w Jeleniej Górze członkowie rodzin oraz opiekunowie osób
niepełnosprawnych po raz pierwszy mogli skorzystać z usług dostępnych w
ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”.
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Realizacja Programu polegała na zapewnieniu im wsparcia w codziennych
obowiązkach, zagwarantowaniu czasowego zastępstwa czy dostępu do
specjalistycznego poradnictwa.
Programem objęto:
- w ramach pobytu dziennego łącznie 30 mieszkańców Jeleniej Góry,
- w formie specjalistycznego poradnictwa – m.in.: psychologicznego
i terapeutycznego - 14 osób. Realizatorem projektu była Fundacja „Nasza
Fundacja”.
III. Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” zapewniał w ciągu roku
całodobową opiekę 88 pensjonariuszom.
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Wskaźnik
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Wartość wskaźnika
brak danych

asystenckich

Opis działań
W roku 2020 Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych realizował
projekt „Asystent Turystyczny Osoby Niepełnosprawnej”, finansowany ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizacja zadania przebiegała
w

dynamicznie

zmieniających

się

warunkach

epidemicznych.

Upowszechniona została informacja o założeniach projektu, a kluczową rolę
w tej kwestii odegrała przeprowadzona w dniach 20-21 sierpnia 2020 r.
w Jeleniej Górze V konferencja górska pt. „Góry otwarte dla wszystkich” –
na której szeroko omówiono rezultaty projektu i zamierzenia ATON 2020. Na
potrzeby zdalnej części szkolenia ATON nagrany został materiał do produkcji
czterech filmów o charakterze e-learningowym, w plenerach Gór Stołowych
i Karkonoszy, z udziałem osób z niepełnosprawnościami (na wózkach,
o kulach, z wadami wzroku). Finalnie zostały wyprodukowane 4 filmy do
wykorzystania w kolejnych szkoleniach dla asystentów turystycznych osób
niepełnosprawnych.
3.3. poradnictwo

Liczba udzielonych porad

ok. 1.200

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jeleniej Górze

psychologiczne,

świadczyła usługi w formie porad i informacji dla dzieci i młodzieży

pedagogiczne, dla

zagrożonych niepełnosprawnością oraz niepełnosprawnych.

osób

Dział Interwencji Kryzysowej MOPS w Jeleniej Górze udzielał osobom

niepełnosprawnych i

niepełnosprawnym wsparcia psychologicznego.

ich rodzin.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze wspierał
uczniów i rodziców poradnictwem psychologa, pedagoga szkolnego oraz
innych specjalistów.
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W

ramach

Karkonoskiej

Państwowej

Szkole

Wyższej

działał

Międzywydziałowy Punkt Poradniczo - Konsultacyjny dla studentów,
w którym porad udziela pedagog, psycholog i terapeuta.
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” zapewniał wszystkim
pensjonariuszom indywidualne konsultacje psychologiczne i psychiatryczne.
W Zespole Szkół Elektronicznych, dla uczniów posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, organizowano Zespoły Wspierające
z

udziałem

rodziców,

wychowawców,

przedmiotowych.

Opracowano

Terapeutyczny,

ustalano

Indywidualne

pedagoga

i

Programy

Wielospecjalistyczne

nauczycieli
Edukacyjno-

Oceny

Poziomu

Funkcjonowania Uczniów. Prowadzono zajęcia rewalidacyjne (2h/tydzień)
oraz dostosowano warunki nauczania i oceniania do ich potrzeb
psychofizycznych.
W Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze prowadzono konsultacje
specjalistyczne

pedagoga

i

pracownika

Poradni

Psychologiczno-

Pedagogicznej.
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze umożliwiał
konsultacje dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzicom, z pedagogiem oraz
konsultantem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jeleniej Górze.
W Zespole Szkół Technicznych Mechanik w Jeleniej Górze miały miejsce
indywidualne

porady

psychologiczno-pedagogiczne

dotyczące

funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku szkolnym.
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4. Zwiększenie

4.1 Zapewnienie

Liczba oddziałów

9 grup integracyjnych

Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14 w Jeleniej Górze – w placówce

dostępu osób

oferty kształcenia

specjalnych i integracyjnych

w Miejskim

obecnie działa 9 grup integracyjnych, do których na równych prawach

niepełnosprawnych integracyjnego na

w placówkach integracyjnych Integracyjnym

uczęszczają dzieci niepełnosprawne i w pełni sprawne. Dzieci uczęszczające

do kształcenie i

wszystkich

Przedszkolu nr 14,

do przedszkola są w wieku od 2,5 do 6 lat (dzieci z orzeczeniem do 8 roku

podnoszenia

poziomach

13 oddziałów

życia). Każda grupa liczy 20 dzieci, w tym od 3 do 5 dzieci z orzeczeniem.

kwalifikacji.

