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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.

8. Promocja zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku osób niepełnosprawnych.
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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  2019  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 2019: 
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Cel strategiczny Cel operacyjny Wskaźnik
Wartość

wskaźnika
Opis działań

1. Kształtowanie 

pozytywnego 

wizerunku osoby 

niepełnosprawnej

1.1 Kształtowanie 

wolnego od 

stereotypów 

wizerunku osoby 

niepełnosprawnej.

Liczba zrealizowanych 

projektów z zakresu 

kształtowania wizerunku 

osoby  niepełnosprawnej

49 Prezydent  Miasta  Jeleniej  Góry,  zarządzeniem nr  0050.373.2019.VIII  z  dnia

4 grudnia  2019 r.  powołał  Panią  Lucynę Musiał  –  Jabłońską na stanowisko

Pełnomocnika  Prezydenta  Miasta  Jeleniej  Góry do  spraw  osób

z niepełnosprawnościami oraz równego traktowania. Jest to inicjatywa, która

przyczyni się do wzmocnienia głosu osób niepełnosprawnych w Jeleniej Górze

jak  również  do  kształtowania  pozytywnego  ich  wizerunku.  Do  zadań

Pełnomocnika  będzie  należało  m.in.:  monitorowanie  i  analizowanie  zjawisk

będących  źródłem  dyskryminacji  ze  względu  na  niepełnosprawność  oraz

obsługa  osób  wykluczonych  społecznie  poprzez  doradztwo  i  udzielanie

informacji  w  sprawach  z  zakresu  szeroko  pojętej  rehabilitacji  społecznej,

zawodowej i leczniczej osób niepełnosprawnych.

Z  inicjatywy  Powiatowej  Społecznej  Rady  ds.  Osób  Niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłosił konkurs „Jeleniogórzanin bez barier”

– edycja 2019,  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. Nagroda główna

została wręczona podczas Konferencji z okazji obchodów Międzynarodowego

Dnia Osób Niepełnosprawnych, która odbyła się 3 grudnia 2019 r.

W  roku  2019  Karkonoski  Sejmik  Osób  Niepełnosprawnych  w  Jeleniej

Górze wspólnie  z  partnerami  -  wydał  6  numerów Biuletynu Integracyjnego

"Niepełnosprawni TU i TERAZ". Warto nadmienić, że  jedno wydanie gazety

zostało wzbogacone o dodatki  dotyczące:  dobrych praktyk w działaniach na

rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów oraz turystyki. Biuletyn oprócz wersji

papierowej wydawany był również w formie e-Biuletynu. W roku 2019 KSON

obchodził 18 rocznicę swojego funkcjonowania. W związku z tym po raz trzeci
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Cel strategiczny Cel operacyjny Wskaźnik
Wartość

wskaźnika
Opis działań

zorganizowano  KSON-alia  -  Trzeci  Jeleniogórski  Tydzień  Osób

Niepełnosprawnych i Seniorów. W ramach obchodów odbyło się szereg spotkań

i  uroczystości  zwieńczonych  Galą  Integracyjną  oraz  wręczeniem  wyróżnień

wolontariuszom oraz Ambasadorom Ludzi Otwartych Serc. KSON kolejny rok

realizował  audycje  ”Karkonoskiej  Telewizji  Integracyjnej”.  Audycje  poza

emisją telewizyjną są dostępne na stronach internetowych: KSON-u, YouTube,

Facebook, Strimeo.TV. 

KSON  uruchomił  radio  internetowe,  które  nadaje  audycje  wg  opracowanej

ramówki dostępnej na stronie internetowej radia. Do końca roku 2019 nadano

około  300  audycji  autorskich  o  charakterze  edukacyjnym,  interwencyjnym  

i  oświatowym.  Radio  relacjonuje  wydarzenia  ze  środowiska  osób  

z niepełnosprawnościami. 

Polskie  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  z  Niepełnosprawnością

Intelektualną  zorganizowało „Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością

Intelektualną”. Obchody święta miały miejsce w siedzibie Warsztatów Terapii

Zajęciowej przy ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze. W imprezie brało udział ok.

200 osób. 

W  Muzeum  Przyrodniczym w  Jeleniej  Górze  odbyły  się  Warsztaty  

(4 wykłady) Fundacji AUTIKA pt. „Autyzm jak to działa – od wykluczenia do

włączenia społecznego.”

Specjalny  Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy  w  Jeleniej  Górze był

organizatorem  kampanii  kształtującej  pozytywny  wizerunek  osób

niepełnosprawnych:  uczniowie  wraz  z  nauczycielami  przygotowali  ozdoby

świąteczne. W dniach 2-6 grudnia odbył się kiermasz na jeleniogórskim Rynku,

podczas którego uczniowie wraz z nauczycielami sprzedawali wykonane przez

siebie ozdoby. Wydarzenie spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony
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Cel strategiczny Cel operacyjny Wskaźnik
Wartość

wskaźnika
Opis działań

mieszkańców  a  zebrane  środki  przeznaczono  na  sfinansowanie  rehabilitacji

jednej z podopiecznych Ośrodka. Relacja z kiermaszu ukazała się na lokalnych

portalach internetowych.

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”.

W  roku  sprawozdawczym  zorganizowano  Konferencję  z  okazji

Międzynarodowego Dnia Białej Laski, której inicjatorem i organizatorem był

Polski Związek Niewidomych Koło w Jeleniej Górze.

Polski  Związek  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów  Oddział  Rejonowy  

w Jeleniej Górze był inicjatorem i organizatorem konferencji nt. Jelenia Góra –

miasto przyjazne osobom niepełnosprawnym.

W Centrum  Informacji  i  Edukacji  Regionalnej  Książnica Karkonoska

odbyła się wystawa prac plastycznych ucznia niepełnosprawnego z udziałem

nauczycieli i uczniów jego szkoły.

W Domu  Pomocy  Społecznej  „Pogodna  Jesień”  odbywały  się  prelekcje  

i prezentacje prowadzone przez specjalistów z dziedziny fizjoterapii, medycyny

i psychologii nt. funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych.

18 maja 2019 r. w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze odbyła się

impreza  integracyjna  pod hasłem „Wiosenne  przełamywanie  barier”  ,  której

głównym  organizatorem  było  Stowarzyszenie  Pomocy  Chorym  im.  Jana

Musiała  „Dąb”.  W  programie  znalazł  się  pokaz  mody  z  udziałem  dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnej, występy artystyczne, pokazy cyrkowe i zabawy

integracyjne.  Na  zakończenie  uczestnicy  obejrzeli  spektakl  pt.  „Królewna  

z drewna” . W wydarzeniu wzięło udział ok. 200 uczestników.

Polskie  Towarzystwo  Walki  z  Kalectwem Oddział  Terenowy  w  Jeleniej
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Cel strategiczny Cel operacyjny Wskaźnik
Wartość

wskaźnika
Opis działań

Górze było organizatorem (przy wsparciu finansowym Miasta Jelenia  Góra)

Regionalnego konkursu dla osób niepełnosprawnych  - „W świecie muzyki”.

Uczestnikami konkursu były osoby niepełnosprawne: podopieczni Warsztatów

Terapii  Zajęciowej  z  Jeleniej  Góry,  Kowar,  Świerzawy  i  Lubania  oraz

uczniowie  Szkoły  Podstawowej  nr  8  z  oddziałami  integracyjnymi.  Podczas

Konkursu  osoby  niepełnosprawne  wykazały  się  nie  tylko  dużą  wiedzą  ale

również talentem muzycznym. Informacje o wydarzeniu były publikowane na

portalach informacyjnych Jelonka.pl oraz Portalik24.pl, TV Dami i Facebooku,

co  przyczyniło  się  do  rozpowszechnienia  pozytywnego  wizerunku  osób

niepełnosprawnych.

„Oswoić  nieznane”  -  konferencja  zorganizowana  przez  Karkonoską  

Państwową  Szkołę  Wyższą,  odbyła  się  5.11.2019  r.  Jej  celem  było

uwrażliwienie kadry pedagogicznej oraz pracowników różnych jeleniogórskich

instytucji  na  problemy  wynikające  z  braku  zrozumienia  potrzeb  osób  

z  niepełnosprawnościami.  Również  z  inicjatywy KPSW 17.12.2019 r.  miało

miejsce  wyjątkowe,  międzynarodowe  wydarzenie  -  „Warsztaty  Tradycji

 i Tolerancji” mające na celu promocję idei porozumienia między narodami  

w pokoju i poszanowaniu tradycji oraz odmienności i dysfunkcji.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

miał  miejsce  Bal  Integracyjny  dla  dzieci  ze  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-

Wychowawczego w Jeleniej Górze.

