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Załącznik  

do Programu MOST 

 

Harmonogram realizacji celów określonych w Programie Działań na Rzecz osób Niepełnosprawnych  

na rok 2013 „MOST” 
 

Lp. Cel strategiczny i cele operacyjne Realizatorzy Termin 

realizacji 

Źródła finansowania 

1. Kształtowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie. 

1.1. Kształtowanie wolnego od stereotypów wizerunku osoby 

niepełnosprawnej. 

- organizacje pozarządowe  

- wydziały Urzędu Miasta 

- MOPS 

- placówki oświatowe 

- instytucje kultury 

- lokalne media 

- Straż Miejska i Policja 

2013 

 środki PFRON 

 środki budżetu Unii 

Europejskiej 

 środki budżetu 

Miasta 

 

1.2. Kształtowanie właściwych postaw społecznych sprzyjających 

realizowaniu praw osób niepełnosprawnych. 

1.3. Uświadomienie osobom niepełnosprawnym przysługujących 

im praw i obowiązków. 

2. Zwiększenie dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym. 

2.1. Aktywizowanie osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier 

transportowych. 

- MZK i przewoźnicy 

prywatni 

- Miejski Zarząd Dróg i 

Mostów 

- lokalne media 

- wydziały Urzędu Miasta 

- organizacje pozarządowe 

- MOPS 

- placówki oświatowe i 

uczelnie wyższe 

- instytucje kultury 

2013 

 

 środki PFRON 

 środki budżetu Unii 

Europejskiej 

 środki budżetu 

Miasta 

 

2.2. Przystosowanie przestrzeni „powszechnej dostępności” do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. 

3. Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji. 

3.1. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie 

do edukacji. 

 

- Powiatowy Urząd Pracy 

- placówki oświatowe i 

uczelnie wyższe 

- warsztaty terapii zajęciowej 

- organizacje pozarządowe 

- wydziały Urzędu Miasta 

2013 

 

 środki PFRON 

 środki budżetu Unii 

Europejskiej  

 środki budżetu 

Miasta 
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Lp. Cel strategiczny i cele operacyjne Realizatorzy Termin 

realizacji 

Źródła finansowania 

4. Stworzenie osobom niepełnosprawnym możliwości samodzielnego funkcjonowania. 

4.1. Poprawa sytuacji socjalno-bytowej osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin. 

 

- MOPS 

- organizacje pozarządowe i 

fundacje 

- OIK 

- pracodawcy 

- instytucje działające w 

sferze pomocy społecznej 

2013 

 

 środki PFRON 

 środki budżetu Unii 

Europejskiej  

 środki budżetu 

Miasta 

 

5. Tworzenie aktywnych form rehabilitacji zawodowej. 

5.1. Tworzenie warunków do aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych. 

- Powiatowy Urząd Pracy 

- pracodawcy 

- MOPS 

- organizacje pozarządowe 

- warsztaty terapii zajęciowej 

- zakład aktywności 

zawodowej 

2013 

 

 środki PFRON 

 środki budżetu Unii 

Europejskiej  

 środki budżetu 

Miasta 

 

5.2. Tworzenie warunków do powstawania i utrzymania miejsc pracy dla 

osób niepełnosprawnych 

5.3. Utworzenie systemu aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych. 

6. Współpraca przy budowie kompleksowego systemu rehabilitacji leczniczej. 

6.1. Dostosowanie opieki medycznej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 
- placówki służby zdrowia 

- placówki oświatowe 

- MOPS 

- organizacje pozarządowe 

- wydziały Urzędu Miasta 

 

2013 

 

 środki PFRON 

 środki budżetu Unii 

Europejskiej  

 środki budżetu 

Miasta 

 

6.2. Wspieranie wczesnej interwencji. 

6.3. Wzmocnienie instytucji zajmujących się rehabilitacją leczniczą osób 

niepełnosprawnych. 

7. Aktywne zaangażowanie organizacji osób niepełnosprawnych w kreowanie polityki społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych. 

7.1. Zintegrowanie i wzmocnienie organizacji działających w imieniu i 

na rzecz osób niepełnosprawnych 
- organizacje pozarządowe 

- instytucje kultury 
2013 

 środki PFRON 

 środki budżetu Unii 
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7.2. Inicjowanie współpracy administracji samorządowej, instytucji  i 

 organizacji działających w imieniu i na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

- placówki oświatowe 

- lokalne media 

- wydziały Urzędu Miasta 

 

Europejskiej  

 środki budżetu 

Miasta 

 

Lp. Cel strategiczny i cele operacyjne Realizatorzy Termin 

realizacji 

Źródła finansowania 

8. Promocja zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku osób niepełnosprawnych. 

8.1. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego udziału 

w regularnej aktywności fizycznej. 

- organizacje pozarządowe 

- instytucje kultury 

- placówki oświatowe i 

uczelnie wyższe 

- MOPS 

- wydziały Urzędu Miasta 

- przedsiębiorcy branży 

turystycznej 

2013 

 środki PFRON 

 środki budżetu Unii 

Europejskiej  

 środki budżetu 

Miasta 

 

8.2. Popularyzowanie turystyki wśród osób niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

 

 

 