kształcenia

integracyjnych

Oddziały integracyjne utworzono w Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej

w Szkole Podstawowej Górze. W klasach uczy się 55 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
nr 8,

kształcenia specjalnego, w odniesieniu do których opracowuje się

46 oddziałów

Indywidualne Programy Terapeutyczno-Edukacyjne. W szkole funkcjonuje

w Specjalnym Ośrodku integracyjna grupa świetlicowa.
Szkolno-

W ramach placówek kształcenia specjalnego w Jeleniej Górze funkcjonuje

Wychowawczym,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z siedzibą przy ul. Kruszwickiej

4 oddziały

3 kształcący, na każdym etapie edukacyjnym, dzieci i młodzież posiadającą

w Młodzieżowym

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie

Ośrodku Socjoterapii,

umysłowe

4 oddziały w OREW

ul. Sprzymierzonych 9, który kształci dzieci i młodzież posiadającą orzeczenie

oraz

Młodzieżowy

Ośrodek

Socjoterapii

przy

o potrzebie kształcenia z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
W 2020 roku Szkolny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy (ul. Kruszwicka 3)
powiększył się o nowy budynek, w którym zlokalizowane będzie przedszkole
specjalne oraz placówki zlokalizowane do tej pory przy ul. Grottgera
i Wolności. Budynek spełnia standardy dostępności.
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OREW (Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy)
Architekton z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Wincentego Pola 25, jest
niepubliczną placówką oświatową dla dzieci i młodzieży w wieku 3 - 25 lat z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze
sprzężeniami

(niepełnosprawność

ruchowa,

autyzm,

niedosłuch,

niedowidzenie) oraz głębokim.
Ważną rolę w systemie jeleniogórskiej oświaty spełnia również Publiczna
Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna,

która

udziela

pomocy

psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży na każdym etapie
edukacji.
Istotne znaczenie dla edukacji osób z niepełnosprawnościami ma działalność
Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Książnica Karkonoska,
którego działalność w 2020 roku prowadzona była w większości w trybie online. W 2020 r. przeprowadzono kurs "Latarnicy" z podstawowej obsługi
komputera i korzystania z internetu dla osób starszych i niepełnosprawnych.
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60

Na terenie Miasta funkcjonują 2 warsztaty terapii zajęciowej, w tym jeden

warsztatów terapii

działający przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem w Jeleniej

zajęciowej.

Górze, dla 20 osób niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami i jeden
działający

przy

Polskim

Stowarzyszeniu

na

rzecz

Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną dla 40 osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Koszty działalności warsztatów w 2020 r. pokryte zostały ze
środków pochodzących z budżetu Miasta Jelenia Góra w wysokości 93.560,50
zł i PFRON w wysokości 1.229.760 zł (90% wszystkich kosztów) oraz innych
powiatów – 43.079,50 zł.
4.2 Zapewnienie

Liczba dzieci biorących

udziału dzieci i

udział w półkoloniach

63

Specjalistyczne półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych zorganizowane
zostały przez Fundację Pomocy Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom

młodzieży

ARCHITEKTON (z dofinansowaniem z budżetu Miasta). W roku

niepełnosprawnej

sprawozdawczym zapewniony został wypoczynek zarówno w okresie

w zajęciach

zimowym (dwa turnusy) jak i letnim (cztery turnusy), obejmujący

(półkolonie,

specjalistyczną

warsztaty) podczas

wykwalifikowaną kadrę.

ferii zimowych i

W organizowanych przez Cieplickie Centrum Kultury Przystań Twórczą

letnich oraz zajęciach

półkoloniach w formie Warsztatów Letnich i Zimowych udział wzięło troje

popołudniowych

dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

(świetlicach)

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Książnica Karkonoska
w

okresie

opiekę

wakacji

oraz

różnorodne

prowadziła

zajęcia

otwarte

prowadzone

zajęcia

przez

biblioteczne,
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z których mogły korzystać dzieci z niepełnosprawnościami („Wakacje
z biblioteką”).
Warsztaty zorganizowane przez nauczycieli Zespołu Szkół Rzemiosł
Artystycznych w Jeleniej Górze przeznaczone były dla dzieci z przedszkola
integracyjnego (w okresie stycznia i marca 2020 r.).