Zespół  Szkół  Rzemiosł  Artystycznych  w  Jeleniej  Górze zorganizował:

Paraolimpiadę z udziałem osób  niepełnosprawnych, warsztaty dla młodzieży

dotyczące  integracji  sensorycznej  oraz  prelekcję  na  temat  tolerancji  

i zrozumienia dla inności.

Towarzystwo  Chorych  Na  Stwardnienie  Rozsiane  prowadziło akcję
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Cel strategiczny Cel operacyjny Wskaźnik
Wartość

wskaźnika
Opis działań

edukacyjną  „Niepełnosprawny  –  Pełnoprawny”  prowadzona  w  ośmiu

jeleniogórskich szkołach, Książnicy Karkonoskiej i zebraniach Towarzystwa.

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 

właściwych postaw 

społecznych 

sprzyjających 

realizowaniu praw 

ON.

Liczba zrealizowanych 

projektów z zakresu 

kształtowania właściwych 

postaw społecznych

40 Miasto  Jelenia  Góra we  współpracy  z wrocławską Fundacją  Imago

zorganizowało szkolenie pt. „Prawa i potrzeby osób z niepełnosprawnościami 

w  kontekście  konwencji  ONZ  o  prawach  osób  niepełnosprawnych.”  

W szkoleniu wzięli udział pracownicy Urzędu Miasta, MOPS, jednostek kultury

i oświatowych z Jeleniej Góry. Szkolenie miało na celu zwiększenie wiedzy  

z  zakresu  praw  i  potrzeb  osób  niepełnosprawnych,  ze  szczególnym

uwzględnieniem dostępności przestrzeni publicznej.

Od 1 września 2019 Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych realizował

projekt „Przez media do stabilności, bezpieczeństwa i integracji we wszystkich

aspektach życia”. W ramach działań projektowych powstały audycje: „Śladem

naszych interwencji”, „Obywatel w urzędzie”, „Moim zdaniem”, „To i owo nie

tylko o zdrowiu” oraz „Rozmowy o regionie”.

W  Karkonoskiej  Państwowej  Szkole  Wyższej  odbyły  się  warsztaty

symulacyjne  przeprowadzone  przez  zaproszonych  gości,  m.in.  Pana  Filipa

Radzika  –  paraolimpijczyka  i  pełnomocnika  ds.  osób  niepełnosprawnych  

z Polkowic, a także specjalistów z Fundacji Eudajmonia. Zajęcia warsztatowe

miały na celu uświadomić osobom zdrowym z jakimi trudnościami zmagają się

na co dzień osoby niepełnosprawne (niewidome, niesłyszące, poruszające się na
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Cel strategiczny Cel operacyjny Wskaźnik
Wartość

wskaźnika
Opis działań

wózkach inwalidzkich, zmagające się z depresją).

Jeleniogórskie  Centrum  Informacji  i  Edukacji  Regionalnej  Książnica

Karkonoska  prowadziło  w  2019  r.  zajęcia  czytelnicze,  biblioterapeutyczne,

edukacyjne,  lekcje  biblioteczne  dla   przedszkolnych  i  szkolnych  grup

integracyjnych,  cykl  "Otwórz  się  na  książkę"  z  uczestnikami  Warsztatów

Terapii Zajęciowej, Dyskusyjny Klub Książki Mówionej, spotkania i prelekcje

w  Polskim  Związku  Niewidomych.  Siedziba  Książnicy  Karkonoskiej  przy  

ul. Bankowej 27 oddana do użytku w 2008 roku  jest w pełni dostosowana do

potrzeb  osób  niepełnosprawnych,  2  bibliotekarki  ukończyły  kurs  języka

migowego  na  poziomie  podstawowym.  Pracownicy  Książnicy  udzielali

informacji o prowadzonej Wypożyczalni Książki Mówionej, o książkach z dużą

czcionką,  oraz  o  możliwości  uczestnictwa  w  organizowanych  imprezach.  

Co  tydzień  w  Polskim  Związku  Niewidomych,  bibliotekarz  z  Książnicy

Karkonoskiej prowadził prelekcje nt.  czytelnictwa, promuje nowości, zachęcał

do korzystania ze zbiorów. Bibliotekarze pisali recenzje książek i audiobooków

do  czasopisma  "Niepełnosprawni  TU i  TERAZ".  Czytelnikom udostępniane

były  czasopisma  m.in.:  Biblioterapia,  Charaktery,  Niepełnosprawność  

i Rehabilitacja, Zdrowie, Niepełnosprawni Tu i Teraz.

Nauczyciele  I  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Stefana  Żeromskiego

w  Jeleniej  Górze  uczestniczyli  w  szkoleniu  pt.  „Zaburzenia  ze  spektrum

autyzmu i radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów” oraz warsztatach

symulacyjnych  „Oswoić  nieznane”.  Uczniowie  tej  szkoły  uczestniczyli  

w prelekcjach pt. „tworzymy społeczeństwo otwarte dla każdego”.

Straż  Miejska w  Jeleniej  Górze  prowadziła  działania  związane  

z  propagowaniem  poszanowania  prawa  osób  niepełnosprawnych  

do zastrzeżonych miejsc parkingowych, tzw. kopert na obszarze Jeleniej Góry.
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Wartość

wskaźnika
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Realizując  to  zadanie  przeprowadzono  spotkania  z  uczniami  szkół  średnich,

którzy dojeżdżają do szkół samochodem. Temat miejsc parkingowych dla osób

niepełnosprawnych  poruszany  był  też  podczas  spotkań  z  mieszkańcami  na

terenie  hipermarketów:  Tesco,  Galerii  Sudeckiej,  Galerii  Nowy  Rynek.  

W  okresie  wakacyjnym  Straż  Miejska,  podczas  organizowanych  imprez

plenerowych  na  Placu  Ratuszowym  i  Placu  Piastowskim,   przeprowadzała

pokazy i symulacje utrudnień jakie wynikają ze złego parkowania kierowców,

którzy  nie  respektują  zasady  prawidłowego  odstępu  między  samochodami,

uwzględniając  przy  tym  trudności  wysiadania  z  samochodu  osoby

niepełnosprawnej  -  poruszającej  się  na  wózku  inwalidzkim.  Na  spotkaniach

rozdawano ulotki pt. „Czy chciałbyś być na moim miejscu”.

Zarząd  i  wolontariusze  Polskiego  Związku Niewidomych Koła  w  Jeleniej

Górze  prowadzili  wykłady  nt.  niepełnosprawności,  w  Szkole  Podstawowej

nr 10 w Jeleniej Górze oraz Zespole Szkół Przyrodniczo Usługowych i Bursy

Szkolnej.

Teatr im.  Cypriana  Kamila  Norwida  w Jeleniej  Górze,  będąc  w  stałym

kontakcie  z  podmiotami  reprezentującymi  osoby  niepełnosprawne  

(m.in.:  Polskim  Związkiem  Niewidomych,  Karkonoskim  Sejmikiem  Osób

Niepełnosprawnych,  Jeleniogórskim  Forum  Organizacji  Osób

Niepełnosprawnych,  Polskim  Związkiem  Głuchych)  zapewniał  osobom  

z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku miejsca bliżej sceny. Lekcje teatralne,

organizowane w Teatrze, przeprowadzane były z zapewnieniem dostępności dla

osób niepełnosprawnych.  

Osoby  niepełnosprawne  miały  możliwość  uczestniczyć  w  2019  r.  

w  realizowanych  przez Biuro  Wystaw  Artystycznych w  Jeleniej  Górze

warsztatach: „Na wzór”, „Warsztat Świąteczny”, „Rozumieć sztukę”, „”Zrób  
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to sam”. Zorganizowano prezentacje wystaw  dla uczestników Środowiskowego

Domu  Samopomocy,   Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  oraz

Centrum Medycznego „Zabobrze”.

W jeleniogórskich szkołach, w ramach  lekcji wychowawczych, prowadzone są

zajęcia edukacyjne w zakresie kształtowania właściwych postaw społecznych

wobec osób z niepełnosprawnościami.

W  Zespole  Szkół  Technicznych  Mechanik  w  Jeleniej  Górze szczególną

uwagę  zwrócono  na  kwestię  niepełnosprawności  podczas  realizacji  zajęć

warsztatowych  w  ramach  lekcji  wychowawczych  oraz  konsultacji  pedagoga

szkolnego w ramach następujących tematów: "Życie z niepełnosprawnością",

„Akceptacja siebie jako osoby niepełnosprawnej  – cele życiowe a wartości”,

„Obraz własnego ja”, „Pozytywne cechy osobowości”.
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

Liczba udzielonych 

porad/informacji

ok. 7000 W  procesie  informowania  osób  niepełnosprawnych  o  przysługujących  im

prawach  kluczowe  znaczenie  ma  działalność  Powiatowego  Zespołu  

ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze. Orzecznictwo oraz

funkcja informacyjna PZOON stanowi punkt wyjścia  do realizacji  Programu

Domino  IV  w  Jeleniej  Górze.  Kadra  PZOON  udziela  informacji  osobom

niepełnosprawnym  o  przysługujących  im  ulgach  i  uprawnieniach  podczas

odbioru  przez  zainteresowanych  orzeczeń  o  stopniu  niepełnosprawności,

telefonicznie  oraz  za  pośrednictwem  poczty  e-mail.  W  roku  2019  r.  

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  3446  osób,  z  czego  orzeczonych  zostało  3220.  

Z wnioskiem o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (zgodnie  z ustawą 

o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób
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niepełnosprawnych   z  dnia  27  sierpnia  1997  r.   -   są  to  osoby,  które  nie

ukończyły 16 roku życia) wystąpiło 250 przedstawicieli ustawowych.  Wydano

248 orzeczeń o  niepełnosprawności.  Powiatowy Zespół  przyjął  w 2019 r.  –

2287  wniosków o  wydanie  legitymacji  dokumentujących  niepełnosprawność

(dorośli:  2134,  dzieci:  153),  uprawniających  na  podstawie  odrębnych

przepisów,  do  ulgowych  przejazdów  środkami  transportu  publicznego:

lokalnego oraz krajowego (PKP, PKS) z czego zostało wyrobionych w Polskiej

Wytwórni  Papierów Wartościowych 2273 legitymacje.  Od 1  stycznia  do  31

grudnia 2019 r., Zespół wydał 1152 karty parkingowe, w tym 11 dla placówek 

i 1141 dla osób niepełnosprawnych.

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/ .

W Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych funkcjonuje  Społeczny

Rzecznik  Osób  Niepełnosprawnych  i  Pacjentów  Ziemi  Jeleniogórskiej

interweniujący  w  przypadkach  konieczności  rozwiązywania  trudnych

problemów  osób  niepełnosprawnych,  starszych  i  zagrożonych  społecznym

wykluczeniem. W roku 2019 do biura Rzecznika zgłosiło się około 150 osób 

z  problemami  dotyczącymi  całych  rodzin,  a  interwencje  w  ich  sprawach

wspierali prawnicy w ramach akcji pro bono oraz psycholodzy. 
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W  ramach  działalności  punktu  informacji  dla  osób  niepełnosprawnych

(prowadzonego przez KSON tradycyjnie od 18 lat) w 2019 roku po raz kolejny

przeprowadzono projekt pn. „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia

Osób Niepełnosprawnych”.

Pracownicy socjalni  Domu Pomocy Społecznej  „Pogodna Jesień”  udzielali

porad indywidualnych pensjonariuszom placówki.

Karkonoski  Klub  Amazonek  zorganizował  spotkanie  informacyjne  swoich

członków z pracownikiem Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze.

Polski  Związek  Niewidomych  Koło  w  Jeleniej  Górze  udzielał  porad  

i informacji w ramach pracy swojego jeleniogórskiego biura.

Karkonoska  Państwowa  Szkoła  Wyższa  umożliwiła  w  2019  r.

przeprowadzenie  konsultacji  z  Pełnomocnikiem  Rektora  ds.  osób

niepełnosprawnych  działającym  na  terenie  uczelni  oraz  ze  specjalistami  

w  ramach  funkcjonowania  Międzywydziałowego  Punktu  Poradniczo  –

Konsultacyjnego dla studentów.

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.

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze organizował Zespoły

wychowawczo-wspierające dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia

specjalnego i z niepełnosprawnością.
2.2 Likwidacja barier 

architektonicznych w 

przestrzeni 

publicznej.

Liczba przeprowadzonych 

badań/analiz dot. dostępności

4 Karkonoski  Sejmik  Osób  Niepełnosprawnych kontynuował  analizę  

w zakresie usuwania barier. Przeprowadzono kolejne  monitoringi w zakresie:

- funkcjonowania sygnalizatorów na przejściach ulicznych,

- funkcjonowania komunikacji miejskiej,

- dostępności osób niepełnosprawnych do innych środków komunikacji tj. PKP,
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PKS, prywatni przewoźnicy (busy),  

-  możliwości  wprowadzenia  psa  przewodnika osoby niewidomej  do sklepów

wielkopowierzchniowych.
Liczba zlikwidowanych 

barier architektonicznych

5  W ramach prac  remontowych  przeprowadzonych  w  Teatrze  im.  Cypriana

Kamila Norwida w Jeleniej Górze została wybudowana winda,  ułatwiająca

swobodny  dostęp  na  pierwszą  kondygnację  osobom  poruszających  się  na

wózkach inwalidzkich oraz o kulach. Dla osób na wózkach zostały na widowni

wyznaczone odpowiednie miejsca (powiększono loże przy scenie). Odległości

między  rzędami  foteli  na  widowni  zostały  poszerzone,  co  bardzo  ułatwiło

poruszanie się osobą o ograniczonej sprawności ruchowej.

W  Domu  Pomocy  Społecznej  „Pogodna  Jesień”  zrealizowano  projekt

polegający  na  przystosowaniu  przestrzeni  i  infrastruktury  wokół  Domu  

do  potrzeb  i  możliwości  osób  z  niepełnosprawnościami  (podjazdy,  rampa,

pochylnie, poręcze).

Karkonoska  Państwowa  Szkoła  Wyższa  zakupiła  schodołaz  SHERPA

N959R,  który  w  budynku  nie  posiadającym  windy  umożliwia  bezpieczne

poruszanie się na wózku inwalidzkim.

W Szkole  Podstawowej  nr  8  w  Jeleniej  Górze  dostosowano  łazienki  

do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2.3 Likwidacja barier 

w komunikowaniu i 

transportowych

Liczba miejsc parkingowych 

zastrzeżonych dla osób 

niepełnosprawnych

280 Miasto  Jelenia  Góra posiada  ok.  280  miejsc  parkingowych  dla  osób

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

płatnego  parkowania.  Potrzeby  zgłaszane  w  tym  zakresie  są  na  bieżąco

rozpatrywane i realizowane.
Liczba 

nowych/dostosowanych 

pojazdów komunikacji 

miejskiej

77 Stan taboru Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Jeleniej Górze na

31  grudnia  2019  r.  wynosił  77  pojazdów.  Są  to  pojazdy  niskopodłogowe,

przystosowane  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych,  oznakowane

międzynarodowym  piktogramem  wózka  inwalidzkiego,  wyposażone   
14
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w elektroniczne systemy informacji wizualnej, dodatkowe elektroniczne tablice

boczne z numerem linii, w wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia zapowiadające

przystanki, monitoring wizyjny.

Ponadto pojazdy MZK posiadają platformę ułatwiającą wprowadzenie wózka

do  autobusu.  Pasażer,  który  zamierza  skorzystać  z  platformy  sygnalizuje

potrzebę  skorzystania  poprzez  naciśnięcie  „specjalnego  przycisku”

(oznakowane  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.

Spółka  w  latach  2016-2019  realizowała  projekt  z  RPO  WD 2014-  2020   

pn.  „Zakup  nowoczesnych  i  ekologicznych  autobusów  wraz  z  zakupem  

i montażem stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów, tablic do systemu

informacji  pasażerskiej  oraz  doposażenie  autobusów  w  system  monitoringu

łącznie  z  instalacją  monitoringu  miejsc  postojowych  na  terenie  zajezdni

Miejskiego  Zakładu  Komunikacyjnego  sp.  z  o.o.  w  Jeleniej  Górze”.

Rzeczywisty zakup autobusów nastąpił  w drugiej połowie 2018 roku, jednak

ostateczne zakończenie projektu nastąpiło w 2019 r. W ramach projektu MZK

zakupił 20 szt. nowych, niskopodłogowych autobusów, o normie emisji spalin

Euro 6, w tym 3 pojazdy hybrydowe, 13 automatów do sprzedaży biletów oraz

4  tablice  System  Informacji  Pasażerskiej  (SIP).  Wszystkie  autobusy

wyposażone  są  w  systemy  informacji  wizualnej  (elektroniczne  tablice

informacyjne,  tablice  boczne  z  numerem  linii,  urządzenia  zapowiadające

przystanki, automaty do sprzedaży  biletów). 
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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 

osobom 

niepełnosprawnym 

możliwości  

samodzielnego 

funkcjonowania

3.1 Poprawa sytuacji 

socjalnobytowej osób

niepełnosprawnych i 

ich rodzin.