Liczba dzieci biorących

60

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przez cały rok szkolny

udział w zajęciach

funkcjonują świetlice szkolne. W 2020 r. sześcioro wychowanków SOSW

świetlicowych.

brali udział w warsztatach plastycznych „Pobite gary” – zorganizowane w
Biurze Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze.
Dwoje dzieci z niepełnosprawnościami było uczestnikami pracowni
Plastycznej „Dotyk Piękna” i Pracowni Sztuk Plastycznych Małego Człowieka
prowadzonych przez Jeleniogórskie Centrum Kultury. W JCK były
prowadzone warsztaty teatralne dla członków Stowarzyszenia Rodzin
i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa (16 dzieci). Efektem warsztatów była
premiera spektaklu „SEN kartoteka improwizacje”, która odbyła się
26 czerwca 2020 r.
Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem
Downa

prowadziło

całoroczne

popołudniowe

zajęcia

świetlicowe

pn. ”Warsztaty Muzyczne” oraz „Warsztaty Teatralne”.
Szkoły Podstawowe nr 8, 5 i 6 w Jeleniej Górze - w trakcie roku szkolnego
zapewniała zajęcia świetlicowe dla dzieci niepełnosprawnych.
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200

W analizowanym okresie, wg informacji podanych przez Powiatowy Urząd

5. Rozwój

5.1 Tworzenie

Liczba osób korzystających z

rehabilitacji

warunków do

doradztwa w zakresie

Pracy w Jeleniej Górze, odbyła się jedna edycja grupowych porad

zawodowej i

aktywizacji

poszukiwania pracy

zawodowych pt. "Niepełnosprawny na rynku pracy" (z uwagi na sytuację

zatrudnienia osób

zawodowej osób

niepełnosprawnych niepełnosprawnych

epidemiczną w kraju). Bezrobotni niepełnosprawni brali również udział
w poradach grupowych, kierowanych do wszystkich bezrobotnych:
"Dokumenty aplikacyjne jako narzędzie komunikacji", "Własna firma dotacje".

Osoby

niepełnosprawne

korzystały

poza

tym

z

porad

indywidualnych oraz informacji zawodowych.
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych realizował projekt „PracaNiezależność – Sukces” mający na celu aktywizację zawodową osób
z

niepełnosprawnościami.

Projekt

polegał

przede

wszystkim

na

kompleksowym przygotowaniu do pracy, zgodnym z wytyczoną, również
w ramach projektu, ścieżką zawodową. Projekt oferował indywidualne
wsparcie trenera pracy, pośrednika pracy i asystenta funkcjonalnego a także
szkolenia, kursy i możliwość zdobycia uprawnień i licencji zawodowych.
Indywidualne konsultacje i porady udzielane były przez doradcę zawodowego
zatrudnionego przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą.
Każdy z pracowników Zakład Aktywności Zawodowej „ROSA” miał
możliwość skorzystania z indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym.
Karkonoska

Państwowa

Szkoła

Wyższa

zapewniła

w

2020

r.

przeprowadzenie indywidualnych konsultacji i porad przez doradcę
zawodowego.
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Zespół Szkół Elektronicznych zapewnił wszystkim uczniom, w tym
niepełnosprawnym, doradztwo edukacyjno – zawodowe. Uczniowie mieli
możliwość diagnozy predyspozycji zawodowych, potrzeb rynku pracy, ofert
uczelni i pracodawców.
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych realizował tematykę z zakresu
doradztwa zawodowego na lekcjach wychowawczych i współpracował w tym
zakresie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Jeleniej Górze.

Liczba staży, szkoleń i

130

warsztatów

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze, w 2020 roku kierował na staż
osoby niepełnosprawne z Jeleniej Góry.
W roku 2020 Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, w ramach
programu „Stabilne Zatrudnienie”, realizował dwa projekty:
1. „Od stażysty do specjalisty”,
2. „Stażysta - pracownik - specjalista” .
Celem obydwu było zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami
na zatrudnienie, przede wszystkim w administracji publicznej.

Liczba osób

151

Powiatowy Urząd Pracy w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku

niepełnosprawnych

zarejestrował 151 osoby niepełnosprawne z Jeleniej Góry. Nadal wśród osób

bezrobotnych.

niepełnosprawnych pozostających w ewidencji tut. urzędu, dominują osoby
z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności (64,20%). Osoby
ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 4,90% ogółu osób
niepełnosprawnych bezrobotnych w Jeleniej Górze, natomiast 30,90 %
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Najliczniejszą grupę
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bezrobotnych niepełnosprawnych stanowiły osoby w wieku powyżej 55 lat
– 45,7 %.

5.2 Tworzenie

Kwota zwrotu kosztów

20.000 zł

warunków do

przystosowania miejsc pracy

powstawania i

dla osób niepełnosprawnych

utrzymania miejsc

Ilość powstałych miejsc

pracy dla osób

pracy dla osób

wyłączył z ewidencji z powodu podjęcia pracy 78 osób niepełnosprawnych

niepełnosprawnych

niepełnosprawnych.

bezrobotnych z Jeleniej Góry. Trzy osoby niepełnosprawne otrzymały środki

W okresie sprawozdawczym do pracy na refundowane miejsce pracy PUP
skierował 1 osobę zamieszkałą w Jeleniej Górze.
83