Kwota udzielonej pomocy 

finansowej

I. 5.863.687,48 zł, 

w tym 4.818.173,58

dotacja DUW 

Wrocław;

II. 13.205.462,00 zł;

III. 39 214,88 zł - 

dodatek z tytułu 

niepełnosprawności,

świadczenie dla 

rodzin zastępczych; 

137 114,00 zł 

dodatek 

wychowawczy - 

I.  Dział  Pomocy  Środowiskowej  MOPS  w  Jeleniej  Górze przyznał

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

dla 1132 osób niepełnosprawnych, w tym:

- zasiłki  stałe,  okresowe, celowe i  celowe specjalne przyznane 830 osobom,

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

przyznana dla 550 osób,

-  skierowanie  do  domów  pomocy  społecznej  wydano  dla  144  osób,

- skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy typu A wydano dla 35

osób.

- skierowanie do dziennych domów pomocy społecznej wydano dla 31 osób.

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

2019  następujące  świadczenia  związane  z  niepełnosprawnością:

-  dodatek  do  zasiłku  rodzinnego  z  tytułu  kształcenia  i  rehabilitacji  dziecka
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500+ ;

77 500,00 (dotacja 

rządowa);

IV. 415.941,00 zł;

V. 406.556,00 zł;

VI. 1033,60 zł;

VII. 120.456,00 zł;

niepełnosprawnego  na  rzecz  249  dzieci  na  kwotę  317  990,00  zł;

-  zasiłek  pielęgnacyjny  –  w 2019 roku wypłacono zasiłek  2721 osobom na

łączną kwotę 6 183 767,00 zł;

-  świadczenie  pielęgnacyjne  –  w  2019  roku  wypłacono  świadczenie  321

osobom na łączną kwotę 6 078 373,00 zł;

- specjalny zasiłek opiekuńczy – w 2019 roku wypłacono zasiłek 60 osobom na

łączną kwotę 443.108,00 zł;

-  zasiłek  dla  opiekuna  -  w 2019 r.  wypłacono 21  osobom na  łączną  kwotę

154.224,00 zł;

- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka – w 2019 r.

wypłacono  7  osobom  na  łączną  kwotę  28  000,00  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 rodzin 15 - liczba dzieci 16,

- świadczenie dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci  

w tych rodzinach - liczba rodzin 15 - liczba dzieci – 16,

- dodatek wychowawczy - liczba rodzin 13 - liczba dzieci – 14.

IV. Na  zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych

przepisów,  w  2019  roku   wydatkowano  kwotę  415.941,00  zł,  w  tym  na:

-  dofinansowanie  zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny  dla  7

niepełnosprawnych osób – 11.022,00 zł;

-  dofinansowanie  zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny  dla  1  podmiotu
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prowadzących działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych –

3.500,00 zł;

- dofinansowanie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla 754 osób

– 401.419,00 zł.

V.  W  roku  sprawozdawczym  realizowano  1  program  celowy  „Aktywny

samorząd”. Rok ubiegły to ósmy rok działania programu. W trakcie realizacji

programu złożono 107 wniosków na łączną kwotę 438.738,99 zł.  Przyznano

dofinansowanie 105 osobom niepełnosprawnym, na łączną kwotę 406.556,00 zł

w ramach następujących obszarów:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową: 

1)  Obszar  A  –  likwidacja  bariery  transportowej:

a) Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,1 osoba, kwota 1.425,00 zł.

2) 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,  26  osób,  kwota  135.817,00  zł.

b) Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach

programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 1 osoba, kwota 2.000,00

zł.

3)  Obszar  C  –  likwidacja  barier  w  poruszaniu  się:  

a)  Zadanie  1  –  pomoc  w  zakupie  wózka  inwalidzkiego  o  napędzie

elektrycznym, 2 osoby, kwota 20.000,00 zł,

b) Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka

inwalidzkiego  o  napędzie  elektrycznym,  2  osoby,  kwota  5.306,00  zł,

c)  Zadanie  3  –  pomoc  w zakupie  protezy  kończyny,  w której  zastosowano

nowoczesne rozwiązania  techniczne,  tj.  protezy co najmniej  na  III  poziomie
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jakości, 4 osoby, kwota 62.600,00 zł.

d)  Zadanie  5  –  pomoc  w  zakupie  skutera  inwalidzkiego  o  napędzie

elektrycznym  lub  oprzyrządowania  do  wózka  ręcznego,  2  osoby,  kwota

8.302,00 zł.

4)  Obszar  D  –  pomoc  w  utrzymaniu  aktywności  zawodowej  poprzez

zapewnienie  opieki  dla  osoby  zależnej,  9  osób,  kwota  12.816,00  zł.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, wsparcia

udzielono 58 osobom na kwotę 158.293,00 zł.

VI.  Stowarzyszenie  Osób  Przewlekle  Chorych  „Pomocna  Dłoń”

dofinansowało zakup leków dla osoby przewlekle chorej.

VII. Karkonoska  Państwowa  Szkoła  Wyższa  wypłaciła  20  studentom  

z niepełnosprawnościami miesięczne stypendia.
Liczba utworzonych 

mieszkań chronionych, 

treningowych.

0 W  2019  roku  w  Jeleniej  Górze  nie  utworzono  mieszkań  chronionych. Dwa

mieszkania, które mają pełnić funkcję mieszkań chronionych, zostały wskazane

w lokalizacji przy ulicy Leśnej 5.  W 2019 roku zostały one wyremontowane, 

a na 2020 rok zaplanowano ich wyposażenie i rozpoczęcie ich funkcjonowania.
Kwota dofinansowania 

likwidacji barier 

(indywidualne)

229.950,00 zł Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Jeleniej  Górze  w  roku  2019  

w  ramach  dofinansowania  likwidacji  barier,  w  związku  z  indywidualnymi

potrzebami  osób  niepełnosprawnych  przyznał  dofinansowanie  do  likwidacji:

-  barier  architektonicznych  –  dostosowanie  pomieszczeń  mieszkalnych  do

potrzeb  osób  niepełnosprawnych,  w  tym  dofinansowanie  uchwytów

funkcjonalnych,  dostosowania  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
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samojezdne, oprawy okularowe;

-  barier  w  komunikowaniu  się  –  komputery  oraz  tablety  z  przyłączem  

do internetu.
3.2. zapewnienie 

usług opiekuńczych 

dla osób 

niepełnosprawnych.

Liczba udzielonych usług 

opiekuńczych (liczba osób 

objętych pomocą)

242 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym świadczył: 

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (dla 234 osób),                                

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi (dla 8 osób). 

Liczba udzielonych usług 

asystenckich

16 Od  1  marca  do  31  grudnia  2019  Karkonoski  Sejmik  Osób

Niepełnosprawnych realizował  projekt  „Asystent  Turystyczny  Osoby

Niepełnosprawnej”, finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W  ramach  projektu  60  uczestników  (w  tym  przewodnicy  turystyczni,

organizatorzy  turystyki,  przedstawiciele  organizacji  pozarządowych)  nabyło

kompetencje  w zakresie  asystowania  niepełnosprawnym turystom z  różnymi

dysfunkcjami.  Drugim elementem projektu  była  promocja  funkcji  Asystenta

oraz utworzenie bazy certyfikowanych asystentów. W tym celu powstała strona

internetowa  www.aton.kson.pl,  na  której  zamieszczono  dane  kontaktowe  do

osób, które po ukończeniu szkolenia uzyskały certyfikat i  wyraziły zgodę na

upublicznienie  swoich  danych.  Kolejne  działania  promocyjne  objęły

opracowanie  i  druk  informatora  „Asystent  Turystyczny  Osoby

Niepełnosprawnej”, w którym zamieszczono informacje popularyzujące funkcję

asystenta oraz dane kontaktowe do uczestników, którzy uzyskali   certyfikat  

i wyraziły zgodę na upublicznienie swoich danych. Informatory wydrukowane

zostały i  rozesłane do firm i organizacji działających w branży turystycznej.

Wszystkie działania promujące funkcję asystenta były dodatkowo promowane

w mediach społecznościowych oraz mediach własnych KSON (Radio KSON,

Biuletyn Niepełnosprawni „TU i TERAZ”, Karkonoska Telewizja Internetowa).
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W  Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej sfinansowano usługę asystenta 

osoby niepełnosprawnej dla studenta w okresie adaptacji (3 miesiące). 
3.3. poradnictwo 

psychologiczne, 

pedagogiczne, dla 

osób 

niepełnosprawnych i 

ich rodzin.

Liczba udzielonych porad ok.650 Dział  Interwencji  Kryzysowej MOPS w Jeleniej Górze udzielił  9 osobom

wsparcia psychologicznego oraz 7 osobom wsparcia radcy prawnego.