W analizowanym okresie Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

na podjęcie działalności gospodarczej.
Zakład

Aktywności

Zawodowej

„ROSA”

zatrudnił

w

roku

sprawozdawczym 2 nowe osoby z niepełnosprawnością.
6. Wspieranie

6.1 Współpraca w

Liczba orzeczeń wydanych

330 orzeczeń dla dzieci W

systemu

ramach zwiększenia

przez poradnię

z niepełnosprawnością Pedagogicznej w Jeleniej Górze ogółem 330 orzeczeń dotyczących dzieci

rehabilitacji

dostępności do

psychologiczno -

z niepełnosprawnościami, w tym:

leczniczej.

rehabilitacji

pedagogiczną

- o potrzebie kształcenia specjalnego – 295,

leczniczej.

wyniku

prac

Zespołu

Orzekającego

Poradni

Psychologiczno-

- o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – 0,
- o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – 35.
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się z powodu
niepełnosprawności dziecka w przypadku:
- niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym,
znacznym,
- niepełnosprawności narządu wzroku,
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- niepełnosprawności narządu słuchu,
- niepełnosprawności narządu ruchu,
- autyzmu, w tym zespołu Aspergera,
oraz

w

przypadku

zagrożenia

niedostosowaniem

społecznym

lub

niedostosowania społecznego.
Poradnia wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
zagrożonych niepełnosprawnością, których rodzice na tej podstawie mogą
ubiegać się o zajęcia terapeutyczne w wymiarze 8 godz. miesięcznie.
Orzeczenie o potrzebie nauczanie indywidualnego wydaje się dla dzieci
i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia bądź znacznie utrudnia
uczęszczanie do szkoły w przypadku stanu trwającego powyżej 30 dni. W roku
sprawozdawczym wydano 94 takich orzeczeń. Wydano również 19 orzeczeń
uchylających.
Kwota dofinansowania
turnusów rehabilitacyjnych

198.884 zł

Miejski

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

dofinansował

w

okresie

sprawozdawczym uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych. Liczba ubiegających się o dofinansowanie
do turnusów rehabilitacyjnych ogółem wyniosła 341 osób, w tym 120
opiekunów. Wypłacono dofinansowanie dla 181 osób, w tym 63 opiekunów.
5 pracowników ZAZ „ROSA” skorzystało w 2020 r. z dofinansowania do
turnusu rehabilitacyjnego nad morze. Zakład realizuje również formę
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rehabilitacji leczniczej w wymiarze 1 godziny dziennie dla wszystkich
pracowników niepełnosprawnych.

Liczba osób korzystających z

8

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze prowadzona

wypożyczalni sprzętu

jest

rehabilitacyjnego

mieszkańców Miasta Jeleniej Góry.

Liczba dzieci

14

wypożyczalnia

sprzętu

ortopedycznego

i

rehabilitacyjnego

dla

Zespół Szkół Elektronicznych – w zajęciach rewalidacyjnych w formie

uczestniczących w zajęciach

gimnastyki korekcyjnej brał udział jeden uczeń (1h/tygodniowo).

gimnastyki korekcyjnej.

W Szkołach Podstawowych nr 8,7.2 i nr 13 prowadzone były zajęcia
gimnastyczne w celu poprawy ogólnej sprawności fizycznej, oraz profilaktyki
i korekcji wad postawy.

7. Kreowanie

7.1 Wspieranie i

Liczba dofinansowanych

polityki społecznej

integrowania

projektów organizacji

publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

na rzecz osób

organizacji

pozarządowych w zakresie

Miasto Jelenie Góra dofinansowano projekty:

działań na rzecz osób

1. VIII Integracyjny Festyn pod hasłem „Walki z dyskryminacją osób

niepełnosprawnych

niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym”

niepełnosprawnych. działających w
imieniu i na rzecz

10

I. W ramach otwartego konkursu ofert na realizacje w roku 2020 zadań

osób

„Nasza Fundacja” ;

niepełnosprawnych

2. „W zdrowym ciele zdrowy duch” Fundacji CUD;

Fundacji

3. „Aktywność pomimo barier” - realizowane przez Polski Związek
Niewidomych - Koło w Jeleniej Górze;
4. „Piknik integracyjny pożegnanie lata”

zorganizowane przez Polskie

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;
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5. „Poznajemy atrakcje najbliższej okolicy” zorganizowane przez Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;
6. „Maraton Zdrowia” Stowarzyszenia Pomocy Chorym im. J. Musiała „Dąb”,
7. Zimowe i letnie półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych Fundacji Pomocy
Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Architekton”.
II. W ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020, Miasto Jelenia
Góra dofinansowano projekt „Integracja Seniorów” - obejmujący różnorodne
zajęcia dedykowane jeleniogórskim seniorom, m.in.: warsztaty taneczne,
nordic walking, basen, naukę gry w brydża, wycieczki krajoznawcze, zajęcia
plastyczne, gry logiczne. Realizacja projektu została powierzona w trybie
konkursu

ofert

Towarzystwu

Krzewienia

Kultury

Fizycznej

przy

Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
III. „Senioralia” (dofinansowane w procedurze tzw. małego grantu) –
w ramach których miało miejsce oficjalne przejęcie kluczy do Miasta przez
głównego organizatora przedsięwzięcia Zarząd Oddziału Rejonowego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniej Górze.
W dniach 3-4 i 10 października 2020 r. odbywały się występy zespołów –
uczestników VIII Dolnośląskiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości
Seniorów, wystawy, spotkania, badania profilaktyczne.
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Kwota dofinansowania

70.000 zł – działania

I. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych

projektów organizacji

na rzecz osób

z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

pozarządowych w zakresie

niepełnosprawnych

Zadania:

działań na rzecz osób

108.900 zł – działania

- Organizacja integracyjnego wypoczynku dla niepełnosprawnych dzieci

niepełnosprawnych

na rzecz osób w wieku i dorosłych w okresie ferii zimowych 2020 r.
emerytalnym

- Organizacja integracyjnego wypoczynku dla niepełnosprawnych dzieci

łącznie: 178.900 zł

i dorosłych w okresie wakacji letnich 2020 r. /
zarządzenie nr 0050.417.2020.VIII z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada
2019 roku na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania
działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
II. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych
z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zadanie: Integracja osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie imprez
kulturalnych,

sportowych,

turystycznych

i

rekreacyjnych

dla

osób

niepełnosprawnych / zarządzenie nr 0050.607.2020.VIII z dnia 7 sierpnia 2020
r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 22
czerwca 2020 roku na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu
wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
III. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z
zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym (Jeleniogórski
Budżet Obywatelski)
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Zadanie „Integracja seniorów”, realizowana poprzez:
1. zajęcia aktywności ruchowej (m.in.: ćwiczenia dostosowane do wieku
i możliwości osób starszych, ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne),
2. zajęcia sportowo-rekreacyjne (m.in.: nordic walking, basen, spacery, joga),
3. zajęcia edukacyjne (m.in.: ćwiczenie pamięci, koncentracji
i spostrzegawczości, warsztaty, kursy, treningi, spotkania ze specjalistami
z różnych dziedzin, porady indywidualne),
4. warsztaty artystyczne (m.in.: muzyczne, plastyczne, ceramiczne,
fotograficzne, poetyckie, literackie, filmowe),
5. warsztaty taneczne.
/ zarządzenie nr 0050.443.2020.VIII z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 11 grudnia 2019
roku na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań
na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Jeleniogórskiego Budżetu
Obywatelskiego.

Liczba konsultacji/opinii

10

W 2020 roku odbyło się jedenaście posiedzeń Powiatowej Społecznej Rady

wydanych przez powiatową

ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta (kadencja 2019-

społeczną radę ds. osób

2023), powołanej Zarządzeniem PM nr 0050.296.2019.VIII z dnia 19 września

niepełnosprawnych.

2019 r. Część posiedzeń, z uwagi na stan epidemii COVID-19, odbyła się
w trybie on-line.
Działania Rady obejmowały przede wszystkim:

39

Cel strategiczny

Cel operacyjny

Wskaźnik

Wartość wskaźnika

Opis działań
- opiniowanie wykazu zadań, na które w Jeleniej Górze przeznacza się środki
PFRON w danym roku,
- opiniowanie corocznego podziału środków z PFRON w ramach
dofinansowania organizacji pozarządowych na działania w dziedzinie sportu,
kultury, turystyki i rekreacji;
- opiniowanie kryteriów, wg których udzielana była pomoc mieszkańcom
Jeleniej Góry ze środków PFRON (w zakresie przyznawania maksymalnego
dofinansowania ze środków PFRON dla niepełnosprawnych mieszkańców
Jeleniej Góra);
- udział w organizowaniu konkursów „Jeleniogórzanin bez barier”
i „Wolontariusz Roku”.
Coroczna, grudniowa Konferencja organizowana przez Radę z okazji
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych nie odbyła się ze względu
na obowiązujące obostrzenia sanitarne związane z pandemią COVID-19.