Specjalny  Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy  w  Jeleniej  Górze  wspierał

uczniów i rodziców poradnictwem psychologa, pedagoga szkolnego oraz innych

specjalistów. W szkole działa Klub Aktywnego Rodzica zrzeszający rodziców

dzieci w wieku przedszkolnym, będący platformą wymiany porad i informacji.

Zarząd  Koła  Polskiego  Związku  Niewidomych organizował  spotkania  

z psychologiem dla niepełnosprawnych i ich najbliższego środowiska.

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  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.
4. Zwiększenie 

dostępu osób 

niepełnosprawnych 

4.1 Zapewnienie 

oferty kształcenia 

integracyjnego na 

Liczba oddziałów specjalnych

i integracyjnych w 

placówkach integracyjnych

9 grup

integracyjnych w

Miejskim

Miejskie  Integracyjne Przedszkole  nr 14 w Jeleniej Górze –  w placówce

obecnie  działa  9  grup  integracyjnych,  do  których  na  równych  prawach

uczęszczają dzieci niepełnosprawne i w pełni sprawne. Dzieci uczęszczające do
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do kształcenie i 

podnoszenia 

kwalifikacji.

wszystkich 

poziomach 

kształcenia

Integracyjnym

Przedszkolu nr 14,

13 oddziałów

integracyjnych w

Szkole

Podstawowej nr 8,

44,5 oddziałów w

Specjalnym

Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym,

4 oddziały w

Młodzieżowym

Ośrodku

Socjoterapii,

3 oddziały w

OREW

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

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

Oddziały  integracyjne  utworzono  w  Szkole  Podstawowej  Nr  8  w  Jeleniej

Górze.  W klasach uczy się 62 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego, w odniesieniu do których opracowuje się Indywidualne

programy Terapeutyczno-Edukacyjne. W szkole funkcjonuje integracyjna grupa

świetlicowa.

W  ramach  placówek  kształcenia  specjalnego  w  Jeleniej  Górze  funkcjonuje

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z siedzibą przy ul. Kruszwickiej

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

orzeczenie  o potrzebie  kształcenia  specjalnego  z uwagi  na  upośledzenie

umysłowe oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  przy ul. Sprzymierzonych

9,  który  kształci  dzieci  i  młodzież  posiadającą  orzeczenie

o potrzebie kształcenia z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

OREW  (Ośrodek  Rehabilitacyjno  -  Edukacyjno  -  Wychowawczy)

Architekton z  siedzibą w Jeleniej  Górze  przy  ul.  Wincentego Pola  25,  jest

niepubliczną  specjalistyczną  i  wielofunkcyjną  placówką  oświatową

dedykowaną  dla  dzieci  i  młodzieży  z  niepełnosprawnością  intelektualną  

w  stopniu  umiarkowanym  i  znacznym  ze  sprzężeniami  (niepełnosprawność

ruchowa, autyzm, niedosłuch, niedowidzenie)  oraz głębokim w wieku 3 - 25

lat.

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

22



Cel strategiczny Cel operacyjny Wskaźnik
Wartość

wskaźnika
Opis działań

Jeleniogórskiego  Centrum  Informacji  i  Edukacji  Książnica  Karkonoska

dysponująca  obecnie  3.090  audiobooków.  W I  półroczu  2019  r.  działalność

prowadził  Dyskusyjny  Klub  książki  Mówionej,  w  którym  uczestniczyły  23

osoby  niedowidzące.  Umożliwiony  był  darmowy  dostęp  on-line  do

Jeleniogórskiej  Biblioteki  Cyfrowej.  Zapewniono  bezpłatny  internet  na  36

komputerach. W Wypożyczalni Książki Mówionej był zainstalowany program

umożliwiający korzystanie przez niewidomych i niedowidzących z komputera

podłączonego do Internetu, w tym bezpłatny dostęp do platformy LEGIMI - tj.

60 tys. e-booków z zakresu literatury pięknej, ale też podręczników i skryptów

dla uczniów i studentów. Na specjalnym stanowisku komputerowym w Czytelni

zapewniono dostęp do największej  w Polsce bazy Academica,  która zawiera

pełnotekstowe  publikacje  naukowe  ze  wszystkich  dziedzin.  W  2019  r.

przeprowadzono  kurs  "Latarnicy"  z  podstawowej  obsługi  komputera  

i korzystania z internetu dla osób starszych i niepełnosprawnych (w ciągu roku

w kursie uczestniczyło 7 osób).
Liczba uczestników 

warsztatów terapii 

zajęciowej.

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

działający przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem w Jeleniej 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 2019 r. pokryte zostały ze środków pochodzących

 z  budżetu  Miasta  Jelenia  Góra  w  wysokości  83.660,47  zł  i  PFRON  

w wysokości 1.085.760,00 zł (90% wszystkich kosztów) oraz innych powiatów

– 36.979,53 zł.

4.2 Zapewnienie 

udziału dzieci i 

Liczba dzieci biorących 

udział w półkoloniach

50
Specjalistyczne  półkolonie  dla  dzieci  niepełnosprawnych  zorganizowane

zostały  przez  Fundację  Pomocy  Niepełnosprawnym  i  Ich  Rodzinom
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młodzieży 

niepełnosprawnej 

w zajęciach 

(półkolonie, 

warsztaty) podczas 

ferii zimowych i 

letnich oraz zajęciach 

popołudniowych 

(świetlicach)

ARCHITEKTON  (z  dofinansowaniem  z  budżetu  Miasta).  W  roku

sprawozdawczym zapewniony został wypoczynek zarówno w okresie zimowym

jak  i  letnim,  obejmujący  specjalistyczną  opiekę  oraz  różnorodne  zajęcia

prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. 

W organizowanych  przez  Cieplickie  Centrum Kultury  Przystań  Twórczą

półkoloniach w formie Warsztatów Letnich i Zimowych udział wzięło czworo

dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Karkonoska  Państwowa  Szkoła  Wyższa  zapewniła  miejsce  dla  dziecka

niepełnosprawnego w półkoloniach „Zima w otwartych laboratoriach KPSW”

2019.  Ideą  projektu  było  promowania  wśród  dzieci  i  młodzieży  wybranych

dziedzin nauki poprzez udostępnienie im bazy laboratoryjnej   oraz osiągnięć

naukowych wykładowców uczelni.

Jeleniogórskie  Centrum  Informacji  i  Edukacji  Książnica  Karkonoska  

w okresie ferii  zimowych i wakacji prowadziła otwarte zajęcia biblioteczne,  

z których mogły korzystać dzieci z niepełnosprawnościami.

Warsztaty  zorganizowane  przez  Zespół  Szkół  Rzemiosł  Artystycznych  

w  Jeleniej  Górze podczas  ferii  zimowych,  były  dostępne  dla  młodzieży  

z  niepełnosprawnością.
Liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach 

świetlicowych.

187 W  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  przez  cały  rok  szkolny

funkcjonują  świetlice  szkolne  (placówka  przy  ul.  Grottgera,  Wolności  oraz

Kruszwickiej). 

Jeleniogórskie  Stowarzyszenie  Rodzin  i  Przyjaciół  Dzieci  z  Zespołem

Downa prowadziło  całoroczne  popołudniowe  zajęcia  świetlicowe  

pn. ”Warsztaty Muzyczne” oraz „Warsztaty Teatralne”.

Karkonoska  Państwowa  Szkoła  Wyższa  w  ramach  projektu  pod  nazwą

„Akademia Młodego Studenta” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
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2014-2020  współfinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu

Społecznego)  realizowała   zajęcia:  „Bawimy  się  po  angielsku”,  „Akademia

Trzecioklasisty” (w tym: Zdrowy tryb życia, sport i rekreacja; Mój głos to mój

skarb;  Centrum  dowodzenia;  Higiena  w  misji  zdrowego  organizmu),

„Akademia Młodzieżowa”, (w tym: Zajęcia specjalistyczne propagujące zdrowy

i  bezpieczny  tryb  życia,  Matematyka),  w  których  uczestniczyło  22  dzieci  

z niepełnosprawnościami.

Szkoła  Podstawowa  nr  8  w  Jeleniej  Górze  w  trakcie  roku  szkolnego

zapewniała zajęcia świetlicowe dla dzieci niepełnosprawnych.
5. Rozwój 

rehabilitacji 

zawodowej i 

zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych

5.1 Tworzenie 

warunków do 

aktywizacji 

zawodowej osób 

niepełnosprawnych

Liczba osób korzystających z 

doradztwa w zakresie 

poszukiwania pracy

51 W analizowanym okresie,  wg informacji  podanych przez  Powiatowy Urząd

Pracy w Jeleniej Górze, odbyło się 8 edycji grupowych porad zawodowych pt.

"Niepełnosprawny na rynku pracy". Bezrobotni niepełnosprawni brali również

udział  w  poradach  grupowych,  kierowanych  do  wszystkich  bezrobotnych:

"Dokumenty aplikacyjne jako narzędzie komunikacji", "Jak skutecznie poruszać

się po rynku pracy", "Odkryj swój potencjał, "Własna firma - dotacje". Osoby

niepełnosprawne korzystały poza tym z porad indywidualnych oraz informacji

zawodowych.

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych od 14 lat prowadzi Społeczną

Agencję  Zatrudnienia  (SAZ).  Wprowadzenie  zaostrzonych przepisów RODO

wymusiło  zmianę  formuły  świadczenia  usług.  Obecnie  realizowane  

są  konsultacje  i  doradztwo dla  pracodawców i  potencjalnych pracowników  

ze stopniem niepełnosprawności.  Porady udzielane są telefonicznie,  mailowo

 i  osobiście.  W 2019  roku  kontynuując  poprzednie  działania   aktywizujące

zawodowo  seniorów  i  osoby  niepełnosprawne  KSON  realizował  projekt

Kierunek - PRACA! - aktywizacja osób z niepełnosprawnościami.

Indywidualne konsultacje i porady udzielane były przez doradcę zawodowego
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zatrudnionego przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą. 

W  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej  Górze  zajęcia

prowadził  doradca  zawodowy,  przeprowadzane  były  badania  predyspozycji

zawodowych. W ramach zajęć w Ośrodku uczniowie mieli możliwość odbyć

praktyki zawodowe. W 2019 r. odbyły się dwie wycieczki zawodowo-znawcze.
Liczba staży, szkoleń i 

warsztatów

47 Osoby niepełnosprawnych z Jeleniej Góry rozpoczęły w 2019 r. staże w ramach

programów realizowanych przez  Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze,  

tj.: "Droga do aktywności, "Twoja przyszłość zależy od ciebie", PO WER, RPO

WD oraz ze środków Funduszu Pracy. Stażyści  nabywali  umiejętności  na

stanowiskach:  pomoc   archiwisty,  pielęgniarz  trawników,  operator

wprowadzania  danych,  zamiatacz,  tynkarz,  konserwator,  referent  ds.

administracyjno  -  biurowych,  telemarketer,  księgowy,  pracownik  obsługi

biurowej, maglarz oraz bibliotekarz.

W  roku  2019  Karkonoski  Sejmik  Osób  Niepełnosprawnych kontynuował

projekt  „Absolwent” dotyczący  wsparcia  zatrudnienia  dla  absolwentów

 i studentów ostatnich lat studiów. „Doradztwo + szkolenia + staż = PRACA.

Aktywizacja  zawodowa  absolwentów z  niepełnosprawnością”  –  to  II  edycja

projektu w ramach pilotażowego programu Absolwent dofinansowywanego ze

środków  PFRON.  KSON  rozpoczął  realizację  ogólnopolskiego  projektu

aktywizującego zawodowo osoby z niepełnosprawnościami w całej Polsce pn.

„Praca-Niezależność-Sukces”

Karkonoska  Państwowa  Szkoła  Wyższa  zorganizowała  „Wiosenne  Targi

Pracy – IN Future”, w tym rozmowy z ekspertami w ramach projektu „Zostań

masterchefem  swojego  wizerunku,  czyli  Karkonoska  Kanapka  KPSW”,

(prezentacja nowych rozwiązań, oraz metod stosowanych w procesie wsparcia

doradczego podczas seminarium „Człowiek – Praca – Rozwój”).
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Uczniowie Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w  Jeleniej

Górze wzięli udział w kursach i szkoleniach zawodowych (w zakresie obsługi

wózka  widłowego,  maszyn  myjących,  pielęgnacji  paznokci,  makijażu,

pomocnika kelnera i baristy, gastronomicznych i krawieckich).
Liczba osób 

niepełnosprawnych 

bezrobotnych.

115 osoby 

(stan na 31.12.2019

roku)

Powiatowy  Urząd  Pracy w  okresie  od  stycznia  do  grudnia  2019  roku

zarejestrował 251 osoby niepełnosprawne z Jeleniej Góry. Nadal wśród osób

niepełnosprawnych  pozostających  w  ewidencji  tut.  urzędu,  dominują  osoby

z  orzeczonym  lekkim  stopniem  niepełnosprawności  (57,39%).  Osoby   ze

znacznym   stopniem   niepełnosprawności  stanowiły  4,30%  ogółu  osób

niepełnosprawnych  bezrobotnych  w  Jeleniej  Górze,  natomiast  38,26  %  

z  umiarkowanym  stopniem  niepełnosprawności.  Najliczniejszą   grupę

bezrobotnych  niepełnosprawnych  stanowiły  osoby w  wieku powyżej  55  lat -

36,52 %.
5.2 Tworzenie 

warunków do 

powstawania i 

utrzymania miejsc 

pracy dla osób 

niepełnosprawnych

Kwota zwrotu kosztów 

przystosowania miejsc pracy 

dla osób niepełnosprawnych

30.000,00 zł Dział  Rehabilitacji  MOPS  w  Jeleniej  Górze zrealizował  zwrot  kosztów

wyposażenia  stanowiska  pracy  dla  osoby  niepełnosprawnej  ze  środków

Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  (utworzono  

1  stanowisko  pracy).  W  ramach  rehabilitacji  zawodowej  osób

niepełnosprawnych  przyznano  również  środki  na  podjęcie  działalności

gospodarczej dla jednej osoby. 
Ilość powstałych miejsc pracy

dla osób niepełnosprawnych.

113 W analizowanym okresie Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze wyłączył

z  ewidencji  z  powodu  podjęcia  pracy  113  osób  niepełnosprawnych

bezrobotnych z Jeleniej Góry. 
6. Wspieranie 

systemu 

rehabilitacji 

leczniczej.

6.1 Współpraca w 

ramach zwiększenia 

dostępności do 

rehabilitacji 

leczniczej.

Liczba orzeczeń wydanych 

przez poradnię 

psychologiczno - 

pedagogiczną

381 orzeczeń,

45 opinii  o

potrzebie

wczesnego

wspomagania

W  wyniku  prac  Zespołu  Orzekającego  Poradni  Psychologiczno-

Pedagogicznej  w  Jeleniej  Górze ogółem  wydano  45  opinii  o  potrzebie

wczesnego wspomagania oraz 381 orzeczeń, w tym:

- o potrzebie kształcenia specjalnego – 231,

- o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – 8,
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- o potrzebie nauczania indywidualnego – 114,

- uchylające –  26,

-  o  potrzebie  indywidualnego  obowiązkowego  rocznego  przygotowania

przedszkolnego – 2.

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.

Orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydaje  się  z  powodu

niepełnosprawności dziecka w przypadku:

-  niepełnosprawności  intelektualnej  w  stopniu  lekkim,  umiarkowanym,

znacznym,

- niepełnosprawności narządu wzroku,

- niepełnosprawności narządu słuchu, 

- niepełnosprawności narządu ruchu, 

- autyzmu, w tym zespołu Aspergera, 

oraz  w  przypadku  zagrożenia  niedostosowaniem  społecznym  lub

niedostosowania społecznego.

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.
Kwota dofinansowania 

turnusów rehabilitacyjnych

183.482,00 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  365  osób,  w  tym  135
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opiekunów. Wypłacono dofinansowanie dla 180 osób, w tym 76 opiekunów.  

Polski  Związek  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów  Oddział  w  Jeleniej

Górze  umożliwiał  swoim  członkom uczestnictwo  w  turnusach  wczasowych

i  rehabilitacyjnych,  podczas  których  mieli  oni  dostęp  do  opieki  lekarskiej  

i zabiegów rehabilitacyjnych. W 2019 r.  zorganizowano 17 turnusów letnich  

i dwa świąteczno-noworoczne  (na wyraźne życzenie osób samotnych). Łącznie

z ww. form wypoczynku w 2019  roku skorzystało 664 osoby w tym 215 osób 

z turnusów rehabilitacyjnych.  
Liczba osób korzystających z 

wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego

97 Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Jeleniej  Górze prowadzona

jest  wypożyczalnia  sprzętu  ortopedycznego  i  rehabilitacyjnego  dla

mieszkańców Miasta Jeleniej Góry.

W  ramach  działalności  jeleniogórskiego  Koła Polskiego  Związku

Niewidomych  działała wypożyczalnia sprzętu dla osób z dysfunkcją narządu

wzroku (dla członków PZN).
Liczba dzieci uczestniczących

w zajęciach gimnastyki 

korekcyjnej.