8. Promocja

8.1 Organizowanie

Liczba wykładów/prelekcji

ok. 100

13 września 2020 r. w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze odbyła

zdrowego trybu

działań na rzecz

się impreza integracyjna pod hasłem „Maraton Zdrowia”, której głównym

życia i aktywnego

zapobiegania

organizatorem było Stowarzyszenie Pomocy Chorym im. Jana Musiała

wypoczynku osób

niepełnosprawności

„Dąb”. W programie znalazły się m.in.: badania profilaktyczne, konsultacje

niepełnosprawnych. (wypadki drogowe,

medyczne i fizjoterapeutyczne. W wydarzeniu wzięło udział ok. 100
uczestników.
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choroby zawodowe

Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” organizował dla swoich

itp.)

podopiecznych prelekcje z zakresu: bezpieczeństwa osób starszych w ruchu
komunikacyjnym oraz propagowania zdrowego stylu życia.
W Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych odbyły się wykłady pt.: „Jak
pracować z dzieckiem autystycznym” oraz „Kolory depresji”.
W Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Kopernika w Jeleniej Górze wdrożono
program profilaktyczny

- Kampania na temat zdrowego odżywiania

i aktywnego wypoczynku (m.in.: zajęcia edukacyjne, sportowe).
Pensjonariusze Dziennego Domu Senior + mieli możliwość uczestniczyć
w prelekcjach Straży Miejskiej w Jeleniej Górze we współpracy z Policją
dotyczących uprawnień osób niepełnosprawnych oraz ich bezpiecznego
poruszania się na drodze (4 spotkania). Odbyły się spotkania z psychologiem,
w ramach bezpłatnego świadczenia usług psychologicznych, w ramach
projektu „Wsparcie psychologiczne kluczem do poprawy jakości życia
seniorów 60+” (ćwiczenia pamięci, porady psychologiczne, terapia
Biofeedback oraz testy MMSA,

(25 osób niepełnosprawnych, łącznie

18 spotkań). Uczestniczono w Dniu Zdrowia (Medinap), gdzie uczestnicy
Senior + skorzystali

z bezpłatnych porad specjalistów (15 osób

niepełnosprawnych, 1 spotkanie).
Szkoła Podstawowa nr 7 wdrożyła założenia Programów: „Bieg po zdrowie”
oraz „Moje życie wolne od uzależnień”.

41

Cel strategiczny

Cel operacyjny

Wskaźnik

Wartość wskaźnika

Opis działań
Zakład Aktywności Zawodowej „ROSA” realizował programy dotyczące
szczególnych zasad funkcjonowania w zakładu pracy w warunkach pandemii.

Liczba zrealizowanych

16

Miasto Jelenia Góra realizowało zadanie pod nazwą „Prowadzenie Punktu

programów profilaktyki

Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze”, poprzez

zdrowotnej

zlecenie w konkursie ofert zadania Polskiemu Towarzystwu Oświaty
Zdrowotnej Oddział Terenowy w Jeleniej Górze.
W ramach zadania w 2020 roku wykonano 467 testów przesiewowych (badań
krwi) w kierunku zakażenia HIV wraz z konsultacją i poradnictwem
okołotestowym. Wydatkowano środki w łącznej wysokości: 32.883,59 zł
(w tym: środki Miasta 22.883,59 zł i środki z dotacji z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 10.000 zł). Punkt działał
całorocznie prowadząc badania dwa razy w tygodniu tj. w środę i piątek.
Krajowe

Centrum

ds.

HIV/AIDS

przekazywało

nieodpłatnie

testy

przesiewowe, które były wykorzystywane do przeprowadzenia badań.
Poradnictwem okołotestowym zajmował się doradca legitymujący się
certyfikatem Krajowego Centrum na prowadzenie konsultacji i porad
związanych z testowaniem i profilaktyką w zakresie HIV/AIDS.
W 2020 r. przeprowadzono znacznie mniejszą ilość testów w porównaniu do
2019 r. Wpływ na to miała sytuacja epidemiczna panująca na terenie kraju, co
skutkowało mniejszą ilością osób zgłaszających się na badania.
Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze na wszystkich etapach edukacji,
podczas zajęć wychowawczych, promowała modele zdrowego stylu życia
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i aktywnego wypoczynku. Przed feriami i wakacjami odbyły się spotkania
z przedstawicielami Policji dotyczącymi zasad bezpiecznego wypoczynku.
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze zrealizował
programy: "Trzymaj formę", "Ars - czyli jak dbać o miłość", "Wybierz życie pierwszy krok".
W Zespole Szkół Technicznych Mechanik uczniowie o specjalnych
potrzebach
z

uczestniczyli

profilaktyką

w

szkodliwości

programach
palenia

edukacyjnych

tytoniu,

związanych

zagrożenia

chorobą

nowotworową, profilaktyki uzależnień od alkoholu.
Szkoły Podstawowe nr 13 i nr 6 zorganizowały przy współudziale Straży
Miejskiej i Policji prelekcje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
oraz bezpieczeństwa w czasie wolnym zajęć szkolnych.
8.2 Stwarzanie

Liczba otworzonych punktów

warunków do

infrastruktury sportowej i

1

Przeprowadzony przez Miasto Jelenia Góra w 2020 r. remont siedziby
Karkonoskiego

Sejmiku

Osób

Niepełnosprawnych

obejmował

regularnej aktywność placów zabaw dostępnych dla

zamontowanie urządzeń siłowni zewnętrznej przeznaczonych do ćwiczeń na

fizycznej oraz

osób niepełnosprawnych

świeżym powietrzu dla osób z niepełnosprawnościami.

turystyki osób

Liczba projektów z zakresu

niepełnosprawnych

sportu, rekreacji, turystyki

wyjazd turystyczno-integracyjny, zorganizowany przez Polski Związek

osób niepełnosprawnych.

Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Jeleniej Górze, w ramach zadania

19

Na przełomie września i października 2020 r. miał miejsce sześciodniowy

dofinansowanego przez Miasto Jelenia Góra, pod tytułem: "Aktywność
pomimo barier". Osoby z dysfunkcją wzroku miały możliwość spędzić kilka
dni

w

nadmorskiej

miejscowości

Ustka.

Uczestnicy

brali
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w wycieczkach, zajęciach sportowych, treningach gry w szachy. Na
zakończenie pobytu zorganizowano turniej szachowy.
Fundacja CUD zrealizowała projekt pn.”W zdrowym ciele zdrowy dych”,
mający na celu zaktywizowanie osób z niepełnosprawnościami poprzez udział
w dostosowanych do ich potrzeb i możliwości różnych formach zajęć
sportowych i edukacyjnych a także wsparcie w rozwijaniu zainteresowań
związanych ze sferą aktywności ruchowej. W ramach projektu odbywały się:
- cotygodniowe zajęcia z rekreacji ruchowej na basenie,
- cotygodniowe zajęcia gimnastyczne,
- warsztaty edukacyjno-szkoleniowe,
- wycieczki z kijami nordic walking,
- spotkania w świetlicy integracyjnej.
W zajęciach projektowych wzięło udział blisko 500 osób.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Odział Rejonowy
w Jeleniej Górze był pomysłodawcą i realizatorem: wycieczki do Wrocławia
(19.03.2020r.), spaceru po Krainie Wygasłych Wulkanów (28.08.2020r.),
pikniku „Jelonka” (20.08.2020r.), wycieczki z cyklu tzw. małych rajdów
(Szklarska Poręba- Skała Chybotek-Wodospad Szklarki, 20.08.2020r.).
W ramach imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
w

których

współuczestniczyły

osoby

niepełnosprawne

przyznano

dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
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Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji MOPS, do organizacji 9 imprez,
na kwotę 26.171 zł.
Karkonoski

Sejmik

Osób

Niepełnosprawnych

był

organizatorem

V Turystycznej Konferencji „Góry otwarte dla wszystkich” ( 20-21 sierpnia
2020r.), poruszającej tematykę turystyki osób niepełnosprawnych i seniorów.
Na Konferencji szeroko omawiano dostępność gór również w innych
regionach

kraju.

rozsądnego

Zaproponowano

planu

rozwiązania

udostępniania

obszarów

dotyczące
górskich

budowania
osobom

niepełnosprawnym, seniorom i rodzinom z małymi dziećmi. Podjęto
inicjatywę powołania do życia Unii Górskiej dla Turystyki Społecznej, W
Konferencji udział wzięli m,in.: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan
Cezary Przybylski i Rzecznik Praw Obywatelskich Pan Adam Bodnar.
W trakcie dwudniowej konferencji byli obecni dziennikarze innych lokalnych
mediów.
Stowarzyszenie Osób Przewlekle Chorych „Pomocna Dłoń” zorganizowało
IX Integracyjny Rajd Osób Niepełnosprawnych z okazji obchodów dnia
Św. Wawrzyńca. 40 uczestników (osób z niepełnosprawnością) 10 sierpnia
2020 r. wzięło udział w integracyjnej wycieczce na Śnieżkę.
Polskie

Stowarzyszenie

na

rzecz

Osób

z

Niepełnosprawnością

Intelektualną było pomysłodawcą i realizatorem dwudniowej imprezy
turystyczno-krajoznawczej dla 19 osób (osoby z niepełnosprawnością i ich
opiekunowie) – zadanie zostało dofinansowane z budżetu Miasta Jelenia Góra.
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Uczestnicy zwiedzili zabytki i inne atrakcje Kowar i Bukowca. Celem zadania
był wspólna integracja, poznanie historii regionu oraz rekreacja na świeżym
powietrzu. Najbardziej charakterystycznymi obiektami, które mieli okazję
zobaczyć uczestnicy były: dawna letnia rezydencja króla pruskiego Fryderyka
Wilhelma III wraz z otaczającym ją parkiem, Miasto Kowary, schronisko
„Skalnik” w Bukowcu, Pałac w Bukowcu, Park Miniatur Zabytków Dolnego
Śląska.
W ZAZ „ROSA”, do marca 2020 r., prowadzone były zajęcia ruchowe
z udziałem trenera personalnego. Zajęcia grupowe zostały zawieszone
ze względu na pandemię COVID-19.
W 2020 r. Miasto Jelenia Góra zrealizowało jeden z „miękkich” projektów
Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego p.n. Integracja Seniorów.
Jeleniogórscy Seniorzy ( w większości osoby z niepełnosprawnościami) mieli
dostęp do różnorodnej oferty, m.in.: zajęć fitness, nordic walking, aqua
aerobiku, nauki gry w brydża, warsztatów artystycznych z wykorzystaniem
różnych technik. Podczas jednodniowej wycieczki autokarowej Seniorzy
zwiedzili Pałac w Mosznej, Górę św. Anny, oraz Muzeum Sztuki Sakralnej
w Ligocie. Ze względu na pandemię Covid – 19 część zajęć nie mogła się
odbyć, a cześć przybrała formę on-line, z której Seniorzy bardzo aktywnie
korzystali.
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Cel strategiczny