140 Specjalny  Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy   w  Jeleniej  Górze zapewniał

swoim podopiecznym zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa zorganizowała indywidualne zajęcia

gimnastyki  korekcyjnej  w  NZOZ  Osteocyt  dla  studenta  

z niepełnosprawnościami, realizowane w ramach zajęć wychowania fizycznego.

Szkoła  Podstawowa  nr  10 zapewniła  zajęcia  gimnastyki  korekcyjnej  dla

swoich uczniów.
7. Kreowanie 

polityki społecznej 

na rzecz osób 

niepełnosprawnych.

7.1 Wspieranie i 

integrowania 

organizacji 

działających w 

imieniu i na rzecz 

osób 

Liczba dofinansowanych 

projektów organizacji 

pozarządowych w zakresie 

działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych

13 W  ramach  otwartego  konkursu  ofert  na  realizacje  w  roku  2019  zadań

publicznych z  zakresu  wspierania  działań na rzecz  osób niepełnosprawnych,

Miasto Jelenie Góra dofinansowano projekty:

1. „W zdrowym ciele zdrowy duch”- Fundacja CUD,

2.  „Razem  raźniej  i  weselej”  -  Polski  Związek  Emerytów,  Rencistów  

i Inwalidów,
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niepełnosprawnych 3.  Regionalny  konkurs  dla  osób  niepełnosprawnych  „W  świecie  muzyki”-

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem,

4. „Kultura i sztuka w życiu Niewidomego” – Polski Związek Niewidomych,

5.  Dzień  Godności  Osoby  z  Niepełnosprawnością  Intelektualną  –  Polskie

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,

6.  IX  Integracyjne  Impresje  Plastyczne   „Wspólnie  w  twórczy  Świat  –  

W ŚWIECIE MARZEŃ” - Stowarzyszenie Pomoc w Integracji Uczniów Szkoły

Podstawowej nr 8,

7.  „Organizacja  integracyjnego  wypoczynku  niepełnosprawnych  dzieci  

i dorosłych podczas ferii zimowych 2019 r.” - Fundacja Architekton

8.  „Półkolonie  w  OREWIE  dla  dzieci  niepełnosprawnych”  (lato  2019  r.)  -

Fundacja Architekton.

W  ramach  otwartego  konkursu  ofert  na  realizacje  w  roku  2019  zadań

publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym,

Miasto Jelenia Góra dofinansowano projekty:

1. „Senior potrafi” - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

2. „Aktywny Senior” - Fundacja CUD,

3.  Wyjazd  rekreacyjno-integracyjny  do  Wrocławia  „Aktywni  mimo

przeciwności  losu”  -  Polskie  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną,

4. „Wspomnienia młodzieńczych lat” - Polski Związek Niewidomych,

5. Spotkanie integracyjne pt. „Międzynarodowy Dzień Seniora” - Karkonoska

Akademia Aktywnych Seniorów.
Kwota dofinansowania 

projektów organizacji 

pozarządowych w zakresie 

70.000,00 zł –

działania na rzecz

osób

1. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu

wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Zadanie:  Organizacja  integracyjnego  wypoczynku  dla  niepełnosprawnych
30



Cel strategiczny Cel operacyjny Wskaźnik
Wartość

wskaźnika
Opis działań

działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych

niepełnosprawnych

29.640,00 zł –

działania na rzecz

osób w wieku

emerytalnym

łącznie: 99.640,00

zł

dzieci  i  dorosłych  podczas  ferii  zimowych  2019  r.  /  zarządzenie  

nr  0050.48.2019.VIII  z  dnia  9  stycznia  2019  r.  w  sprawie  rozstrzygnięcia

otwartego  konkursu  ofert  ogłoszonego  w  dniu  26  listopada  2018  roku  na

realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz

osób niepełnosprawnych.

2. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 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  0050.121.2019.VIII  z  dnia  12  kwietnia

2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu

19 lutego 2019 roku na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu

wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

3.Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu

wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

Zadanie: Aktywizacja i integracja środowiska senioralnego w Jeleniej Górze /

zarządzenie  nr  0050.120.2019.VIII  z  dnia  12  kwietnia  2019  r.  w  sprawie

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 19 lutego 2019

roku na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań

na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

4. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu

wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zadanie:  Organizacja  półkolonii  dla  niepełnosprawnych  dzieci  i  młodzieży  

z Jeleniej Góry w miesiącu sierpniu 2019 r. / zarządzenie nr 0050.241.2019.VIII

z  dnia  26 lipca 2019 r.  w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert

ogłoszonego w dniu 25 czerwca 2019 roku na realizację w 2019 roku zadań
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publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Liczba konsultacji/opinii 

wydanych przez powiatową 

społeczną radę ds. osób 

niepełnosprawnych.

10 W 2019 roku odbyło się dziewięć posiedzeń Powiatowej Społecznej Rady ds.

Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta (kadencji 2015-2019).

Zarządzeniem PM nr 0050.296.2019.VIII z dnia 19 września 2019 r. powołano

nową Powiatową Społeczną Radę Do Spraw Osób Niepełnosprawnych (na lata

2019-2023). W roku 2019 odbyły się cztery posiedzenia nowej Rady.

Działania obydwu Rad obejmowały przede wszystkim:

- 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”;

- współpracę z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych

działającą przy Staroście Jeleniogórskim;

-  współudział  w  organizacji  corocznej,  grudniowej  konferencji  z  okazji

Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych; i in.

8. Promocja 

zdrowego trybu 

życia i aktywnego 

wypoczynku osób 

8.1 Organizowanie 

działań na rzecz 

zapobiegania 

niepełnosprawności 

Liczba wykładów/prelekcji ok. 100
Straż Miejska organizowała wykłady, prelekcje i pokazy w przedszkolach oraz

szkołach  podstawowych  na  terenie  Miasta  Jeleniej  Góry  i  całego  Powiatu

Jeleniogórskiego,  w  ramach  realizacji  programów:  „Bądź  bezpieczny  na

drodze”,  „Bezpieczne wakacje”, „Bądź Sobą - Nie Pij Alkoholu” i.in. W czasie
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niepełnosprawnych. (wypadki drogowe, 

choroby zawodowe 

itp.)

tych  działań  prowadzono  zajęcia  animacyjne  dla  dzieci,  młodzieży  i  osób

dorosłych  w  miasteczku  rokardowym  z  udziałem  autogogli,  narkogogli.

Uczestnikami tych spotkań były również osoby niepełnosprawne.

Straż  Miejska  organizowała  również  prelekcje  pt.  „Płytka  wyobraźnia  

to kalectwo”, skierowane w szczególności do młodzieży, na których omawiano

zasady  zachowania  się  podczas  kąpieli  w  nieznanych  akwenach  wodnych.

Prezentowany był materiał multimedialny  oraz materiały filmowe („Po skoku”,

„Zasady”, „Mapa czarnych punktów”) przedstawiające m.in. historie czterech

młodych mężczyzn, którzy przez lekkomyślność i brawurę doznali uszkodzenia

rdzenia kręgowego. 

W 2019 r. Straż Miejska prowadziła spotkania w przedszkolach i szkołach pod

hasłem „Kto wpada w oczy nie wpada pod koła”, na których omawiane były

zagadnienia  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  m.in.  w  zakresie  noszenia

elementów  odblaskowych.   Podobne  tematy,  dotyczące  bezpiecznego

poruszania się w terenie miejskim, realizowane były na spotkaniach z seniorami

w domach dziennego pobytu, DPS „Pogodnej Jesieni”, jeleniogórskich klubach

seniora. Straż Miejska współpracowała w zakresie propagowania bezpiecznego

wypoczynku osób niepełnosprawnych z Radiem Karkonoskiego Sejmiku Osób

Niepełnosprawnych.

W Karkonoskiej  Państwowej  Szkole  Wyższej  odbyła  się  studencka

konferencja naukowa „Od nawyków do choroby”, której tematyka obejmowała

analizę  naszego  środowiska  w  zakresie  nawyków  żywieniowych,  nałogów  

i aktywności fizycznej.

W ramach Jeleniogórskiego  Centrum Informacji  i  Edukacji  Regionalnej

Książnica Karkonoska prowadził  działalność  Dyskusyjny  Klub  Książki

Laboranci z Karkonoszy – którego celem jest promocja zdrowego stylu życia.
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze  zorganizował

Festiwal Zdrowej Żywności (Zdrowe słodycze-słodki bez cukru) oraz konkurs

plastyczny „Jem zdrowo”. 

Dom  Pomocy  Społecznej  „Pogodna  Jesień” organizował  dla  swoich

podopiecznych prelekcje  z  zakresu:  bezpieczeństwa  osób  starszych w ruchu

komunikacyjnym oraz propagowania zdrowego stylu życia.

W  I  Liceum  Ogólnokształcącym  im.  Stefana  Żeromskiego  odbył  się

„Tydzień Promocji Zdrowia” - impreza szkolna promująca zdrowy styl życia.

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).
Liczba zrealizowanych 

programów profilaktyki 

zdrowotnej

23 Miasto Jelenia Góra  realizowało program polityki zdrowotnej pn. „Program

profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie

dla osób powyżej 60 roku życia na lata 2019-2023”. Program był realizowany

przez cztery jeleniogórskie przychodnie, które wykonały łącznie 1000 szczepień

przeciw grypie dla mieszkańców Jeleniej Góry (na ogólną kwotę 49.450 zł). 

Miasto  realizowało  również  zadanie  pod  nazwą  „Prowadzenie  Punktu

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

zlecenie  w  konkursie  ofert  zadania  Polskiemu  Towarzystwu  Oświaty

Zdrowotnej Oddział Terenowy w Jeleniej Górze.

W ramach zadania w 2019 roku wykonano 777 testów przesiewowych (badań

krwi)  w  kierunku  zakażenia  HIV  wraz  z  konsultacją  i  poradnictwem

okołotestowym. Wydatkowano środki  w łącznej  wysokości:  33.996,40  zł  (w

tym: środki Miasta 23.996,40 zł i środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Dolnośląskiego 10.000 zł).

Fundacja Instytut Rewalidacji w 2019 roku kontynuowała czwarty rok
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z  rzędu,  wspólnie  z  klinikami  okulistycznymi  z  Czech,  wdrażanie  tzw.

dyrektywy transgranicznej w zakresie operacji  zaćmy skracając w ten sposób

czas oczekiwania na takie zabiegi w Polsce. 

Z uwagi na nasilający się  problem dotyczący opieki stomatologicznej dla osób

niepełnosprawnych  (m.in.  konieczność  udziału  anestezjologa  w  trakcie

zabiegów), Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych współpracował w

zakresie  opieki  stomatologicznej  dla  osób  niepełnosprawnych  z  czeskimi

klinikami stomatologicznymi (również w ramach dyrektywy transgranicznej),

przekazując niezbędne informacje potrzebującym pacjentom. 

13  grudnia  2019  r.  miało  miejsce  wydarzenie  pn.   „Promocja  zdrowego

żywienia”  zakładające  promocję  kierunku  Dietetyka na  Karkonoskiej

Państwowej  Szkole  Wyższej,  w  ramach  którego  klienci  Galerii  Handlowej

Nowy Rynek mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych porad dietetycznych.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze na wszystkich etapach edukacji,

podczas  zajęć  wychowawczych,  promowała  modele  zdrowego  stylu  życia  

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  uczestniczyli  w  programach  edukacyjnych  związanych  

z profilaktyką szkodliwości palenia tytoniu, zagrożenia chorobą  nowotworową,

profilaktyki uzależnień od alkoholu.
8.2 Stwarzanie 

warunków do 

Liczba otworzonych punktów

infrastruktury sportowej i 

2 place zabaw, 

2 otwarte strefy
W ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019:

-  doposażono  integracyjno-edukacyjny   plac  zabaw  przy  ul.  Zjednoczenia
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regularnej aktywność 

fizycznej oraz 

turystyki osób 

niepełnosprawnych

placów zabaw dostępnych dla

osób niepełnosprawnych

aktywności Narodowego,

- zmodernizowano plac zabaw przy Placu Kościuszki,

- utworzono Otwartą Strefę Aktywności przy Placu Różanym.

W 2019 r. utworzono również Otwartą Strefę Aktywności przy ul. Okrężnej –

zadanie  realizowane  było  ze  środków  własnych  Miasta  z  dofinansowaniem

Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Liczba projektów z zakresu 

sportu, rekreacji, turystyki 

osób niepełnosprawnych.

30 W październiku 2019r.  odbył  się „VII Turniej  Piłki  Siatkowej  na siedząco”,

którego  inicjatorką  jak  co  roku  była  złota  medalistka  olimpijska  Lucyna

Kornobys.  Celem  przedsięwzięcia  była  integracja  osób  pełnosprawnych  

i niepełnosprawnych oraz aktywizacja osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo

Miasto Jelenia Góra wspierało Panią Lucynę Kornobys  - została jej przyznana

Nagroda Prezydenta Miasta oraz stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe.

Stypendium sportowe zostało przyznane również dla Kamila Skitka- zawodnika

Jeleniogórskiego Klubu Sportowo-Rehabilitacyjnego. 

Polski  Związek Niewidomych Okręg  Dolnośląski   zrealizował  zadanie  pod

tytułem: "Znane i mniej znane zakątki Jeleniej Góry", które włączało osoby  

z dysfunkcją narządu wzroku w aktywne spędzanie czasu wolnego, turystyki

oraz doskonalenie orientacji przestrzennej na otwartym terenie. 

W ramach imprez kulturalnych,  sportowych,  rekreacyjnych i  turystycznych,  

w  których  współuczestniczyły  osoby  niepełnosprawne  przyznano

dofinansowanie  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji MOPS, do organizacji 17 imprez,

na kwotę 49.277,00 zł.

Karkonoski  Sejmik  Osób  Niepełnosprawnych  był  organizatorem  

IV  Turystycznej  Konferencji  „Góry  otwarte  dla  wszystkich”,  poruszającej

tematykę turystyki osób niepełnosprawnych i seniorów. Konferencja w całości
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była retransmitowana przez Radio KSON i wspierającą telewizję STRIMEO.  

W trakcie dwudniowej konferencji byli obecni dziennikarze innych lokalnych

mediów.

Stowarzyszenie Osób Przewlekle Chorych „Pomocna Dłoń”  zorganizowało

Integracyjny  Rajd  Osób  Niepełnosprawnych  z  okazji  obchodów  dnia  

Św. Wawrzyńca. 52 uczestników ( w tym 37 osób niepełnosprawnych) wzięło

udział w integracyjnej wycieczce na Śnieżkę.

Jeleniogórskie  Stowarzyszenie  Rodzin  i  Przyjaciół  Dzieci  z  Zespołem

Downa zorganizowało  jednodniową  wycieczkę  krajoznawczą  dla  swoich

podopiecznych.

Karkonoski  Klub  Amazonek zorganizował   dla  17  kobiet  z  Jeleniej  Góry

wyjazdy turystyczne i  rekreacyjne m.in.  do Jaskini  Niedźwiedziej,  Skansenu

„Szlakiem ginących zawodów” i na basen w Kudowie Zdroju.

Członkowie  Polskiego Związku Głuchych  mieli  możliwość  uczestniczenia  

w  zorganizowanym  przez  Związek  „Międzynarodowym  Dniu  Głuchego”,

 w  formie  wycieczki  na  Zamek  Czocha  i  rejsie  statkiem  oraz  w  „XVIII

Dolnośląskich zawodach Wędkarskich 2019r.” 

Polski  Związek  Niewidomych realizował  zadanie  pn.   „Aktywny

niepełnosprawny Turysta” -  w dwóch etapach: spływ pontonowy i piknik w

Pilchowicach oraz projekt pn. „Znane i mniej znane zakątki Jeleniej Góry”.

W Karkonoskiej  Państwowej  Szkole  Wyższej  przeszkolono  nauczyciela

wychowania fizycznego w zakresie instruktora sportu osób niepełnosprawnych

oraz  zakupiono  materiały  niezbędne  do  zajęć  sportowych   ze  studentami

niepełnosprawnymi.

Specjalny  Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy  w  Jeleniej  Górze  zrealizował

kilka projektów w zakresie sportu osób niepełnosprawnych: Zawody Olimpiad
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Specjalnych,  Dzień  Sportu,  Światowy  Dzień  Tańca,  Szkolny  Turniej

Badmintona, Szkolny Turniej Tenisa Stołowego.
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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 2019 był pierwszym 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. 

Sferami,  które  będziemy starali  się  rozwijać  będą w pierwszej  kolejności:  opieka wytchnieniowa,

utworzenie mieszkań chronionych, szeroko pojęta dostępność, zrealizowanie pilotażowego programu

teleopieki,  oraz  wykonanie  szczegółowej  diagnozy  sytuacji  osób z  niepełnosprawnościami  i  osób

starszych w Jeleniej Górze wraz z opracowaniem rekomendacji na kolejne lata.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Jeleniej Góry

(-)

Janusz Łyczko

Zastępca Prezydenta Miasta
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