Cel operacyjny

Wskaźnik

Wartość wskaźnika

Opis działań
Głównym realizatorem i koordynatorem projektu było Ognisko Towarzystwa
Krzewienia

Kultury

Fizycznej

przy

Jeleniogórskiej

Spółdzielni

Mieszkaniowej.
W roku 2020 przyznano Pani Lucynie Kornobys stypendium sportowe za
zdobycie na Paralekkoatletycznych Mistrzostwach Świata: złotego medalu w
pchnięciu kulą oraz brązowego medalu w rzucie oszczepem. Stypendium
sportowe zostało przyznane również Aleksandrze Zielińskiej która zdobyła
brązowy medal w Mistrzostwach Polski Niewidomych i Słabowidzących
Juniorów w szachach.
W Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” osoby z niepełnosprawnością
brały udział w zajęciach gimnastycznych, relaksacyjnych, spacerach,
marszach nordic walking, grach zespołowych ( bule, bilard, badminton).
W Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej zakupiono grę dla osób
z niepełnosprawnościami: Boccia Superior Classic Medium.
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Rolą samorządu terytorialnego jest stworzenie warunków do aktywnego oraz pełnego życia dla
wszystkich mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych. Przyjęcie Programu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych DOMINO IV na lata 2019-2024 miało na celu wyznaczenie kierunków polityki
lokalnej na rzecz osób niepełnosprawnych. Rok 2020 był drugim rokiem realizacji nowej edycji
Programu DOMINO. Niniejsze sprawozdanie pokazuje stopień realizacji poszczególnych celów
strategicznych i operacyjnych oraz daje możliwość przeanalizowania na jakie obszary należy zwrócić
szczególną uwagę w kolejnych latach.
Rok 2020 był okresem obowiązywania ograniczeń związanych z epidemią COVID-19. Większość
instytucji i organizacji, partnerów Miasta w realizacji DOMINO IV, pracowało w trybie zdalnym lub
okresowo zawiesiło swoją działalność. Pojawiły się nowe wyzwania, którym wszyscy realizatorzy
Programu musieli sprostać, m.in.: konieczność przestrzegania reżimu sanitarnego. Wprowadzone
obostrzenia związane z SARS-COV-2, uniemożliwiły realizację niektórych działań w ramach zadań
publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne i instytucje kultury.
W roku 2020 w Jeleniej Górze po raz pierwszy zrealizowano założenia Programu „Opieka
wytchnieniowa” (moduły: pobyt dzienny i poradnictwo specjalistyczne). W związku z wejściem
w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii, nie było możliwości zrealizowania opieki wytchnieniowej w postaci pobytu całodobowego.
Prezydent Miasta Jeleniej Góry wyznaczył Koordynatora do Spraw Dostępności oraz Zespół do Spraw
Dostępności w Urzędzie Miasta Jelenia Góra. Podobnie we wszystkich jednostkach organizacyjnych
Miasta wytypowano osoby, które będą zajmowały się problematyką dostępności tych instytucji dla osób
ze szczególnymi potrzebami. W 2020 roku Miasto Jelenia Góra przystąpiło do Partnerstwa na rzecz
dostępności „Dostępność Plus”.
Cele, jakie stawiamy sobie do zrealizowania w latach następnych to: wdrożenie programu „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej”, zrealizowanie pilotażowego programu w zakresie teleopieki,
uruchomienie mieszkań chronionych, pozyskanie środków zewnętrznych oraz rozpoczęcie prac nad
utworzeniem centrum opiekuńczo – mieszkalnego, wykonanie szczegółowej diagnozy sytuacji osób
z niepełnosprawnościami i osób starszych w Jeleniej Górze wraz z opracowaniem rekomendacji na
kolejne lata.
Z up. PREZYDENTA MIASTA
(-)
Daniel Lepieszo
Sekretarz Miasta Jeleniej Góry
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